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Presidente do Ciate prevê ‘queda
sensível’ de brasileiros no Japão

Mogi quer estreitar
laços com cidade
de Hamamatsu

–––—–––––––––––| pág 05

O prefeito de Mogi das Cru-
zes (SP), Marco Bertaiolli,
manifestou interesse em for-
talecer relações com a cida-
de de Hamamatsu. O anún-
cio foi feito na última terça-
feira (6), durante visita do pre-
sidente da Associação Brasi-
leira de Hamamatsu, Etsuo
Ishikawa. Os dois conversa-
ram sobre o processo de
aproximação entre os dois
municípios.

A Galeria Marta Traba do
Memorial da América Latina,
em São Paulo,  apresenta até
o dia 25 de janeiro a exposi-
ção “Entre Oceanos - 100
Anos de Aproximação entre
Japão e Brasil”, com 28 artis-
tas contemporâneos, entre
brasileiros, japoneses e
nikkeis. A inauguração, no dia
4 de dezembro, foi marcado
por um bate-papo com os ar-
tistas.

Entre Oceanos
prossegue até o
próximo dia 25

–––—–––––––––––| pág 08

De 23 a 25 de janeiro, a cida-
de de São Bernardo do Cam-
po, no ABC paulista, palco de
grandes acontecimento nacio-
nais, se transformará na capi-
tal nacional do tênis de mesa
com a realização do 59º Cam-
peonato Intercolonial. Ideali-
zado em 1951 por Haruo
Mitida (in memorian), o Inter-
colonial é considerado hoje o
maior evento da América La-
tina na modalidade.

59º Intercolonial
de Tênis de Mesa
será em SBC

–––—–––––––––––| pág 11

CCSP recebe filmes e
documentários de Taiwan

DIVULGAÇÃO

Para dar início à agenda cultu-
ral de São Paulo em 2009, o
cinema taiwanês é uma das
opções para o público da ci-
dade e para curtir as férias de
verão. O CCSP exibe até o dia
18 de janeiro uma mostra de
12 produções audiovisuais,

–––——––––—–——––—––––—––––––——–| pág 07

com 30 sessões ao total, entre
ficção e documentários de di-
retores dos mais novos a acla-
mados internacionalmente. A
Mostra é uma realização do ins-
tituto cultural com a Divisão de
Informações do Escritório Eco-
nômico e Cultural de Taipei.

Hélio Nishimoto está pronto
para atender a comunidade

DIVULGAÇÃO

Conforme antecipou o Jornal
Nippak, a comunidade nipo-
brasileira de São Paulo come-
çou 2009 com um represen-
tante na Assembléia Legisla-
tiva. Hélio Nishimoto (PSDB)
tomou posse no último dia 5
em vaga deixada por colega

–––——––––—–——––—––––—––––––——–| pág 05

eleito prefeito em 2008. Em
entrevista ao Jornal Nippak,
Nishimoto reafirmou sua in-
tenção de ser o porta-voz da
comunidade nikkei na Alesp
e admitiu que o pouco tempo
de mandato será um de seus
principais desafios.

Confira o que
movimentou as
entidades nikkeis

–––—–––––––––| pág 06

Mostra ‘Abraços na Arte Brasil/Japão’
permanece em cartaz em Salvador (BA)

DIVULGAÇÃO

O Palacete das Artes Rodin
Bahia localizado em Salvador,
na Bahia, será palco até o dia
1º de março de 2009, da re-
alização da mostra de arte
nipo-brasileira Abraços na
Arte: Brasil/Japão. A exposi-
ção que faz parte das come-
morações do Centenário da
Imigração Japonesa no Bra-
sil acontece um século depois
do navio Kasato Maru
aportar em Santos (SP), com
os primeiros imigrantes japo-
neses.

–––——––––—–——––—–—–––——––––—–——––—––––—–––––——–| pág 12

DIVULGAÇÃO
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ENTREVISTA– Depois
que deixou o cargo na Secre-
taria da Administração Peni-
tenciária do Estado de São
Paulo, Nagashi Furukawa
procurou ficar afastado do
serviço público. Foi pré-can-

didato a prefeito de Bragança
Paulista pelo Partido Verde
(PV), nas eleições de 2008,
mas achou melhor deixar a
política partidária para uma
outra ocasião, porque naque-
le momento as condições não

eram favoráveis. Recebeu
também em 2008 um convite
formal do Diretor do Depar-
tamento Penitenciário Nacio-
nal – Depen, órgão vinculado
ao Ministério da Justiça, para
colaborar com a nova políti-

ca que deverá ser implanta-
da. Agradeceu e não aceitou
porque como já morou em
Brasília, não se adaptou à ci-
dade. Leia entrevista exclusi-
va concedida ao Jornal
Nippak.

O Japão está vivendo uma de
suas piores recessões pós-
Segunda Guerra. As demis-
sões continuam, mas os es-
trangeiros - incluindo os de-
kasseguis - não estão sós. Ha
um grande contingente de tra-
balhadores temporários das
indústrias (principalmente au-
tomobilísticas), que foi despe-
dido de forma precipitada an-
tes do término do contrato;
mandados pra casa receben-
do 60% do salário; ou rece-

beram aviso prévio de 30 dias
- muitos já vencidos e até ca-
sos de despejos na rua. Se-
gundo a mídia foi grande o
número de brasileiros que
voltaram para o Brasil em
novembro e em dezembro,
embora não se sabe precisar
os números do contingente.
Para o presidente do Ciate,
Massato Ninomiya a quanti-
dade de trabalhadores brasi-
leiros no Japão tende a dimi-
nuir sensivelmente.

–––——––––—–——––—––––—––––––——–| pág 04

Um par de Shisa (um leão
ou dragão de origem chi-
nesa, usado como um
amuleto ou carranca, na
província de Okinawa, no
extremo sul do Japão) foi
doado recentemente para
Associação Okinawa
Kenjin do Brasil, pelo pro-
fessor Tokuishi Nishihara,
que preside a Associação
Okinawa-Brasil Kyokai,
em Okinawa. Na Zona
Norte de São Paulo, qua-
tro associações nipo-bra-
sileiras realizaram o 2º
Koohaku Utagassen.  Tam-
bém na capital paulista, mas
na Zona Sul, a Associação
Naguisa celebrou a chega-
da de 2009 com o tradici-
onal “Moti-Tsuki”.
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FAMÍLIA MINAMI  –
Neste Natal, Kazumi Mina-
mi reuniu os irmãos Issao,
Morio, Tomio, Satiko, Mariko
e Teruko e respectivas famí-

lias e agregados em Mococa
(SP), na chácara Zé Correia,
com direito a pescar e de-
pois saborear assado de
matrinxâ, jogar futebol, pis-

cina, sauna  e muita alegria
dos irmãos e sobrinhos. Des-
taque para os chefs Yugo e
Emy, responsáveis pela die-
ta e pelos quitutes. A lamen-

tar apenas a ausência da fa-
mília Hiroyuki, eleito para
mais um mandato como ve-
reador de São Bernardo do
Campo.

BUNKYO – A exemplo de todos os anos, no dia 1º de janeiro
representantes de diversas entidades se mobilizaram e organi-
zaram uma grande festa para celebrar a chegada do Ano Novo
nas dependências do Bunkyo (Sociedade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência Social), em São Paulo. O tradicional
Shinnenkai reuniu cerca de 400 pessoas. Entre os presentes,

destaques para o cônsul-geral Masuo Nishibayashi, acompa-
nhado da consulesa Kikuko e o cônsul-geral adjunto Jiro Maru-
hashi, entre outras autoridades. O tom festivo da celebração foi
dado pelas coralistas do Coral Bunkyo, sob a batuta do maestro
Teruo Yoshida, com a canção “Itigatsu no Itijitsu” (Dia 1º de
Janeiro). Fonte: www.bunkyo.org.br

OZONAG – A Associação Naguisa realizou no dia 4 de janei-
ro, em sua sede (Zona Sul de São Paulo), o seu Moti Tsuki.
“Agora sim, estamos iniciando o Ano Novo na Naguisa” disse o
presidente da entidade, Milton Sugahara, referindo-se ao even-
to que reuniu cerca de 70 associados. (Leia mais na pág 6)

RAPOSA –No dia 28 de dezembro, A Associação Japonesa de
Raposa, entidade presidida por Júlio Massato Funaki, realizou o
tradicional bonenkai. O evento contou com número recorde de
participantes. Vieram cerca de 200 pessoas de Registro, Juquiá,
Pariquera-Açu, Iguape e Cananéia. Makiko Akao, esposa de
Miguel Chikaoka, fotógrafo famoso que nasceu no bairro de
Raposa, também esteve nesta festa. Foram homenageados os
pioneiros Tadashi Tamada, Kazuo Ono, Toshio Shimizu, Shigeo
Yamamoto, Mitsutoshi Yamamaru, Yoneko Seimaru, Mieka
Kawajiri, Yukie Ono e Rubens Shimizu, eleito “Engenheiro de
Destaque no Ano de 2008” pela Associação dos Engenheiros e
Arquitetos do Vale do Ribeira.

REGISTRO – A Escola de Língua Japonesa do Bunkyo de
Registro realizou, no dia 19 de dezembro, em sua sede social,
cerimônia de encerramento das atividades em 2008  Estiveram
presentes o presidente do Bunkyo, Rubens Shimizu, e o diretor
do Departamento de Educação do Bunkyo, Kazuoki Fukuzawa,
que entregaram certificados para os alunos. Atualmente, estu-
dam na escola cerca de 90 alunos. Os professores são: Kazuoki
Fukuzawa, Keico Yamada Kaneko, Tizuko Tomoooka Yoshida
e Tomoko Ueno.

MOTI TSUKI –No dia 30 de dezembro, o Bunkyo de Regis-
tro realizou o “Moti Tsuki”, tradicional evento de fim de ano. As
senhoras encarregadas de cozinhar o arroz moti no vapor co-
meçaram a trabalhar às 4 horas da manhã  e os homens come-
çaram a socar o moti com as 3 máquinas por volta das 5 horas.
Cerca de 70 pessoas ajudaram a fazer bolinhos de moti, pesan-
do, empacotando e vendendo com maior harmonia.

SHINNENKAI – Cerca de 90 pessoas se reuniram na sede
social do Bunkyo de Registro para comemorar a chegada do
Ano Novo. O presidente do Bunkyo, Rubens Shimizu, e várias
autoridades saudaram os presentes desejando um feliz ano novo.
Brindaram com saquê, cerveja e refrigerante e saborearam o
zoni (sopa de moti), tradicional comida do ano novo que diz
trazer  a felicidade.

POSSE – A prefeita eleita de Registro
(SP), tomou posse no dia 1º de janeiro

durante Ato Solene realizado pela
Câmara Municipal de Registro, no

auditório do KKKK. Acompanhada do
vice-prefeito Nilton Otoboni, foram

também empossados os dez vereadores
que irão compor a Câmara Legislativa.

Cerca de 500 pessoas acompanharam o
evento.
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Nagashi Furukawa defende medida legislativa
para recuperar o sistema prisional

Ao fazer uma análise do
sistema prisional brasi-
leiro atual o ex-secre-

tário da Administração Peni-
tenciária do Estado de São
Paulo, Nagashi Furukawa,
concluiu que o sério problema
da superlotação das prisões
brasileiras se tornou crônico e
complexo. Para ele se uma
medida legislativa não for ado-
tada para enfrentar essa ques-
tão, por mais que os governos
se esforcem, não conseguirão
tornar o sistema eficiente em
termos de recuperação dos
criminosos.

De acordo com o advoga-
do Nagashi Furukawa o as-
sunto é uma questão física,
porque sem espaço suficiente
é impossível imaginar qualquer
programa de ressocialização.
“Prende-se muito e há poucos
recursos para construir novos
presídios. É esse o nó da ques-
tão”, ressalta o defensor. A
fórmula para administrar pri-
sões sem gastar muito e com
bons resultados foi aplicada
entre dezembro de 1999 e
maio de 2006, quando à frente
da secretaria, administrou 30
unidades prisionais do Estado
de São Paulo. Até hoje esses
estabelecimentos estão funci-
onando satisfatoriamente, se-
gundo ele.

Depois que deixou o cargo
na secretaria Nagashi Furuka-
wa disse que procurou ficar
afastado do serviço público. Foi
pré-candidato a prefeito de
Bragança Paulista pelo Parti-
do Verde (PV), nas eleições de
2008, mas achou melhor deixar
a política partidária para uma
outra ocasião, porque naquele
momento as condições não
eram favoráveis. Recebeu tam-
bém em 2008 um convite for-
mal do Diretor do Departamen-
to Penitenciário Nacional –
Depen, órgão vinculado ao Mi-
nistério da Justiça, para colabo-
rar com a nova política que de-
verá ser implantada. Agradeceu
e não aceitou porque como já
morou em Brasília, não se adap-
tou à cidade. “Foi para mim uma
honra receber um convite para
integrar o governo do PT, mes-
mo tendo pertencido sempre ao
PSDB, partido de oposição ao
Governo Lula”, destaca.

Após a saída da secretaria
Nagashi Furukawa ficou um
tempo parado, em férias, que
acredita que tenham sido me-
recidas, depois de 44 anos de
trabalho ininterrupto, no entan-
to aproveitou para fazer vári-
as palestras em São Paulo e
em outros Estados, falando
sempre sobre segurança públi-
ca e administração penitenci-
ária. Hoje ele atua como ad-
vogado em Bragança Paulis-
ta, onde montou um escritório
de advocacia em sociedade
com uma sobrinha, Fabiane
Furukawa, atendendo vários

sabilize as operadoras desses
aparelhos pelo bloqueio dos si-
nais em locais de segurança
pública. O Ministro Hélio Cos-
ta, das Comunicações, chegou
a cogitar um projeto de lei nes-
se sentido, mas o assunto não
foi levado adiante. Já com re-
lação à entrada de drogas e
armas, o assunto é mais com-
plicado, porque exige um cor-
po funcional totalmente imune
à corrupção e aparelhos efici-
entes para as revistas. Ou seja,
enquanto houver funcionários
corruptos (e é quase impossí-
vel eliminá-los por completo),
as armas e drogas continuarão
entrando nas penitenciárias.

Jornal Nippak - Depois
que o sr deixou o cargo na
Secretaria da Administração
Penitenciária o então gover-
nador Cláudio Lembo criti-
cou o seu trabalho durante
a crise penitenciária da épo-
ca. Porque o sr deixou o car-
go?

Nagashi Furukawa: Eu
deixei o cargo por minha inici-
ativa, porque achei que não ti-
nha condições políticas para
continuar. Ninguém me derru-
bou ou me demitiu. Saí, por-
que achei que era a melhor
solução para o povo de São
Paulo. O governador Cláudio
Lembo realmente fez críticas
ao meu trabalho. Porém, en-
tre as críticas dele e o reco-
nhecimento de Mario Covas e
Geraldo Alckmin não tenho
dúvida nenhuma de que os dois
últimos conheceram minha atu-
ação muito melhor que o pri-
meiro. Aliás, é interessante
registrar que Cláudio Lembo,
quando era vice-governador,
não tinha nenhuma restrição à
minha atuação. Quando hou-
ve a grave crise de maio de
2006, algum culpado tinha que
ser encontrado. Foi isso que
ocorreu.

Jornal Nippak - O sr saiu
decepcionado ou magoado
do cargo? esperava mais do
governo?

Nagashi Furukawa: Não
saí magoado e nem decepcio-
nado com ninguém. Durante
seis anos e meio dirigi uma das
mais difíceis secretarias do
Governo Paulista, sendo res-
ponsável por 43% dos presos
do país. Apesar de todos os
problemas que enfrentamos,
tenho convicção de que um
bom serviço foi prestado. Não
fossem as obras e inovações
trazidas na minha gestão cer-
tamente hoje a situação prisi-
onal estaria no completo caos.

Jornal Nippak - O seu tra-
balho surtiu efeito onde? a
cadeia pública de Bragança
Paulista é um exemplo? Como
está a situação atual e o que
os presos fazem no local?

Nagashi Furukawa: Os
Centros de Ressocialização,
que tiveram início com base na
experiência bem sucedida de
Bragança Paulista, estão ain-
da funcionando em várias ci-
dades. Em Bragança, porém,
o convênio não foi renovado
pelo atual governo. Apesar dis-
so, até hoje, com mais de dez
anos após a implantação do
novo modelo, não houve ne-
nhuma rebelião ou morte na
cadeia da cidade.

Jornal Nippak - De todas
as atuações e trabalhos pro-
fissionais que o sr executou,
quais foram às conquistas
obtidas?

Nagashi Furukawa: Há
um rol enorme das conquistas
da minha gestão. Posso desta-
car, dentre outras, a implosão
da Casa de Detenção do Ca-
randiru; a desativação de todas
as carceragens dos Distritos
Policiais da capital e das prin-
cipais cidades do interior. Hou-
ve uma diminuição fantástica
do custo do preso, para cerca
de 60% do que custava antes,
sem prejuízo da qualidade do
serviço. Foi na minha gestão
que se construiu a penitenciá-
ria mais segura do país, em Pre-
sidente Bernardes, e se criou
também o Regime Disciplinar
Diferenciado – RDD, que vi-
gora hoje no Brasil. As Centrais
de Penas Alternativas, que tan-
tas pessoas elogiam, foram qua-
se todas criadas e implantadas
na minha gestão. A efetiva im-
plantação da vídeo conferência
para realização de audiências
judiciais também se deu na mi-
nha gestão. Retiramos os pre-
sos da polícia civil, criamos a
guarda de muralha, o Serviço
Auxiliar das Varas de Execu-
ção Criminal - SERVECs e tan-
tas outras realizações que a his-
tória certamente vai um dia re-
conhecer.

Jornal Nippak - O sr de-
seja acrescentar algo mais?

Nagashi Furukawa: O
grande problema durante a
minha permanência no gover-
no ocorreu em maio de 2006,
quando São Paulo enfrentou
a maior crise de segurança
pública da história do país,
ocasião em que centenas de
pessoas foram mortas pela
ação do crime organizado.
Muitas pessoas não consegui-
ram distinguir as responsabi-
lidades: quem cuidava da se-
gurança pública no Estado e
investigava crime organizado
era outra secretaria e não a
que eu dirigia. Houve muita
confusão a respeito e muitas
informações foram mal pas-
sadas para a população.

(Afonso José de Sousa)

Nagashi Furukawa – Paulis-
ta de Presidente Bernardes
(500 quilômetros a Oeste de
São Paulo), Nagashi é filho de
agricultores que deixaram o
Japão em 1909, e os ajudava
no cultivo de tomates e bata-
tas. Nagashi e sua família mo-
ram em Bragança Paulista, ci-
dade onde exerceu a profissão
de juiz durante 16 anos. Casa-
do há 30 anos com Marli
Villaça, Nagashi têm três fi-
lhos: Artur Furukawa, dentista
com consultório em Bragança
Paulista; Juliana Furukawa,
advogada que trabalha no es-
critório Alberto Zacarias
Toron; e Hélio Furukawa, juiz
de direito da Comarca de Itu
(segundo colocado no concur-
so do Estado de São Paulo), e
casado com Adriana Fanton
Furukawa, juíza de direito de
Botucatu (primeira colocada
no seu concurso).

gislação de acordo com as ca-
racterísticas locais. Não é pos-
sível ter a mesma lei para Es-
tados tão diferentes, como por
exemplo, Amazonas e Rio
Grande do Sul. As necessida-
des são completamente distin-
tas, assim como os recursos.
Não creio que o Japão possa
servir de modelo para o siste-
ma prisional brasileiro. As re-
alidades são muito distintas. Lá
existem cerca de 60 mil pre-
sos no país inteiro. Aqui temos
mais de 400 mil, só no Estado
de São Paulo temos mais que
o dobro dos presos japoneses.

Jornal Nippak - Os
detentos têm direito de ter
privilégios e regalias? O cor-
reto seria diminui-los ou
eliminá-los? Quem é o res-
ponsável por esse assunto,
o governo, as autoridades
ou a lei?

Nagashi Furukawa: Na
verdade os presos não têm pri-
vilégios e nem regalias. A gran-
de maioria cumpre pena em
condições de indignidade, sem
respeito aos seus direitos.
Uma pequena minoria tem di-
reito à chamada prisão espe-
cial e esta situação de privilé-
gio sem dúvida alguma acon-
tece por culpa da lei.

Jornal Nippak - É possí-
vel controlar a entrada de
celulares, drogas e outros
objetos proibidos nas pri-
sões brasileiras?

Nagashi Furukawa: A
questão dos celulares poderia
ser resolvida de uma forma
relativamente simples, apro-
vando-se uma lei que respon-

Rotina de trabalho atual está voltada para o atendimento de pessoas físicas e jurídicas

DIVULGAÇÃO

tipos de causas, cíveis crimi-
nais, de família, etc. Ambos
não atuam na área trabalhista
e previdenciária.

Sua rotina de trabalho atu-
al está voltada para o atendi-
mento de pessoas físicas e ju-
rídicas, sem envolver o servi-
ço público. Porém revela que
alguns secretários de Justiça
mostraram interesse em con-
tratar os serviços de assesso-
ria do seu escritório na área
prisional, mas por vários moti-
vos não fechou contrato.
Questionado se caso recebes-
se um convite do governo es-
tadual ou municipal, Nagashi
Furukawa disse que acha muito
difícil aceitar, mas comentou
que “como na vida não há nada

de definitivo, poderei avaliar os
convites e funções de traba-
lho”, adiantou.

Confira os principais tre-
chos da entrevista concedida
por Nagashi Furukawa ao Jor-
nal Nippak:

Jornal Nippak – Quais
mudanças o sr sugeriria para
melhorar o quadro atual do
sistema prisional brasileiro?
na sua opinião o sistema
deveria seguir o exemplo de
algum país como o Japão,
por exemplo?

Nagashi Furukawa: O
que precisa ser feito, na minha
opinião, é descentralizar a Lei
de Execução Penal. Permitir
que cada Estado faça sua le-

“Saí [da Secretaria] porque achei que era a melhor solução”

 “Há um rol enorme das coqnuistas da minha gestão”
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AMARGO REGRESSO

Crise no Japão dependerá também
do governo Obama, diz Ninomiya

Uma das piores
recessões depois da
Segunda Guerra Mun-

dial (1939–1945) está prejudi-
cando sensivelmente o Japão.
A realidade desse declínio eco-
nômico só não é pior por que
por ora não ha cidadãos mor-
rendo de fome ou de frio nas
ruas do arquipélago, como na-
quela época. O segmento mais
afetado é o da indústria auto-
mobilística que apesar de fe-
char 2008 com uma reserva
acumulada, é o que mais re-
clama, pois pela primeira vez,
a Toyota e outras empresas,
por exemplo, vão divulgar em
março deste ano que fecharão
o balanço no vermelho.

As demissões continuam,
mas os estrangeiros - incluin-
do os dekasseguis - não estão
sós. Ha um grande contingen-
te de trabalhadores temporá-
rios das indústrias (principal-
mente automobilísticas), que
foi despedido de forma preci-
pitada antes do término do con-
trato; mandados pra casa re-
cebendo 60% do salário; ou
receberam aviso prévio de 30
dias - muitos já vencidos e até
casos de despejos na rua.

As constatações acima são
do professor Massato Ninomi-
ya, presidente do Ciate (Cen-
tro de Informação e Apoio ao
Trabalhador no Exterior), que
se encontra no Japão desde o
início de novembro de 2008,
participando de uma série de
palestras como representante
da Universidade de São Paulo
(USP). De acordo com ele, o
que se verifica não são medi-
das discriminatórias contra os
estrangeiros, mas sim o sofri-
mento dos trabalhadores tem-
porários japoneses com os im-
pactos da crise.

“Temos que nos preocupar
com os dekasseguis, pois são
nossos patrícios e a lei japone-
sa não garante nenhuma esta-
bilidade aos que trabalharam
durante anos sob o regime de
contrato (no Brasil o trabalha-
dor temporário com anos de
casa, certamente teria a esta-
bilidade reconhecida pelo Mi-
nistério do Trabalho)”, desta-
ca.

Massato Ninomiya, que
também é advogado, afirma que
ainda não vislumbra nenhuma
saída para a crise. “Quando a
recessão bate sobre a indústria
automobilística, ela se estende
por outros segmentos da indús-
tria e acaba afetando até a in-
dústria siderúrgica, que por sua
vez, importará menos minério
de ferro, podendo envolver o
Brasil na crise”, ressalta.

Segundo o presidente do
Ciate a crise também afetou
as lojas de departamentos que
anunciaram uma queda de
10% a menos nas vendas em
dezembro, época de festas em
que costuma ser o carro forte
das vendas no fim de ano.

As liquidações dos estoques
começaram mais cedo e estão
se estendendo para os primei-

emprego do Japão não tem
enviado ofertas de emprego
para o Brasil, por que aparen-
temente as vagas se esgota-
ram, e não chegam até o Ciate.
“Estatutariamente, o Ciate só
pode prestar apoio e serviços
de informações aos brasileiros
que viajam para o Japão, em-
bora na prática tenha presta-
do serviços concretos de apoio
para os que já se encontram
no Japão, ou que de lá retor-
naram, como por exemplo, o
caso do recebimento de Segu-
ros Sociais pagos”, explica.

Idas-e-voltas – Segundo a
mídia foi grande o número de
brasileiros que voltaram para
o Brasil em novembro e em
dezembro, embora não se sabe
precisar os números do con-
tingente. Para Massato Nino-
miya a quantidade tende a di-
minuir sensivelmente, mas não
soube dizer se essa contagem
aparecerá nas estatísticas do
Departamento de Imigração
do governo japonês a ser di-
vulgada em junho. Isto porque
muitos dekasseguis devem ter
retornado com vistos de reen-
trada, o que faz com que as
autoridades deixem de dar bai-
xa no registro de estrangeiros
destas pessoas. “Vale lembrar
que apesar da diminuição real
de brasileiros no Japão, é pos-
sível que isto não fique regis-
trado no rol dos brasileiros re-
sidentes no Japão”, atesta.

Independente do atual qua-
dro econômico japonês o nú-
mero de brasileiros que foram
para o Japão em 2007 já foi
menor do que o de 2006. En-
tre o final de dezembro de 2006
e o final de dezembro de 2007,
houve um aumento de apenas
4000 pessoas, diferentemente
de anos anteriores, cujo regis-
tro tem sido da ordem de
10000 por ano. Com a crise
haverá naturalmente a diminui-
ção acentuada do número da
ida de novos dekasseguis para
o arquipélago.

As únicas estatísticas exis-
tentes são do Ministério da Jus-
tiça do Japão, que fala do au-
mento paulatino dos brasileiros
no arquipélago desde 1988. A
quantidade de dekasseguis atin-
giu cerca de 317.000 em de-
zembro de 2007. Estima-se, que
cerca de 200.000 já passaram
pelo país por algum tempo, e
retornaram para o Brasil.

O defensor acredita que
quando a economia voltar a
crescer, o Japão voltará a pre-
cisar da mão-de-obra estran-
geira. Especialistas prevêem
que o Japão poderá precisar de
dez milhões de trabalhadores
estrangeiros nos próximos 40
anos para suprir a falta de mão
de obra nacional. Para isso a
legislação terá que ser altera-
da para permitir que entrem
mais de 1 milhão de novos es-
trangeiros por ano para o mer-
cado de trabalho.

“Não acredito que o Japão
adote uma política dessas, pois
o contingente de estrangeiros
no país é de cerca de 2 milhões
de pessoas. A não ser que
montem uma política e legisla-
ção de estrangeiros, o que será

ros dias de 2009, mas os re-
sultados não são muito anima-
dores. “A continuidade da cri-
se vai depender de quando e
quanto o governo vai aprovar
o orçamento e da injeção de
recursos que será colocada no
mercado. Dependerá também
do comportamento do gover-
no Barak Obama, cuja posse
esta marcada para o dia 20 de
janeiro”, avalia.

A queda drástica nas ex-
portações na Ásia, Estados
Unidos e Europa, acompanha-
da do baque duplo da alta do
Iene que valorizou a moeda
entre 15 e 20 % - mesmo re-
sultado a menos na receita das
exportações, também foram
provocadas pela recessão.

Providências – Para conso-
lidar a situação dos trabalha-
dores temporários o governo
japonês através da Divisão de
Política de Trabalhadores Es-
trangeiros do Ministério da
Saúde, Trabalho e Previdência
Social do Japão está tomando
uma série de medidas eficazes.
Entre elas o reforço da
contratação de intérpretes e
consultores de línguas portu-
guesa e espanhola, nas agên-
cias de emprego das cidades

em que ha grande concentra-
ção de nikkeis brasileiros e
peruanos (além de outros de
língua espanhola), para aten-
dimento daqueles que procu-
ram as agências em busca de
empregos. “Deve se levar em
conta que nos momentos de
crise, o conhecimento do japo-
nês é levado em consideração
para novas contratações. Em
outras palavras, têm maiores
chances, quem tiver domínio da
língua”, assegura Massato Ni-
nomiya.

Também deverá ser ofere-
cido um volume de recursos
para subsidiar as empresas
para transformar os trabalha-
dores temporários em perma-
nentes, garantir moradias aos
que forem demitidos, etc. “O
que o ministério não pode fa-
zer é criar novos empregos,
pois não depende dele. De
qualquer forma, as medidas
acima dependem da aprova-
ção do orçamento”, esclarece.

O presidente do Ciate an-
tecipa que nos últimos meses
têm havido pouca procura de
interessados em trabalhar no
Japão. Em face da recessão
ele prevê um retorno de um
contingente de pessoas para o
Brasil daqui pra frente; e o res-
gate do Seguro Social, pois
para os que pagaram o segu-
ro, podem solicitar a devolução
correspondente a três anos.

Para fornecer noções de
conhecimento da língua japo-
nesa para quem decidir viajar
para o arquipélago e obter
emprego, o Ciate inicia no dia
19 de janeiro cursos gratuitos
da língua com duração de duas
semanas. O dirigente alerta, no
entanto, que as agências de

Recessão que se instalou sobre a indústria automobílistica
japonesa deve se estender também a outros setores
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Solidariedade: opção para
amenizar a crise

REPRODUÇÃO

As dificuldades do dia-a-
dia dos sem-tetos nikkeis no
Japão tem sido dribladas de
diversas formas de solidarie-
dade, procedentes de igrejas
e templos que foram coloca-
das a disposição deles. Para
se ter uma idéia, no final de
2008, 500 pessoas acampa-
ram no Parque Hibiya, em
frente ao Ministério da Saú-
de, Trabalho e Bem Estar
Social do Japão. Depois eles
saíram pacificamente e ocu-
param quatro escolas desati-
vadas cedidas pelo governo
metropolitano de Tóquio até
o dia 12.

Massato Ninomiya co-
mentou um caso interessante
que aconteceu na cidade de
Okazaki, na província de Aichi,
onde uma viúva, dona de um
hotel de alta rotatividade e
desativado há três anos desde
a morte do marido, cedeu o
local para famílias de brasilei-
ros sem-teto em virtude do de-
semprego. “Houve um gran-
de mutirão realizado por bra-
sileiros e japoneses para abri-
garem 20 famílias naquele es-
tabelecimento. Soube por ou-
tro lado de um local denomi-
nado Homi Danchi, em Toyo-
ta, que teria mais de 300 apar-
tamentos desocupados, não
concordou em abrigar brasi-
leiros sem-teto, com receio do
local se transformar em uma
cidade de brasileiros”, repro-
vou.

Existem outras entidades
de apoio que tem prestado
assistência aos brasileiros no
Japão neste momento de cri-
se, como padres, freiras, pas-
tores, pessoas físicas e jurí-
dicas, associações brasileiras
em diversas cidades, e esco-
las brasileiras (apesar do so-
frimento da perda de alunos).
O telefone e e-mails têm sido
os únicos meios de contato do
presidente do Ciate com os
brasileiros no arquipélago.

Do Japão ele instruiu o
Ciate a orientar os dekasse-
guis para redobrarem a aten-
ção para as condições da
contratação. “Eu disse para
orientá-los a ficarem atentos
quanto ao contrato e não irem
para o arquipélago iludidos ou
acreditando em falácias, já
que a situação é instável. Os
patrícios têm hoje conheci-
mentos do que se passa no

Japão através dos amigos ou
parentes que moram ou mo-
raram lá e não dependem
mais de informações engano-
sas ou de empreiteiras de má
fé”, garante.

Setores em crescimento –
Massato Ninomiya finaliza
dizendo que a partir da crise
de 1997-1999, muitos nikkeis
foram para o setor de pres-
tação de serviços como o
segmento da indústria de ali-
mentos, isto é, o de marmi-
tas, onde as pessoas traba-
lham até de madrugada, de-
vido o salário melhor acres-
cido do adicional noturno.

Outro segmento com ca-
rência de mão-de-obra é o de
assistência aos idosos. “Não
se ganha muito bem porque
é necessário ter habilitação
oficial para sua contratação.
Quem não tiver, tem que su-
jeitar a trabalhar por um sa-
lário menor. A sociedade ja-
ponesa carece destes ajudan-
tes (na maioria dos casos, de
mulheres), a tal ponto de ter
feito acordo de livre comér-
cio ou parceria econômica
com a Indonésia para trazer
uma centena de enfermeiras
habilitadas para cuidar dos
idosos (tem prazo de três
anos para obterem a habilita-
ção oficial no Japão, e conhe-
cimento de japonês). Se as
indonésias conseguem obter
a habilitação, porque um(a)
nikkei não conseguiria?”,
compara.

A carência de mão-de-
obra também afeta a área
rural japonesa, isso porque os
jovens não querem suceder o
trabalho dos pais na lavoura
e todos querem ir para as ci-
dades trabalhar em indústri-
as, nos escritórios, ou no co-
mércio. Ha muitas terras que
deixaram de ser aradas, re-
cebendo subsídios governa-
mentais para não plantar
nada. Por outro lado, o Japão
enfrenta problemas de impor-
tação de alimentos contami-
nados da China. “Tenho fa-
lado com segmentos interes-
sados, tanto no governo,
como na agricultura, de que
os brasileiros com alguma ex-
periência de lavoura poderi-
am ser contratados para tra-
balharem neste importante
segmento”, assegura.

Igrejas colocaram voluntários para ajudar desempregados

impossível. Um segmento da
Dieta, encabeçado pelo depu-
tado Taro Kono, defende a
exigência de conhecimentos
de japonês para os nikkeis que
renovarem os vistos, e que o
idioma será essencial daqui
para frente. Caso isto ocorra,
a tendência de estrangeiros

que entrarão no arquipélago
será de chineses ou asiáticos
com conhecimentos do japo-
nês. Em contrapartida os
patrícios brasileiros terão que
estudar a língua com afinco
para se qualificar para a nova
realidade”, aconselha.

(Afonso José de Sousa)

Ninomiya: “São nossos
patrícios”

Preocupado com a situação
dos brasileiros residentes no
Japão, Estados Unidos e Eu-
ropa em virtude da grave crise
econômica global e sobre a
assistência oferecida pelas
embaixadas e consulados aos
cidadãos no exterior, o deputa-
do federal Walter Ihoshi
(DEM-SP), encaminhou uma
série de perguntas para o Mi-
nistério das Relações Exterio-
res questionando as providên-
cias que podem ser tomadas no
sentido de ajudar os cidadãos
em dificuldade.

A atitude foi tomada após
dezenas de famílias procura-

rem o parlamentar para saber
quais ações estão sendo toma-
das pelo governo federal para
atenuar os problemas enfren-
tados pelos brasileiros que es-
tão fora do País. No documen-
to, Ihoshi pergunta se as em-
baixadas e consulados têm for-
necido repatriamento aos bra-
sileiros que desejam ou retor-
nam ao Brasil, e que tipo de
assistência tem sido oferecida
para que os cidadãos não fi-
quem na penúria.

“Encaminhamos uma série
de perguntas ao ministro Celso
Amorim para saber como pode-
mos ajudar neste cenário de cri-

se mundial. Estamos preocu-
pados, pois a situação é avas-
saladora, principalmente no
exterior. Algo tem de ser feito
e rápido”, ressaltou Ihoshi.

Estima-se que, atual-
mente, cerca de 5 milhões de
brasileiros estejam fora do
Brasil, somando renda anual
de 64 bilhões de dólares. Só
no ano passado, esses brasi-
leiros enviaram 7,4 bilhões de
dólares ao País. Procurado
pela reportagem do Jornal
Nippak no dia 7 de janeiro
para levantar se o ministério
havia retornado, Walter Ihoshi
não foi localizado.

Walter Ihoshi questiona ajuda do Ministério
das Relações Exteriores aos dekasseguis

O Ciate (Centro de Infor-
mação e Apoio ao trabalhador
no exterior) continua orientan-
do trabalhadores que preten-
dem ir ao Japão através de
seus cursos preparatórios.
Nesta terça-feira (13), o tema
será “Planejamento” e na quin-
ta-feira (15), “Seguro Nacio-
nal de Saúde”. Os cursos são
gratuitos e acontecem sempre

das 14 às 16h.
Já o curso intensivo de ja-

ponês acontece de 19 a 30 de
janeiro, com duração de 10 au-
las e carga horária de 30 au-
las.

O Ciate fica na Rua São
Joaquim, 381, 1º andar, sala 11
(prédio do Bunkyo). Informa-
ções pelo telefone: 11/3207-
9014.

DEKASSEGUIS

Ciate realiza curso intensivo
de japonês
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Hélio Nishimoto quer atender
‘demandas’ da comunidade nikkei

A Prefeitura Municipal de
São José dos Campos e o Con-
sulado Geral do Japão em São
Paulo realizaram no último dia
7, cerimônia de entrega oficial
de doação em favor do Grupo
de Assistência à Criança com
Câncer (GACC) através do Pro-
grama de Assistência a Proje-
tos Comunitários e de Seguran-
ça Humana (APC), do governo
japonês. Estiveram presentes a
presidente do GACC, Rosemary
Dominguez Sanz, e o cônsul
geral interino, Jiro Maruhashi,
entre outras autoridades.

Na ocasião, foi inaugurada
também a segunda fase (Cen-
tro Cirúrgico, UTI e Farmácia)
do Centro de Tratamento
Infanto-Juvenil “Fabiana
Macedo de Morais”, adminis-

trada pela entidade, que con-
tou com a cooperação do Go-
verno do Estado para a finali-
zação das obras.

 O grupo de assistência à
Criança com Câncer foi fun-
dado em 1995, em São José
dos Campos, com o intuito de
oferecer um atendimento de
excelência globalizado a todos,
sem distinção, que inclui trata-
mento médico, educação e ser-
viço social. Além dos próprios
pacientes, a entidade também
presta assistência especial aos
familiares.

Com a doação, no valor de
R$ 110 mil, a entidade adqui-
riu aparelhos médicos e am-
pliou suas instalações, possibi-
litando atendimento médico
mais completo.

CIDADES/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consulado japonês e Prefeitura
inauguram equipamentos

Acomunidade nikkei de
São Paulo tem, desde
o último dia 5, um re-

presentante na Assembleia Le-
gislativa. Conforme antecipou
o Jornal Nippak, Hélio Nishi-
moto (PSDB) tomou posse em
companhia de Marco Porta
(PSB), Beth Sahão e Carlos
Neder, ambos do PT, que as-
sumiram nas vagas deixadas
por deputados eleitos prefeitos
em 2008.Outros dois suplentes
convocados para tomar posse,
José Caldini Crespo (DEM) e
Cássio de Castro Navarro
(PSDB), decidiram utilizar
prerrogativa prevista pelo Re-
gimento Interno e deverão ser
empossados até o final deste
mês de janeiro.

O presidente da Casa, de-
putado Vaz de Lima, abriu a
reunião explicando que a ses-
são que dá posse aos suplen-
tes é um ato da Mesa Direto-
ra da Assembléia Legislativa.
Ele se referiu aos atos publi-
cados no Diário Oficial de 3
de janeiro, que convocaram os
suplentes em virtude da renún-
cia dos deputados Valdomiro
Lopes (PSB), eleito prefeito de
São José do Rio Preto; Sebas-
tião Almeida (PT), de Guaru-
lhos; Antonio Carlos (PSDB),
de Caraguatatuba; Cido Sério
(PT), de Araçatuba; Dárcy
Vera (DEM), de Ribeirão Pre-
to; e Marco Bertaiolli (DEM),
de Mogi das Cruzes. O petista
Mário Reali, eleito prefeito de
Diadema, renunciou em de-
zembro e foi substituído por
Fausto Figueira, que tomou
posse em 22 de dezembro.

Embora natural de Presi-
dente Prudente, Hélio Nishi-

seu primeiro projeto a ser
apresentado na Assembléia.
“Uma reivindicação antiga dos
moradores da região é a dupli-
cação da Rodovia dosTamoios,
no trecdho que liga São José
dos Campos ao litoral norte”,
revelou Nishimoto, acrescen-
tando que uma de suas preo-
cupações será administrar o
pouco tempo que terá pela
frente.

“O mais importante será
conseguir cumprir o mandato
com eficiência, o resto será
conseqüência”, afirmou Nishi-
moto, que também terá como
desafio representar a comuni-
dade nikkei no estado de São
Paulo após um hiato de seis
anos ou um mandato e meio.

“Esses seis anos sem re-
presentante na Assembléia
provocaram uma estagnação
na comunidade, por isso estou
pronto para receber as deman-
das e atender aquilo que for
necessário”, disse Nishimoto,
que deve se reunir primeiro
com lideranças da comunida-
de nikkei do Vale do Paraíba.

Carreira – Hélio Nishimoto
chega à Assembléia Legislati-
va do estado de São Paulo aos
44 anos de idade. Evangélico,
é casado há 17 anos e tem 3
filhos. Formou-se Técnico
Mecânico pela Etep e Admi-
nistrador de Empresas pela
Univap.

Trabalhou na Embraer du-
rante 5 anos como projetista e
na Composite durante 3 anos.
Foi comerciante do setor ali-
mentício quando então resol-
veu ingressar na política.

(Aldo Shiguti)
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moto nasceu para a política em
São José do Campos, onde
cumpriria seu terceiro manda-
to. Filiado e militante do PSDB
desde 1994 - partido no qual
iniciou sua vida política – nas
eleições de 2006 obteve 64.012
votos que o deixaram na con-
dição de suplente.

Acompanhado de familia-
res e de autoridades do muni-
cípio, entre eles seis vereado-
res e três secretários muicipais,
além de políticos de Paraibuna,
Monteiro Lobato, São Bento do
Sapucaí e Jacareí, Nishimoto
considerou sua posse um mo-
mento histórico para o Vale do
Paraíba, que agora terá mais

um deputado pelo PSDB.
“Além das obrigações

constitucionais que assumimos,
saibam do meu compromisso
com São José e região, com
minha consciência e com
Deus. O Vale do Paraíba es-
tava precisando de mais um
deputado na Assembléia e em
20 anos de história do PSDB
na região é a primeira vez que
um deputado do partido toma
posse. Minha posse é um mo-
mento histórico porque Vale do
Paraíba e região passam a con-
tar com um deputado que an-
dará junto com o governo do
Estado”, declarou Nishimoto,
que antecipou ao Jornal Nippak

Nishimoto é o primeiro deputado estadual do PSDB na região
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Walter Ihoshi visita prefeito
eleito de Mogi e anuncia verbas

O prefeito de Mogi das Cru-
zes, Marco Bertaiolli recebeu
em seu gabinete, no último dia
6, a visita do deputado federal
Walter Ihoshi (DEM-SP). Du-
rante o encontro, Ihoshi anun-
ciou a liberação de duas emen-
das, no valor de R$ 100 mil
cada uma, em favor do muni-
cípio. A primeira será destina-
da à tradicional festa Akima-
tsuri, que acontece no primei-
ro semestre do ano, e a segun-
da para qualquer projeto que a
Administração escolha no âm-
bito do Ministério das Cidades.
O chefe de Governo, Luiz Sér-
gio Marrano, acompanhou a
visita.

“O Bertaiolli é nosso colega
de partido, nosso amigo e um
político brilhante, que inicia esta
administração em Mogi de for-
ma competente e inovadora.
Estive aqui para traçar nossa
estratégia de aproximação com
a cidade, já que, nestes dois
anos do meu mandato, tivemos
uma relação muito ligada à co-
munidade japonesa do municí-
pio. E agora, com o Bertaiolli à
frente da gestão, queremos
ampliar este vínculo com a Ad-
ministração, atuando como in-
terlocutor da cidade em Brasí-
lia”, disse Ihoshi.

O deputado acrescentou
que estará à disposição de
Mogi das Cruzes para realizar
gestões junto ao Governo Fe-
deral em outras áreas de inte-
resse. Ihoshi lembrou que ao
longo de 2008, por ocasião da
comemoração do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil, manteve contato cons-
tante com as autoridades polí-
ticas locais: “Nosso gabinete,
em Brasília, estará em conta-
to permanente com o do pre-
feito Bertaiolli e faremos tudo
para abrir as portas dos demais
Ministérios a Mogi”, observou.

Compromisso – Bertaiolli
agradeceu a visita a disse que
é importante contar com
interlocutores como Walter
Ihoshi na capital federal. De
acordo com o prefeito
mogiano, a Administração
Municipal vai procurar obter
recursos para Mogi em todas
as esferas de poder: “Nosso
compromisso, assumido com a
população, é fazer tudo pelo
município e trabalharemos em
todas as frentes para conquis-
tar verbas que beneficiem a
cidade. Neste sentido, a visita
do deputado Ihoshi foi muito
importante”, observou.

Walter Ihoshi com o prefeito de Mogi, Marco Bertaiolli
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Mogi deve estreitar laços com
cidade de Hamamatsu

Ao lado de Cuco e Nagao, Bertaiolli recebeu a visita de Ishikawa

O prefeito de Mogi das
Cruzes (SP), Marco Bertaiolli,
manifestou interesse em for-
talecer relações com a cida-
de de Hamamatsu. O anún-
cio foi feito na última terça-
feira (6), durante visita do pre-
sidente da Associação Brasi-
leira de Hamamatsu, Etsuo
Ishikawa. Ambos conversa-
ram, ao lado do secretário
municipal de Agricultura,
Oswaldo Nagao, e do vice-
prefeito, José Antonio Cuco
Pereira, sobre o processo de
aproximação entre os dois
municípios – que podem se
tornar, no futuro, cidades-ir-
mãs, a exemplo do que já
ocorre com Seki e Toyama.

Ishikawa informou a
Bertaiolli que Hamamatsu pos-
sui hoje cerca de 820 mil habi-
tantes, sendo 33 mil estrangei-
ros (20 mil deles são brasilei-
ros). Os mogianos formam
uma expressiva comunidade no
município, que é conhecido por
ser sede de grandes empresas
multinacionais japonesas,
como a Honda e a Suzuki, e
também por produzir instru-
mentos musicais – principal-
mente pianos.

Nos últimos anos, as duas
cidades vêm estreitando seu

relacionamento com o objeti-
vo de tornarem-se irmãs. No
ano passado, o prefeito de
Hamamatsu, Yasutomo Suzu-
ki, visitou Mogi das Cruzes e
ratificou o interesse da cida-
de em firmar a parceria.

Antes, Hamamatsu já ha-
via doado dois pianos ao mu-
nicípio. A expectativa dos ja-
poneses é de que este ano
uma comitiva mogiana vá a
Hamamatsu no mês de se-
tembro, para prestigiar um tra-
dicional evento cultural local.

“Acho muito proveitosa
esta aproximação entre as
duas cidades e irei incumbir o
secretário Nagao de manter
todos estes contatos, com o
objetivo de fortalecê-los”, dis-
se o prefeito mogiano, que fez
várias perguntas a Ishikawa
sobre a economia de Hama-
matsu: “Para mim, seria uma
grande honra conhecer a ci-
dade e o Japão”, completou.

Parcerias – Atualmente,
Mogi mantém parcerias com
as cidades de Seki e Toyama.
Com a primeira, o relaciona-
mento é marcado pelo convê-
nio assinado em 1969. Já o
convênio com Toyama data
de 1979.

DIVULGAÇÃO

CIDADES/PROMISSÃO

Promissão encerra as
comemorações do Centenário

A Prefeitura Municipal de
Promissão (SP) e a Associação
Promissense Pró-Centenário,
encerrando as comemorações
do Centenário da Imigração ja-
ponesa no Brasil, inauguraram
no último dia 28, na Praça Dr.
Shuhei Uetsuka, situada no bair-
ro Bonsucesso, local onde fixa-
ram os imigrantes pioneiros, na
via de acesso com o mesmo
nome, próximo à Rodovia Ma-
rechal Rondon, um portal (torii),
o busto do “Pai da Imigração”

e o Jardim Japonês.
O busto, em bronze, é de

autoria do escultor Otávio
Mendes , de Campinas; o Jar-
dim foi executado pelo paisa-
gista Noboru Mizukawa, de 80
anos, de Presidente Prudente.
Estudou essa arte inclusive no
Japão e é de segunda geração
que a adota como profissão. O
autor do projeto é do arquiteto
promissense Sérgio Nozo.
Após o evento foi serviço al-
moço para todos os presentes.

Evento encerrou comemorações do Centenário em Promissão

DIVULGAÇÃO

Durante a cerimônia de
transmissão de cargo, realiza-
da no dia 1º de janeiro no Cen-
tro Municipal de Formação
Pedagógica (Cemforpe) Pro-
fessor Boris Grimberg, o ex-
prefeito de Mogi das Cruzes,
Junji Abe, fez uma reflexão
emocionada sobre acertos e
falhas em seus os oito anos de
governo, o apoio da família, dos
vereadores, além de uma cita-
ção especial ao novo prefeito
da cidade, Marco Bertaiolli.

“Foram oito anos à frente
da Prefeitura. É uma história
que se funde à razão da minha
existência. Mogi, minha terra,
minha vida. Aqui, nasci, cres-
ci, amadureci, criei meus filhos
e brinco com meus netos. Um
turbilhão de pensamentos me
vem à mente. São fatos, pla-
nos, sonhos e pessoas. Sim, é
gente – o princípio, meio e fim
de cada ação de governo, do
doce sabor de vencer desafi-
os, da dor lancinante de falhar
e da obstinação de ir em fren-
te, sem jamais desistir”, assi-
nalou Junji.

O ex-prefeito lembrou a in-
fância humilde, quando acor-
dava de madrugada para aju-
dar a família na lavoura. “Mais
que nunca, me recordo das li-
ções dos meus pais e avós.
Imigrantes japoneses, ensina-
vam a amar este País, de todo

coração, ajudar o povo em tudo
o que seja possível e fazer mais
pelo Brasil que os próprios bra-
sileiros. Foi essa lição passada
pelos antepassados que me pre-
pararam para a vida pública,
edificando os pilares morais
necessários para o desempenho
do cargo de prefeito municipal”,
destacou Junji.

PGP – Sobre o planejamento
para a gestão, o prefeito que
deixa o cargo depois de oito
anos consecutivos de manda-
to, destacou que chegou à Pre-
feitura com a vivência de 35
anos como líder rural, o histó-
rico de vereador, a atuação de
deputado estadual, por três
vezes, e a melhor ferramenta
que um gestor poderia ter: o
PGP – Plano de Governo Par-
ticipativo, concebido por um
mutirão popular para balizar as
ações da Municipalidade.

“De forma cristalina, via
que o almejado desenvolvimen-
to integrado e sustentado de-
pendia da expansão da econo-
mia. Era vital oxigenar os se-
tores produtivos. Implantamos
uma política ativa de geração
de empreendimentos. Em sín-
tese, viabilizamos incentivos
fiscais, doações de áreas e
todo aparato logístico para a
vinda de empresas e amplia-
ção das existentes”.

CIDADES/MOGI DAS CRUZES 1

Junji Abe deixa o cargo e faz
reverência aos mogianos
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ENTIDADES 1

Zona Norte promove o 2º
Festival Koohaku Utagassen

Canto do
Bacuri

FRANCISCO HANDA

Levou quase um ano pou-
pando que Hideyoshi pode
comprar um corne. Desde
que perdera a visão, desenvol-
veu outras habilidades como
a sensibilidade das mãos e a
audição. Nunca se desespe-
rou: aprendeu shiatsu. Tinha
muitos clientes, que o procu-
ravam para as sessões de
massagem. Quando jovem ti-
nha se aventurado pelas es-
tradas, indo a Buenos Aires
e, aliás, de carona chegou à
Cidade do México. Nunca li-
gou para dinheiro, somente o
necessário. Mas nunca lhe
faltou. Antes de perder a vi-
são o roubo de sua bicicleta
o atormentou a tal ponto que
caiu em depressão. Não era
revolta, uma espécie de tris-
teza profunda e a perda da
vontade.

Um dia a tristeza se foi
veio os males do glaucoma e
a total cegueira. “Estou cego
mas começo a enxergar me-
lhor”, convenceu-se ele. Re-
almente, a cegueira trouxe
vantagens. Se com a massa-
gem podia ganhar dinheiro,
com a música ganharia a ale-
gria de viver. Isento de parti-
tura, Hideyoshi passou a de-
corar sinfonias completas so-
mente de ouvido. Tomava
aulas num conservatório. A
professora simpatizou-se com
ele e emprestou-lhe a sua
coleção de discos de vinil:
Brahms, Schubert, Wagner,
Berlioz, Vivaldi.

Era chamado para peque-
nas apresentações, inclusive
para animar inaugurações de
galeria de arte, exposições,
lançamento de livros etc.

Certa ocasião tinha visita-
do um cliente, quando apare-
ceu o inusitado convite: ve-
nha tocar em nossa casa. Tra-
tava-se de uma reunião de
amigos que reencontravam-
se, todos formandos de Direi-
to de 1968, do XI de Agosto.
Naquela 6a.feira ficou espe-
rando ser chamado, mas
nada: 20hs, 20h30, 21h. De-
sistiu às 22h e colocou o pija-
ma e preparava-se para dor-
mir. O interfone toca: “des-
ça, estamos a tua espera”.
Uma voz impostada, como
dos grandes oradores se fez
anunciar.

Viajou por uns quarenta
minutos, no bando de fundos
de um carro grande. Tudo
parecia grande: a poltrona, a
janela, as portas. Assim que

O cego do corne

o carro parou, alguém abriu
a porta e ele desceu. Uma
mão segurou o seu braço,
conduzindo-o por um corre-
dor longo, que após contor-
nar um jardim entrou numa
sala. Estava animada. Pare-
cia estudantes que conversa-
vam e estalavam copos de
bebida. Dava-se para ouvir
latas de cerveja ou refrigeran-
tes serem abertas. Estalava-
se como alumínio. Foi posto
num canto e tocou por lon-
gas horas seu corne.

Novamente o convite foi
acertado. Ele deveria retor-
nar nas semanas seguintes,
sempre às 6a.feiras. Poderia
ter recusado, mas havia na-
queles pedidos uma certa im-
posição, tal qual um nó difícil
de ser desatado. Quando pas-
seava guiado pela sua benga-
la as alamedas, um monge o
intercepta: “meu amigo, vejo
em seu rosto o sinal da mor-
te”. Disse afligir-se com o
seu destino e perguntou o que
vinha fazendo nos últimos
tempos. “Toco para um gru-
po de estudantes”, explicou.
Aconselhado a desistir, disse
não poder aceitar o conselho.
Então o monge pediu que ele
fosse até o templo para lhe
dar algo. Fez com que Hide-
yoshi tirasse toda a sua rou-
pa e escreveu no corpo tre-
chos do Sutra do Coração e
Grande Sabedoria. “Você
está sendo obsediado por es-
píritos sofredores e poderá
morrer”, alertou o monge.
“Mas assim estará protegi-
do”.

Naquela noite ficou espe-
rando o interfone tocar. “Es-
tamos a tua espera”, disse
como das vezes anteriores.
Nada. Hideyoshi se manteve
imóvel na sala, sem se me-
xer. Repetia os exercícios da
meditação zazen. Pelos cor-
redores ouviu-se os passos se
aproximarem. Bateu a porta
e mesmo trancada pode ser
aberta. Alguém disse: “Hide-
yoshi não está mas vejo o seu
corne encostada à parede”.
Revirou a casa toda, mas
nada. Antes de retirar-se le-
vou consigo a bengala de
cego. Sem bengala, Hideyoshi
não pode mais sair à rua.
Permaneceu em casa tocan-
do o seu corne e de seu cor-
po as inscrições levaram tem-
po para sair. Ficou protegido
durante este tempo e nin-
guém mais o incomodou.

chicohanda@yahoo.com.br

No último dia 29, quatro
associações nipo-bra-
sileiras  da zona Norte

de São Paulo (Associação
Cultural e Esportiva Okinawa
Santa Maria, Associação Oki-
nawa de Casa Verde, Acenbi
(Associação Cultural e Espor-
tiva Nipo-Brasileira do Imirim),
Associação Cultural e Espor-
tiva Nipo-Brasileira de Vila
Nova Cachoeirinha) realiza-
ram na sede social da Associ-
ação Okinawa Santa Maria, na
avenida João dos Santos
Abreu, 755, o 2º Koohaku Uta-
gassen, tradicional festival
musical de encerramento de
ano.

Neste festival, os intérpre-
tes (homens e mulheres) são
divididos em duas equipes: a
akagume (vermelha) e shiro-
gume (branca) e ao final, uma
comissão de jurados escolhe
uma equipe vencedora. Após
a apresentação de mais de 100
candidatos, entre crianças, jo-
vens e adultos, a equipe
akagume (vemelha) foi decla-
rada a vencedora.

“A expectativa é de que a
cada ano, o festival Koohaku
Utagassen da zona Norte ga-
nhe novos intérpretes e mais
público”, comemora Kyomi
Kanashiro, professora de can-
to e uma das organizadoras do
evento.

Juntas as quatro entidades
nikkeis contam com mais de
200 alunos de canto, que se
reunem semanalmente nas as-
sociações para ensaio de au-
las de karaokê. Além de músi-
ca, essas associações contam
com aulas de danças de salão,
shamissen e taikô.

Doação – Promovida pela se-

gunda vez, a Noite da Solida-
riedade do Kikos Bar (aveni-
da do Guacá, 638 – Manda-
qui), que visa arrecadar leite
para a entidade Kodomo-no-
Sono (www.kodomonosono.

org.br), ganhou também, im-
portante reforço com a mobi-
lização do casal Sonia e
Toshiake Tamae, da Associa-
ção Okinawa Santa Maria, que
fez campanha junto aos seus

associados e coletaram 170
caixas de leite.

Quem esteve pessoalmen-
te para receber os donativos
foi o diretor-presidente da en-
tidade. Luiz Massao Okamo-
to, acompanhado do coordena-
dor geral, Antonio Yuquio Sa-
kamoto e do professor de ce-
râmica Manoel Seiti Assano.
Luiz Okamoto disse que esta
foi a melhor surpresa que ele
poderia ter recebido neste fi-
nal de ano, e que este leite dará
para atender a população de
90 internos nos próximos dois
meses.

Além da Associação Oki-
nawa de Santa Maria, a Ko-
domo-no-Sono recebeu caixas
de leite da Acenbi do Imirim,
do Supermercado Mirassol, de
Osasco e da Imobiliária Ueha-
ra, da Casa Verde.

Koohaku reuniu mais de 100 candidatos entre crianças e adultos: expectativa é que o evento cresça
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Kikos Bar arrecadou leite para o Kodomo-No-Sono

ENTIDADES 2

Associação Okinawa Kenjin do Brasil recebe doação de “Shisa”
Um par de Shisa (um leão

ou dragão de origem chinesa,
usado como um amuleto ou
carranca, na província de Oki-
nawa, no extremo sul do Ja-
pão) foi doado recentemente
para Associação Okinawa
Kenjin do Brasil, pelo profes-
sor Tokuishi Nishihara, que
preside a Associação Okina-
wa-Brasil Kyokai, em Okina-
wa, ilha ao Sul do arquipélago.

Geralmente o Shisa (dois)
são colocados nos telhados das
casas para protegê-las, assim
como seus moradores, dos
maus espíritos e espantar os
males. O com a boca fecha-
da, é para segurar a sorte e a
prosperidade e fica do lado
esquerdo da entrada (para
quem olha de fora). Enquanto
o outro fica à direita com a
boca aberta para chamar a
felicidade para dentro da casa.
Acredita-se também que o
Shisa protege a casa dos aci-
dentes naturais como os tufões
que acontecem em Okinawa,
o que explica a estrutura das
casas de pedra e concreto,
com telhado afixado nas pare-
des e janelas protegidas, dife-
rente do resto do Japão.

A vinda das duas peças do
arquipélago enfrentou proble-
mas alfandegários por isso de-
morou alguns meses para che-

Diretoria da Associação Okinawa Kenjin do Brasil com os leões
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Os Shisa foram esculpidos
por Hideo Miyagi, nascido em
Okinawa em 1938 quando des-
de então se tornou um dos ar-
tistas mais conhecidos no país.
Ele aprendeu a arte da cerâ-
mica quase que sozinho; des-
de os 29 anos começou a par-
ticipar de exposições sendo
premiado em várias delas. Em
2005 foi certificado como ar-
tista de cerâmica típico de
Okinawa e convidado pelo en-
tão primeiro-ministro Junichiro
Koizumi para participar de
uma cerimônia em comemora-
ção ao Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil e na
Argentina. Em 2008 foi premi-
ado duas vezes pelo Instituto
de Arte Japonesa e pelo Insti-
tuto de Cultura Japonesa.

gar ao Brasil. O presidente da
entidade, Akeo Yogui, afirmou
que a diretoria ainda vai se reu-
nir para definir um local segu-
ro para instalar os dois shisa.
“Por causa dos vândalos va-
mos procurar um local defini-
tivo e seguro. As duas peças
esculpidas com delicadeza são
bem trabalhadas com vários
detalhes. Deste tamanho e
peso (cerca de 30 quilos), eu
nunca vi uma peça parecida
fora do arquipélago”, desta-
cou.

Em Okinawa o professor
Tokuichi Nishihara é o respon-
sável por assistir os brasileiros
que chegam na ilha. Ele tam-

bém possui fortes relações com
a cidade de Itariri, a 157 quilô-
metros da capital paulista.

ENTIDADES 3

Naguisa realiza “Ozonag” com direito a pernil à pururuca

Denominado de “Ozonag”
(junção das palavras “ozoni”
e Naguisa), a Associação Na-
guisa realizou no dia 4 de ja-
neiro o seu “Moti-Tsuki”, se-
guido de degustação de motis
feitos na hora e “ozoni” - uma
sopa tradicional japonesa com
“motis” (bolinhos de arroz so-

cado), servida sempre no Ano
Novo (oshogatsu).

Cerca de 70 associados
compareceram para experi-
mentar os motis assim prepa-
rados, com molhos ou acom-
panhamentos variados como
“shoyu”, “daikon oroshi”
(nabo raspado), “kinako” (soja

grelhado em pó), “natô” (soja
fermentada) etc.

Assim, seguindo a tradi-
ção, os associados da Nagui-
sa que ainda não tinham to-
mado o “ozoni”, ainda, pude-
ram fazê-lo na sede da Asso-
ciação Naguisa, no bairro do
Jabaquara (Zona Sul de São

Paulo)
Para completar, os associ-

ados puderam saborear um
prato que nada tem a ver com
o costume japonês, mas sim,
com o brasileiro: um pernil a
pururuca preparado pelo
“chef” Mitio Tanaka, respon-
sável também pelo “ozoni”.

Ozonag reuniu cerca de 70 associados e seguiu degustação de motis feito na hora, preparados com molhos e outros acompanhamentos

DIVULGAÇÃO
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CINEMA

São Paulo recebe mostra com
filmes e documentários de Taiwan

w w w. p r o d u t o s o r i e n ta i s . c o m . b r

10/1 (HOJE)

16h – Caqui Vermelho (Hong
Shih Zi, Taiwan, cor, 168min,
1995, legendas em chinês e
português, 16mm). Direção:
Tong Wang

O diretor Tong Wang conti-
nua sua exploração de um dos
temas-chave do cinema
Taiwanês: o trauma causado
pela separação do país da Chi-
na Continental.
19h – Murmúrio da Juven-
tude (Mei Li Zai Chang Ge,
Taiwan, cor, 106min, 1997, le-
gendas em português, 16mm).
Direção: Cheng-Sheng Lin

Um tanto deprimida, Mei-Li
Che mora com sua numerosa
família no subúrbio. Deixa o
colégio quando encontra o ra-
paz de que gosta com sua nova
namorada.
21h – Fishing Luck (Den Dai
Fei Yu, Taiwan, cor, 96min,
2005, legendas em português,
DVD). Direção: Wen Chen
Tseng

A Ilha da Orquídea, na cos-
ta sudeste de Taiwan, abriga o
povo Tao, um grupo indígena
que depende do oceano para
sua sobrevivência.

11/1 (DOMINGO)

16h – Caqui Vermelho
19h – The Rhythm in Wulu
Village (Wu Lu Gao Ba Du,
Taiwan, cor, 75min, 2003, le-
genda em português, DVD).
Direção: Chun Hsiung Wang

Wulu é um assentamento
aborígine Bunun localizado na
remota e montanhosa região do
leste taiwanês. Os Bununs são
famosos entre os aborígenes
taiwaneses pelo seu sofistica-
do Canto Coral. A grande ques-
tão subjacente ao documentá-
rio é como preservar uma cul-
tura e tradição desse povo que,
à semelhança de outras popu-
lações aborígines do mundo,
correm o risco de desaparecer.
20h30 – Chocolate Rap
(Chao Ker Li Chung Chi, Tai-
wan, cor, 83min, 2006, legen-
das em português, DVD). Di-
reção: Chi Y. Lee

Depois de ter derrotado seis
dos melhores dançarinos de
break, Choco ganha a amiza-
de do líder do grupo, Pachinko,
e fica famoso.

13/1 (TERÇA-FEIRA)

16h – Murmúrio da Juven-
tude
18h – Jump! Boys (Fan Kun
Pa! Nan Hai, Taiwan, cor,
85min, 2004, legendas em por-
tuguês, DVD). Direção: Yu
Hsien Lin

Este documentário acompa-
nha a trajetória de garotos de
8 ou 9 anos que passam a
maior parte de seu tempo livre
treinando duro várias modali-
dades de ginástica e que ainda
encontram tempo para ajudar
seus pais, brincar com seus
colegas de classe e acima de
tudo sonhar com o sucesso.

Um perfil do processo de trei-
namento para a ginástica de
competição em Taiwan.
20h45 – The Rhythm in Wulu
Village

14/1 (QUARTA-FEIRA)

16h – Fishing Luck
18h –  Let it Be - The Last
Rice Farmers (Wu Mi Ler,
Taiwan, cor, 110min, 2005, le-
gendas em português, DVD).
Direção: Lan Chuan Yen & Yi
Tseng Juang

O documentário apresenta
o dia-a-dia do trabalho e da vida
de velhos arrozeiros na cidade
de Houbi, no coração da zona
produtora de arroz de Taiwan.
20h – The Shoe Fairy

15/1 (QUINTA-FEIRA)

16h – A Avó e seus Fantas-
mas (Mofa Ama, Taiwan, cor,
80min, 1998, legendas em por-
tuguês, 16mm). Direção: Xiao
Di Wang

Animação. Um garoto de
cinco anos muda-se com sua
avó para uma pequena cidade
em Taiwan. Indicado para
melhor filme de animação no
“Asia-Pacific Film Festival”
em 1999. Vencedor do prêmio
do júri do “Festival de Cinema
Infantil de Chicago”.
18h – Taipei’s Bohemians:
The Life of Theatre (Idem,
Taiwan, cor, 2004, 50min, le-
gendas em português, DVD).
Direção: Chung Hsiung Wang

P R O G R A M A Ç Ã O

O filme apresenta um gru-
po de artistas de Taipei que
têm o teatro como centro de
suas vidas.
20h30 – A Arte de Viver

16/1 (SEXTA-FEIRA)

16h – A Avó e seus Fantas-
mas
18h – A Arte de Viver
20h – Caqui Vermelho

17/1 (SÁBADO)

16h – Chocolate Rap
18h – Taipei’s Bohemians:
The Life of Theatre
20h – Let it Be - The Last
Rice Farmers

18/1 (DOMINGO)

16h – A Avó e seus Fantas-
mas
18h – Murmúrio da Juven-
tude
20h – Caqui Vermelho

Para dar início à agenda
cultural de São Paulo em
2009, o cinema taiwanês

é uma das opções para o pú-
blico da cidade e para curtir as
férias de verão. O Centro Cul-
tural São Paulo exibe até o dia
18 de janeiro uma mostra de
12 produções audiovisuais,
com 30 sessões ao total, entre
ficção e documentários de di-
retores dos mais novos a acla-
mados internacionalmente.

A Mostra de Cinema
Taiwanês Contemporâneo é
uma realização do instituto cul-
tural com a Divisão de Informa-
ções do Escritório Econômico e
Cultural de Taipei. Entre alguns
destaques da programação es-
tão o longa “Three Times”, do
diretor Hsiao Hsien Hou, “A
Arte de Viver”, de Ang Lee, e a
animação “A Avó e seus Fan-
tasmas”, de Xiao Di Wang.

São obras a partir de 1992,
e se juntam a estas vídeos que
acompanham a vida real, como
exemplo, a de artistas, em
“Taipei’s Bohemians: The Life

Fishing Luck, de Wen Chen Tseng, é um dos destaques da mostra de filmes taiwaneses

DIVULGAÇÃO

od Theatre”, ou de arrozeiros,
em “Let it be: The Last Rice
Farmers”.

A entrada para a sessão é
gratuita e pode ser retirada

uma hora antes da sessão, que
acontece sempre no período da
tarde ou noite. A programação,
que teve início no dia 9, pode
ser consultada em www.

centrocultural.sp.gov.br/
programacao_cinema.asp. O
CCSP fica na Rua Vergueiro,
1.000, no bairro do Paraíso, em
São Paulo.

Cena de Chocolate Rap, dirigido pelo cineasta Chi Lee Three Times2 também faz parte da programação de filmes

ARTES

Pintura Infantil abre as
atividades do Bunkyo

Um curso de Pintura Infan-
til abrirá em janeiro a tempora-
da de atividades culturais da
Sociedade Brasileira de Cultu-
ral Japonesa e Assistência So-
cial (Bunkyo). A 46ª edição do
curso será uma ótima oportu-
nidade para as crianças passa-
rem os dias de férias conhecen-
do um pouco mais sobre o mun-
do da arte, inclusive na prática.
O curso será realizado entre os
dias 12 e 16 e as inscrições en-
contram-se abertas.

O Curso tem como objeti-
vo cultivar a sensibilidade das
crianças e aprimorar sua per-
cepção através da pintura.
Esta também será uma oca-
sião para as crianças convive-
rem com outras da mesma ida-
de e desenvolverem suas ati-
vidades criativas. Para elas,
expressar a própria sensibilida-
de é um desafio cada vez
maior, principalmente por cau-
sa do bombardeio de informa-
ções que recebem diariamen-
te dos meios de comunicação.

Há dois anos Sabrina Yo-
shioka e Henry Yoshioka, ne-
tos de Renmei Yoshioka, par-
ticipam do curso. “Achei mui-
to bom, porque essa é uma for-
ma deles se familiarizarem
com a arte, conhecendo os
materiais e as formas”, afirma
o avô. “Eles se interessaram
tanto que quiseram repetir no
ano seguinte. No próximo cur-
so também já falaram que que-
rem participar”.

O curso acontece todo os
anos, sempre na segunda quin-
zena de janeiro e, após o térmi-
no, é realizada uma exposição
das obras dos alunos. Posteri-

ormente os melhores trabalhos
são selecionados para partici-
parem de concursos, como a
Exposição Mundial de Artes
Plásticas promovida pela Asso-
ciação Ie-no-Hikari, no Japão.

O professor Bin Kondo,
que dá aulas de pintura no
Bunkyo, comenta sobre a cri-
atividade infantil na realização
das pinturas. “A forma de um
adulto e uma criança pintar é
diferente. A criança tem a
mente mais livre, enquanto o
adulto possui idéias fixas, per-
dendo um pouco na criativida-
de”, afirma.

Na edição anterior, os alu-
nos tiveram a oportunidade de
ver os quadros do acervo do
Museu de Arte Nipo-Brasilei-
ro, ouviram explicações sobre
as diferentes obras e visitaram
o Museu Histórico da Imigra-
ção Japonesa, no Bunkyo. A
Comissão de Artes Plásticas
promove ainda o Curso de Pin-
tura para adultos e a Grande
Exposição de Arte Bunkyo, que
reúne trabalhos das categorias
Biten (Figurativa), Kogei
(Craft) e Contemporâneo.

CURSO DE PINTURA
INFANTIL BUNKYO
QUANDO: DE 12 E 16 DE JANEIRO DE

2009
HORÁRIO: DAS 9 ÀS 11 HORAS

ONDE: NO BUNKYO, NA RUA SÃO

JOAQUIM, 381 – LIBERDADE – SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: (11) 3208-1755 /
ATENDIMENTO@BUNKYO.ORG.BR

OBSERVAÇÃO: PODEM PARTICIPAR

CRIANÇAS DE 4 A 16 ANOS. A TAXA DE

INSCRIÇÃO É DE R$ 80,00 PARA SÓCIOS

E DE R$ 100,00 PARA NÃO-SÓCIOS -
COM MATERIAL INCLUSO.

Curso será realizado entre os dias 12 e 16 de janeiro no Bunkyo

DIVULGAÇÃO

A Comissão de Incremen-
to Social e o Grupo de Dan-
ça do Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japo-
nesa e de Assistência Soci-
al) promovem o segundo ano
do Curso de Dança, minis-
trado pelos professores Pau-
lo e Helena Yoriyasu, a par-
tir do dia 15 de janeiro, às
quintas-feiras, das 17h às
19h30.

O curso é voltado ao pú-
blico de 40 a 85 anos. Nele,
os alunos têm a oportunida-
de de aprender diversos esti-
los de dança, como valsa,
bolero, forró, blues, mumba,
entre outros.

O professor Paulo Yoriyasu
deixa o convite para quem qui-
ser entrar no curso e fala do
sucesso do Jantar Dançante,
organizado sempre na última

quinta-feira do mês. “Está ten-
do bastante aceitação. Em tor-
no de 100 pessoas estão com-
parecendo na quinta à noite”,
diz.

Jantar – Criado em março, o
grupo conta com cerca de 30
alunos e tem participado ativa-
mente das atividades organiza-
das pela Comissão. O princi-
pal evento promovido em 2008
foi o Jantar Dançante, na últi-
ma quinta-feira de cada mês,
das 19 às 22 horas.

CURSO DE DANÇA
QUANDO: A PARTIR DE 15 DE JANEIRO,
DAS 17H ÀS 19H30
ONDE: SALA DE EXPOSIÇÃO - 1º ANDAR

(PRÉDIO ANEXO) - RUA SÃO JOAQUIM,
381 - LIBERDADE - SP
INFORMAÇÕES: (11) 3208-1755, COM

BETE OU EVENTO@BUNKYO.ORG.BR

DANÇA

Bunkyo abre inscrições para a
segunda temporada do curso
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EXPOSIÇÃO 1

Entre Oceanos prossegue até o
próximo dia 25 no Memorial

AGaleria Marta Traba-
do Memorial da Amé-
rica Latina apresenta

até o dia 25 de janeiro a expo-
sição “Entre Oceanos - 100
Anos de Aproximação entre
Japão e Brasil”, com 28 artis-
tas contemporâneos, entre bra-
sileiros, japoneses e nikkeis. A
inauguração, no dia 4 de de-
zembro, foi marcado por um
bate-papo com os artistas.

A mostra finaliza a agenda
de atividades comemorativas
do Centenário da Imigração
japonesa no Brasil através de
um intercâmbio entre artistas
e olhares brasileiros e japone-
ses. Uma exposição semelhan-
te a esta ficou em cartaz entre
setembro e outubro na cidade
japonesa de Kawasaki.
Dezessete artistas brasileiros
e nikkeis foram ao Japão e lá
ficaram por cerca de um mês,
quando puderem conviver e
trocar experiências com seus
pares japoneses. O mesmo
ocorre por aqui, com a visita
de artistas japoneses.

Faz parte da exposição a
“Cronologia Tomie Ohtake”,
com organização de Miguel
Chaia, pesquisador da artista
no Brasil. Trata-se de uma li-
nha do tempo, na qual são
reproduzidas (por plotagem)
as principais obras de Ohtake
até 2008.

Tomie faz parte do grupo
de artistas que acompanha o
arquiteto brasileiro em seus
projetos – por exemplo, as
obras da japonesa estão pre-
sentes nos auditórios Simón
Bolívar e Ibirapuera. Monta-
da na Galeria Marta Traba
(projeto de Oscar Niemeyer),
a instalação proporciona um
diálogo entre os dois artistas.

São artistas jovens, mas de
projeção como Sandra Cinto e
Albano Afonso consagrados no
cenário contemporâneo naci-
onal e internacional, e a
ceramista Kimi Nii que alia
nova formalização ao tradici-
onal processo da cerâmica. As
obras utilizam os mais varia-
dos suportes: vídeo, desenho
sobre tecido, pintura, instala-
ção, fotografia, bordado e ce-
râmica, entre outros.

Este projeto não trabalhou
com a dimensão histórica, con-
trário a isso, pegou como dife-
rencial a relação de real apro-
ximação entre os profissionais
da área de artes, dentro do
cenário contemporâneo e pro-
pôs um diálogo in loco, ou seja
propôs um deslocamento des-
tes artistas não só para a ex-
posição mas para a vivência no
outro país.

Ponte – O japonês Nobuo
Mitsunashi – artista de reno-
me, presidente da Japan Bra-

EXPOSIÇÃO 2

Tomie Ohtake apresenta
‘Homenagem ao Quadrado’

O Instituto Tomie Ohtake
recebe um conjunto expressi-
vo de 45 pinturas da famosa
série Homenagem ao Quadra-
do, precioso legado de Josef
Albers ao estudo das cores.
Esta exposição, com curado-
ria de Brenda Danilowitz, é
uma rara oportunidade para o
público compreender como o
artista, lidando com cores e
uma só estrutura, levou longe
a idéia de rigor e precisão.

“Homenagem ao quadrado
é uma magnífica e obsessiva
conclusão da vida e da arte de
Albers”, explica Nicholas Fox
Weber, diretor The Josef and
Anni Albers Foundation, onde
Danilowitz ocupa o cargo de
curadora chefe. A Fundação,
sediada em Connecticut, nos
Estados Unidos, cedeu a mai-
oria das obras desta exposição,
que também reúne trabalhos
provenientes da Yale Univer-
sity Art Gallery, Hirshhorn
Museum e Museu de Arte
Contemporânea da Universi-
dade de São Paulo.

Homenagem ao quadrado
foi iniciada em 1950, quando o
artista referencial da abstra-
ção geométrica contava com
63 anos e durou até a sua mor-
te em 1976. Trabalhando ob-
sessivamente sobre uma estru-
tura simples de três ou quatro
quadrados inscritos um dentro
do outro, invariavelmente ten-
cionando o limite inferior,
Albers levou ao extremo seu
objetivo de estudar a natureza
da percepção da cor. O artista
pintou mais de mil obras com
as quais demonstrou a autono-
mia da cor, sua capacidade de
proporcionar efeitos psíquicos
no espectador, diante de uma
luminosidade enigmática, deri-
vada das superfícies animadas
pelo jogo sutil do contraste en-
tre as cores.

Esta série que tanto
aprofundou o estudo da pintu-
ra – e no Brasil foi apresenta-
da em versão bem mais redu-
zida, em 1964, no MAC-USP
– tornou-se ao mesmo tempo
um campo pictórico conheci-

do no vocabulário cotidiano da
vida moderna americana ao
ilustrar revistas, como Life
Magazine, Realties, Vogue,
cartoons da New Yorker e pro-
grama de tv.

Currículo – O artista alemão
Josef Albers (Bottrop, Alema-
nha, 1888 – New Haven,
EUA, 1976) tinha trinta e dois
anos quando, reagindo ao ma-
nifesto da Bauhaus escrito por
Walter Gropius em 1919, aban-
donou tudo para começar de
novo da base. Três anos de-
pois, o mesmo Gropius anun-
ciaria sua contratação como
um dos professores responsá-
veis pelo curso preliminar –
Vorkurs, de um ano de dura-
ção. O outro era o húngaro
Lázló Moholy-Nagy.

Albers, juntamente com
seus colegas Wassily Kan-
dinsky, Paul Klee, Lionel
Feininger, Herbert Bayer,
Oskar Schlemmer, além de
Gropius, Hannes Meyer e
Ludwig Mies van der Rohe, foi
um dos principais responsáveis
para que a arte estabelecesse
uma relação com a indústria,
início do racionalismo.

Em 1933, na sequência do
fechamento da Bauhaus pelos
nazistas, Josef Albers e sua
esposa Anni aceitaram o con-
vite da Black Mountain
College, na Carolina do Norte,
onde ele encontrou a atmos-
fera ideal para o desenvolvi-
mento de sua produção como
professor e artista. A Black
Mountain College iniciou nos
Estados Unidos uma nova prá-
tica no ensino de arte. Foi lá
que Merce Cunningham for-
mou sua primeira companhia
de dança, que Buckminster
Fuller construiu seu primeiro
domo geodésico e que John
Cage, com Cunningham e
Robert Rauschenberg, realizou
“o primeiro” happening. Entre
os alunos, além de  Rauschen-
berg, estavam Cy Twombly,
Eva Hesse, John Chamberlain,
Kenneth Noland e Arthur
Penn. Em resumo, depois de
Albers o ensino de arte nunca
mais foi o mesmo.

COR E LUZ: JOSEF ALBERS  -
HOMENAGEM AO QUADRADO
QUANDO: DE 16 DE JANEIRO A 1º DE

MARÇO. DE TERÇA A DOMINGO, DAS 11
ÀS 20H. ABERTURA: DIA 15 DE

JANEIRO, ÀS 20H (CONVIDADOS)
ONDE: INSTITUTO TOMIE OHTAKE (AV.
FARIA LIMA, 201 – ENTRADA PELA

RUA COROPÉS – PINHEIROS, SP)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/2245-1900

Sidney Philocreon, arti-
culador da exposição, lembrou
que a mostra do Memorial, ape-
sar de apresentar obras diferen-
tes daquela realizada em Ka-
wasaki, tem os mesmos prin-
cípios: estabelecer uma ponte
entre Brasil e Japão através da
troca de experiências culturais
e artísticas. Ponte esta que foi
inaugurada há cem anos com a
chegada do navio Kasato Maru
no porto de Santos e se man-
tém viva até hoje.

Artistas participantes – Par-
ticipam da mostra os artistas
Adrianne Gallinari (Brasil), Al-
bano Afonso (Brasil), Ayao
Okamoto (Brasil), Azumi
Sakata (Japão), Caíto (Brasil),
Cris Bierrenbach – Brasil,
D.V.D-3, Fernando Cardoso
(Brasil), Felipe Barbosa (Bra-
sil), Futoshi Yoshizawa (Japão),
James Kudo (Brasil), Kimi Nii
(Brasil), Kansuke Akaike (Ja-
pão), Lia Chaia (Brasil), Marcio
Shimabukuro (Brasil), Mari
Kanzaki (Japão), Marta Neves
(Brasil), Mazu (Brasil), Môni-
ca Rubinho (Brasil), Nobuo
Mitsunashi (Japão), Nobuhiko
Suzuki (Japão), Rimpa Eshidan
(Japão), Roberto Okinaka (Bra-
sil), Rosana Ricalde (Brasil),
Ryota Unno (Japão), Sandra
Cinto (Brasil), Yasuo Ogawa
(Japão), Yasuichiro Suzuki (Ja-
pão), Yasushi Taniguchi (Japão).

ENTRE OCEANOS – 100 ANOS
DE APROXIMAÇÃO ENTRE
BRASIL E JAPÃO
QUANDO: ATÉ 25 DE JANEIRO. DE TERÇA

A DOMINGO, DAS 9H ÀS 18H

ONDE: MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

/ GALERIA MARTA TRABA (AV. AURO

SOARES DE MOURA ANDRADE, 664,
BARRA FUNDA – AO LADO DO METRÔ)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3823-4600

Mostra no Memorial da América Latina reúne trabalhos de 28 artistas contemporâneos

DIVULGAÇÃO

sil Art Center e um dos orga-
nizadores do projeto – agrade-
ceu aos artistas brasileiros que
se propuseram a passar uma
temporada no Japão e partici-
par da exposição em Kawa-
saki. Nobuo preparou para o
Memorial uma instalação fei-
ta de barro e cerâmica: “gosto
de usar material orgânico, que
depois pode ser devolvido ao
meio-ambiente. A terra tem
uma relação muito forte com
a lavoura, é elemento de trans-
formação”, conta. O artista
que chegou em São Paulo na
sexta-feira, terminou seu pai-
nel algumas horas antes da
inauguração. Trata-se de um
trabalho vivo, em constante
transformação: Nobuo mistu-
rou ao barro sementes que irão
germinar durante o período de
exposição.

A artista Mari Kanzaki
trouxe para a Galeria o outono
de seu país. Ela decorou sua
parede com folhas de plátano
– árvore típica de regiões tem-
peradas pouco comum em pa-
íses tropicais. “No Japão, es-
sas folhas são valorizadas e

admiradas, elas ficam bem
vermelhas no outono e caem.
Não sabia que era tão
incomum no resto do mundo”,
relata. Feitas em cerâmica e
pintadas delicadamente com
cores cintilantes, as peças de
Mari reproduzem a magia da
estação nipônica.

Uma brincadeira com vi-
dros e espelhos foi a proposta
do japonês Nobuhiko Suzuki:
“para mim, o espelho represen-
ta a água, que reflete outras
coisas, a nossa própria ima-
gem. Estou procurando coisas
que existem dentro dessas
águas”, disse.

O cientista social Miguel
Chaia acrescentou à exposi-
ção seu trabalho de pesquisa
sobre a artista japonesa
radicada no Brasil, Tomie
Othake. “Através da linha cro-
nológica que reúne as obras de
Tomie desde sua vinda ao país,
em 1936, podemos observar
seu amadurecimento artístico,
além do diálogo que foi esta-
belecendo entre a pintura, gra-
vura e posteriormente a escul-
tura”, observa Chaia.

Exposição semelhante ficou em cartaz na cidade de Kawasaki

Mostra reúne 45 trabalhos da série Homenagem ao Quadrado

DIVULGAÇÃO
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Livro sobre a saga de Ryo
Mizuno é lançado em Curitiba

Aescritora nissei Tereza
Hatue de Rezende
aproveitou o sucesso

do lançamento da segunda edi-
ção do livro Ryo Mizuno – o
precursor da imigração japo-
nesa no Brasil, em São Paulo
para também lançar a publica-
ção em Curitiba, na sede da
Federação das Indústrias do
Estado do Paraná (Fiep). A
obra atualizada e ampliada res-
gata a vida de uma personali-
dade empreendedora, que
amou o Brasil e o uniu com o
povo japonês, contribuindo
para o crescimento da imigra-
ção japonesa no Brasil. O lan-
çamento da segunda edição foi
motivado em virtude do cartaz
da primeira edição no Brasil e
no exterior.

Pelas suas próprias origens
japonesas, a Professora de
Língua Portuguesa e Literatu-
ra Brasileira Tereza Hatue,
começou ainda adolescente a
se interessar pela história da
imigração. Após a leitura de
um livro sobre a biografia de
Ryo Mizuno (Sagawa, 11/11/
1859 - São Paulo, 14/8/1951),
responsável pela imigração ja-
ponesa para o Brasil, escrita
pelo nikkei Seishiro Ushikuo,
de Londrina - Paraná, a escri-
tora decidiu revisitar, com
maior profundidade, o assunto
que lhe pareceu rico demais
para ficar apenas no modesto
trabalho existente numa míni-
ma edição.

Formada pela Universida-
de de Londrina, onde lecionou
a partir de 1971, atualmente ela
é coordenadora de Pesquisa e
Documentação da Secretaria
da Cultura há três anos. Por

conta disso e com a permis-
são de Ushikuo, Tereza Hatue
empreendeu pesquisas em São
Paulo, Rio de Janeiro, Suzano,
Londrina e compôs um painel
da época (1904) em que o re-
latório do ministro plenipoten-
ciário da época, Fukashi Sugui-
mura, discutiu as possibilidades
de imigração japonesa ao Bra-
sil (inclusive a íntegra deste
documento é transcrita). Em
dois capítulos, a nissei analisa
as relações históricas do Bra-
sil e o Japão, para, após mos-
trar a personalidade de Mizuno,
sua ação político-estudantil,
tendências socialistas e sua
luta para fazer a primeira emi-
gração ao Brasil.

No livro Tereza Hatue com
sua visão ampla, também abor-
da o movimento dekassegui,
que engloba os jovens da emer-
gente terceira geração que,
em busca de melhores oportu-
nidades, fazem a imigração in-

versa, voltando para o Japão
em busca de fortuna, já que
hoje o Japão é o país mais rico
do mundo.

Ryo Mizuno – Empreende-
dor, executor, idealizador e po-
lítico, Ryo Mizuno acompa-
nhou os japoneses a bordo do
navio Kasato Maru, e conta
através de um diário de bordo
os registros da viagem de 52
dias que o trouxe ao Brasil. O
imigrante que trabalhou para
o desenvolvimento da imigra-
ção japonesa obteve apoio do
governo japonês para enviar
imigrantes às colônias japone-
sas, como donos de pequenas
áreas. Depois levou o café de
São Paulo para difundir no
Japão.

Contumaz, ele procurou
opções de produção agrícola
como rizicultura, sericicultura,
cotonicultura, etc. Com sua
família imigrou e fixou-se no

Paraná. Foi para o Japão em
busca de recursos para a Co-
lônia Alvorada no Paraná, po-
rém a guerra o impediu de re-
tornar. A volta aconteceu em
1951 com a ajuda de amigos,
mas um ano depois faleceu aos
92 anos. Visionário e persua-
sivo, Ryo Mizuno dedicou me-
tade da sua vida em prol do
arquipélago e do Brasil.

Serviço – O livro “Ryo
Mizuno - Saga Japonesa em
Terras Brasileiras”, da escri-
tora Tereza Hatue de Rezende
(Secretaria da Cultura / Minc-
Pró Leitura / Instituto Nacio-
nal do Livro, 115 páginas), foi
lançado primeiramente no dia
4 de novembro 2008 no Nik-
key Palace Hotel, em São Pau-
lo, e no dia 11 de dezembro, na
Sociedade Cultural e Benefi-
cente Nipo-Brasileira, ex-Bun-
Enko. A publicação custa R$
35,00 nas melhores livrarias.

A escritora Tereza Hatue e persoanlidades ilustres durante lançamento do livro em Curitiba
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SBC inaugura praças em
homenagem à imigração

São Bernardo do Campo
sediou no dia 29 de dezembro
dois eventos que marcaram o
encerramento do calendário
comemorativo da cidade em
homenagem aos 100 anos da
Imigração Japonesa no Brasil.
Na oportunidade foram entre-
gues obras de melhorias em
duas praças.

A Praça Kasato Maru, na
Rua Joaquim Nabuco, foi to-
talmente reurbanizada e rece-
beu a construção de um mo-
numento em forma de navio
em homenagem e embarca-
ção que trouxe os primeiros

imigrantes japoneses ao Bra-
sil.

“Tivemos em São Bernar-
do a realização de mais de 60
eventos em homenagem ao
centenário da imigração japo-
nesa. O William Dib é o pre-
feito mais japonês do Brasil”,
disse o então secretário de Pla-
nejamento e Tecnologia da In-
formação e presidente da co-
missão do centenário, Hiroyuki
Minami.

A comunidade nipônica re-
cebeu ainda uma nova área de
lazer construída na Estrada do
Cooperativa, que foi denomi-

nada Praça Tokuyama.
O evento contou com a
presença de moradores,
representantes de enti-
dades ligadas a colônia
japonesa e outras auto-
ridades municipais.

“Estou encerrando o
mandato com alegria
junto com uma equipe
fabulosa. Esta praça era
uma dívida antiga com
a colônia. Tokuyama foi
a primeira cidade irmã
que São Bernardo teve
e simboliza uma parce-
ria importante para o
município”, disse o pre-
feito William Dib.

São Bernardo do Campo teve mais de 60 homenagens...

DIVULGAÇÃO

... incluindo a inauguração da praça
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PARCERIA

Sebrae MS comemora resultado
positivo do Projeto Nikkei

O Museu da Casa Brasi-
leira, da Secretaria de Estado
da Cultura, realiza oficina de
papietagem durante as férias,
nos dias 10 e 17 de janeiro, das
14h30 às 17h30, cada grupo
com 15 vagas. A oficina pro-
põe utilizar a papietagem, an-
tiga técnica de confecção de
máscaras teatrais, para fazer
uma releitura de bancos indí-
genas a partir de peça em exi-
bição na Coleção MCB, cria-
da pela etnia Trumai, do Par-
que Indígena do Xingu.

A papietagem consiste na
aplicação de diversas cama-
das sobrepostas de jornal que,
coladas sobre uma base de
papel, reproduzem um objeto,
formando uma estrutura firme
depois de seca.

O objetivo é propiciar aos
participantes a compreensão
do objeto, sua função e signifi-
cado, exercitar a percepção
visual, além de estimular a

ARTES

Museu da Casa Brasileira
realiza oficina de papietagem

análise crítica, desenvolver a
memória, o pensamento lógi-
co e a coordenação motora.

A atividade, gratuita, é re-
comendada para participantes
com idade a partir de 10 anos.
Serão disponibilizadas 15 va-
gas para cada oficina, sendo 3
o número mínimo de participan-
tes para sua realização. Inscri-
ções somente pelo telefone
(11) 3032-2499.

Dias 10 e 17/01/09, das
14h30 às 17h30.

ATIVIDADE: PAPIETAGEM
DATA: 10 E 17 DE JANEIRO, DAS 14H30
ÀS 17H30.
ENTRADA: GRATUITA

INSCRIÇÕES: TEL. 11 3032-2499
NÚMERO DE VAGAS: 15
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: A PARTIR

DE 10 ANOS

ONDE: MUSEU DA CASA BRASILEIRA

(AV. BRIG. FARIA LIMA, 2705. TEL.:
11/3032-3727, JARDIM PAULISTANO)
SITE: WWW.MCB.SP.GOV.BR

CORREIOS

Selo homenageia o
bicentenário de Louis Braille

A Comissão Brasileira para
o Bicentenário de Louis Braille
(CBBLB), presidida por
Dorina de Gouvêa Nowill jun-
tamente com os Correios, lan-
çam no último dia 4 um selo
comemorativo aos 200 anos de
nascimento de Louis Braille, o
inventor do sistema de leitura
e escrita para os deficientes
visuais.

O lançamento nas cidades
de São Paulo, Rio de Janeiro e
Belo Horizonte marca o início
das comemorações do
bicentenário de nascimento de
Louis Braille no Brasil. No to-
tal serão mais de um milhão de
selos emitidos em todo o país.

O selo criado pelo artista
plástico mineiro Ricardo
Cristofaro, é uma homenagem

que pretende envolver todos os
segmentos da sociedade e pro-
piciar uma ampla reflexão so-
bre o uso do Sistema Braille
como um instrumento indispen-
sável às pessoas com defici-
ência visual tanta na sua edu-
cação quanto no exercício da
cidadania com maior indepen-
dência e autonomia.

Considerado o meio natu-
ral de leitura e escrita das pes-
soas cegas, o Sistema Braille
está baseado em seis pontos
em relevo dispostos em duas
colunas de três pontos e per-
mite a formação de 63 carac-
teres diferentes, que represen-
tam as letras do alfabeto, nú-
meros, simbologia aritmética,
musicográfica e, recentemen-
te, da informática.

Lançamento marcou o início das comemorações do bicentenário

REPRODUÇÃO

O Projeto Nikkei/
Dekas-segui, do
Sebrae Mato Grosso

do Sul, que tinha como meta
realizar 120 consultorias em
2008 registrou um aumento
de 385 consultas no ano, ou
seja, obteve um crescimento
de cerca de 320%. Situação
similar ocorreu com a meta
de capacitações, prevista
para 300 durante este ano,
mas que chegou a 1595 pes-
soas capacitadas.

O projeto tem como obje-
tivo transformar o potencial
de investimento dos dekasse-
guis em alternativas susten-
táveis de geração de renda e
desenvolvimento para Mato
Grosso do Sul, promovendo
com êxito sua reintegração na
comunidade nipo brasileira
daquele Estado.

Também foram realizadas
oito videoconferências Bra-
sil x Japão, três publicações
com casos de sucesso de de-
kasseguis, distribuídas em
pontos comerciais japoneses
e nos consulados do Japão no
Brasil, participação na Feira
do Empreendedor, em Cam-
po Grande e na Expobusi-
ness, que ocorreu em
Nagoya, no Japão e, ainda, a
realização do Sebrae Itineran-
te, que em julho passado, re-
alizou palestras e atendimen-
tos em 11 cidades japonesas.

Esses resultados mostram
que a atuação, juntamente
com os parceiros, tem real-
mente dado suporte à comu-

Para 2009, ações do Sebrae devem ser ainda mais intensas

Jorge Tamashiro,  ações
como as que o Sebrae reali-
za fazem grande diferença
para o trabalhador que após
temporada no Japão retorna
ao Brasil. “Este trabalho do
Sebrae é imensurável. Mu-
dou muito a realidade de
quem vai tentar a vida no Ja-
pão.

Geralmente, essas pesso-
as não têm formação técni-
ca e antes voltavam ao Bra-
sil e gastavam todas as eco-
nomias, precisando retornar
ao Japão para trabalhar.
Agora, com o projeto, eles
voltam para cá com a idéia
de investir, montam o pró-
prio negócio e garantem sua
independência”, afirma o di-
rigente.

Para 2009, as ações do
Projeto devem ser ainda
mais intensas, principalmen-
te diante da crise econômi-
ca japonesa, fato que já está
influenciando os trabalhado-
res brasileiros no país. “Com
essa crise, vai haver um re-
torno muito grande de dekas-
seguis ao Brasil.

Os menos preparados são
os primeiros a sofrer os im-
pactos e serem dispensados
das indústrias. Eles terão de
retornar antes do planejado
e, por isso, vamos nos pre-
parar para atendê-los e
orientá-los, contando sem-
pre com o apoio dos parcei-
ros, já que a demanda deve-
rá ser grande”, avalia Jorge
Tadeu Veneza.

nidade nikkei, tanto que hou-
ve aumento de mais de 33%
nos casos de empresas aber-
tas por dekasseguis que per-
manecem no mercado de
acordo com o gestor do Pro-
jeto, Jorge Tadeu Veneza.
“Como o foco do Sebrae é a
micro e pequena empresa,

observamos investimentos
que deram certo, através das
orientações recebidas pelo
Projeto”, explica o gestor.

A Associação Okinawa
de Campo Grande é uma das
entidades parceiras do
Nikkei/Dekassegui e de
acordo com o presidente,

DIVULGAÇÃO

VEÍCULOS

Toyota Hilux é eleita a Melhor Picape do Brasil pela Auto Press
A Toyota Hilux acaba de

ser eleita a “Melhor Picape”
na primeira edição do prêmio
“O Melhor de Autopress”. A
Hilux obteve 50% dos votos do
júri que é formado pelos edito-
res de automóveis dos jornais
e portais que contemplam con-
teúdo editorial da agência de
notícias automotivas Auto
Press.

A Hilux integra a linha IMV
(Innovative Multi-purpose
Vehicle), produzida desde 2005
na unidade da Toyota Argenti-
na, na cidade de Zárate. O
modelo, que revolucionou o
segmento de picapes médias
por aliar o DNA da marca To-
yota - Durabilidade, Qualida-
de e Confiabilidade - a luxo e
conforto de primeira classe,
apresenta importantes altera-
ções estéticas, melhorias téc-

nicas, lista de equipamentos
mais completa e acabamento
interior mais sofisticado para
a linha 2009.

As melhorias, bem como a
chegada da versão a gasolina

(versão SR 4x2 cabine dupla
com motor a gasolina de 2.7
litros 16V VVT-i), consolidam
definitivamente a picape da
Toyota como a mais desejada
do segmento.

A Hilux, que já se destaca-
va dos concorrentes pela ver-
satilidade de reunir qualidades
de carro de passeio - como
design moderno, conforto e
espaço interno, lista sofistica-
da de equipamentos, prazer em
dirigir e excelente manobrabi-
lidade - a força, resistência e
espaço na caçamba, está ain-
da melhor, o que a credencia
como a melhor picape do seg-
mento.

A entrega do prêmio acon-
teceu no dia 6 de janeiro, em
cerimônia na cidade do Rio de
Janeiro (RJ). Criada em 1992,
a agência de notícias Auto
Press é hoje uma das mais
importantes do setor no Brasil
e abastece de conteúdo edito-
rial dezenas de jornais e por-
tais em todo o País e no exte-
rior.

A Hilux foi eleita a Melhor Picape pela Auto Press

DIVULGAÇÃO

A Dentsu Inc., agência de
propaganda com sede no Ja-
pão, recebeu recentemente o
Selo Verde Eco-First Company,
estabelecido pelo Ministério do
Meio Ambiente do Japão, em
reconhecimento a suas estra-
tégias sócio-ambientais e suas
políticas internas em prol do
meio ambiente. O presidente da

Dentsu Inc., Tatsuyoshi Taka-
shima, recebeu o prêmio e fir-
mou o compromisso da Dentsu
com a Eco-First para o minis-
tro do Meio Ambiente do Ja-
pão, Tetsuo Saito.

É a primeira vez que uma
representante do Mercado de
Publicidade recebe uma home-
nagem como esta. Levando em

MEIO AMBIENTE

Dentsu Inc. recebe selo do governo japonês
conta suas responsabilidades
sociais, a Dentsu Inc. estabe-
leceu, em julho de 2008, um
Comitê Interno para delibera-
ção de estratégias relacionadas
ao meio ambiente, liderado pelo
próprio presidente da empresa.
Seguindo orientações do Comi-
tê, a agência tem estabelecido
uma série de temas ambientais

dentro do campo da comunica-
ção, esforços reconhecidos
agora com a Certificação.

Algumas ações do Comitê
tem como foco reduzir o aque-
cimento global, esclarecer
seus colaboradores sobre
questões sociais e ambientais
e contribuir para uma socieda-
de sustentável.
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Hugo Hoyama garante classificação
para o Latino-Americano

Hugo Hoyama, Cazuo
Matsumoto, Lígia Sil-
va e Carina Murashi-

ge conquistam as vagas do Bra-
sil para o Campeonato Latino-
Americano, que será realizado
de 21 a 26 de março de 2009
na República Dominicana. As
vagas foram conquistadas na
seletiva realizada no final de de-
zembro, no clube Itaim Keiko,
em Guarulhos (SP). Além de-
les, Thiago Monteiro (que já tem
a vaga por ter vencido o Latino
em 2008), e outro mesa-tenis-
ta, a ser convocado por indica-
ção técnica, também represen-
tarão o Brasil.

O evento contou com os
melhores atletas brasileiros da
modalidade que disputaram
quatro vagas na competição,
duas no feminino e duas no
masculino. “Foi muito impor-
tante para mim esta vaga, pois
pude terminar o ano mostran-
do que continuarei firme e for-
te para as próximas competi-

ções, principalmente visando
ao Pan de 2011, no México, e
às Olimpíadas, 2012, em Lon-
dres”, afirmou o principal me-
satenista brasileiro da atualida-
de.

A classificação para o Lati-
no foi considerada de funda-
mental importância para Hoya-
ma: “Justamente pelo fato de
que este torneio será classifi-
catório para o Mundial Indivi-
dual marcado para abril, em
Yokohama, Japão. O atleta bra-
sileiro que subir ao pódio, ga-
rantirá a vaga para o Mundial,
quer dizer, tenho que pelo me-
nos chegar à semi-final da com-
petição. Mas não quer dizer que
irei com isso na cabeça, mas
sim preparado para jogar o mais
concentrado possível, para lu-
tar pelo título, como sempre fiz”
- disse Hoyma, que a partir da
segunda quinzena de janeiro re-
tomará o trabalho de prepara-
ção física sob a orientação de
Nuno Cobra.

Desde o dia 13 de dezem-
bro, a Confederação Sul Ame-
ricana de Kendô (CSAK) mu-
dou  seu nome jurídico para
Confederação Latino Ameri-
cana de Kendô. Segundo o
presidente da entidade, Tadachi
Tamaki, a medida administra-
tiva visa adequar o seu territó-
rio de atuação com o nome por-
que, de algum tempo para cá,
os países centro-americanos
como México, Guatemala, Pa-
namá e outros estão se filiando
à CSAK

KENDÔ

Confederação Sul-Americana
é agora Latino-Americana

TÊNIS DE MESA

59º Campeonato Brasileiro
Intercolonial em SBC

Idealizado em 1951 por
Haruo Mitida (in memorian), o
Intercolonial é considerado
hoje o maior evento da Améri-
ca Latina na modalidade. Após
ser realizado durante todos
estes anos ininterruptamente,
a mais antiga competição de
tênis de mesa do País sobrevi-
veu décadas mantendo as tra-
dições da comunidade nipo-
brasileira e chega em 2009
com recorde de número de
participantes. Serão 867 mesa-
tenistas oriundos das seletivas
regionais, envolvendo mais de
1200 atletas.

Desde 1972 como atleta e
a partir de 1984 como diretor
técnico, posso falar com pro-
priedade que esta é a melhor
fase da competição, quando a
cada ano temos evoluído o sis-
tema de organização.

Para quem recebia, na dé-
cada de 80, inscrições nomi-
nais (cerca de 500 participan-
tes) sem padronização –  às
vezes até em folhas coloridas,
tipo papel de pão –, não
datilografadas, sem separação
das categorias ou faltando a
data de nascimento e com no-
mes incompletos, podemos
observar a evolução tanto tec-
nológica como operacional da
organização.

Diferencial – Este é o único
torneio no Brasil onde as ins-
crições são encerradas a 3
meses do início da competição
e o sorteio é realizado anteci-
padamente com a presença
dos representantes das
regiões. Mas o grande diferen-
cial está na confecção do
livreto programa, contendo to-
das as  tabelas de jogos indivi-
duais, duplas e equipes das 24
categorias.

 Devido ao excesso de ca-
tegorias e atletas, as inscrições
agora são informatizadas atra-
vés de um programa desenvol-
vido especialmente para o
evento e o sorteio também,
quando os dirigentes via “da-
tashow”, acompanham a con-
fecção dos mesmos.

Graças ao apoio das Fede-
rações locais e da Confedera-
ção Brasileira o Campeonato
se tornou oficial, constando no
calendário anual e reconheci-
do pelos órgãos responsáveis
pelo esporte no País.

Mais de 20 mil atletas já
participaram do Intercolonial
Brasileiro e nestas seis déca-
das foram revelados inúmeros
campeões nacionais, sul-ame-
ricanos, latino-americanos e
vários participaram em Olim-

píadas pela seleção brasileira.
Ao mesmo tempo em que

ele é competitivo, também tem
a função de confraternização,
tanto que muitos atletas parti-
cipam apenas desta competi-
ção durante todo o ano, en-
quanto que outros se preparam
durante a temporada com afin-
co, para entrar na galeria de
campeões, mural constando o
nome de todos os campeões
desde 1951.

Inúmeros atletas que se tor-
naram grandes profissionais,
comentam que o Intercolonial
fizeram parte da formação de
suas carreiras e poderão ser
encontrados ainda participan-
do na cidade de São Bernar-
do. Atualmente são desembar-
gadores, juízes, prefeitos, ve-
readores, deputados, diretores,
médicos, advogados, engenhei-
ros, dentistas, empresários,
auditores fiscais, etc.

Encontro de gerações – O
Intercolonial se orgulha de ser
um dos poucos a ter o registro
completo dos campeões de
toda a história, como é o caso
da família Morita. Masaru que
participou de quase todas as 58
edições, viu as filhas serem
campeãs e agora as netas, reu-
nindo três gerações que vão
jogar em São Bernardo 2009,
nas categorias Pré-Mirim (ne-
tas), pré-lady e lady (filhas),
hiper-lady (esposa) e o próprio
no Super–Super Veterano.

Alguns membros da Co-
missão Organizadora desde
sua criação: Sergio Ueda,
Massaru Morita, Minako Ta-
kahashi, Marcos Yamada,
Kyozo Abe, Aide Kudo, Sueli
Morita, Fabio Takahashi, Ales-
sandro Shirahigue, Gilberto
Murakami, Gilberto Kosaka,
Issui Takahashi, Itiro Takaha-
shi, Joel Akio Kawashita,
Saburo Takahashi, Tetsuro
Kubo, Toshinori Shibuya, Fer-
nando Miyamoto, Minoru
Kano, Shigueru Kawai, Shi-
guetoshi Takahashi, Luiz
Ishibiya, Armando Kitazawa,
Toshita Otani, Mamoru Saji,
Issao Nishikawa, Fabio Taka-
hashi, Shunji Unui, Nakao Ka-
wabata, Massakatsu Matsugu-
ma, Katsutoyo Ito,  Issao Nishi,
Fabio Takahashi, Hideo Naka-
no, Tsutomu Fujita, Fujiro
Kumai, Tsukassa Kuwano,
Nobuyuki Oniki, Tomohica
Ogassawara, Haruo Mitida e
muitos outros.

*Marcos Yamada, membro
da Comissão Organizadora
do Intercolonial

Evento em São Bernardo deve reunir mais de 1000 atletas

DIVULGAÇÃO

Hugo Hoyama considerou classificação de fundamental importância

DIVULGAÇÃO

GOLFE

FPG recebe sinal verde para captar recursos para o “Nota 10”
A Comissão da Lei de Incen-

tivo ao Esporte do Ministério do
Esporte autorizou a Federação
Paulista de Golfe a captar até
R$ 1.661.410,45 em recursos
junto à iniciativa privada para
aplicação no Projeto Golfe Nota
10. Os patrocinadores terão os
valores investidos deduzidos do
Imposto de Renda, correspon-
dendo no máximo a 1% do lu-
cro líquido da empresa no ano.
A FPG já tem 47 empresas ca-
dastradas e eventuais propostas
ainda passarão por uma fase de
análise.

“A grande vantagem para
o empresário é que aqueles
recursos que obrigatoriamen-
te ele tem de repassar em im-
postos ao governo poderão ter
retorno de mídia agora, depen-
dendo da força do projeto que
resolver ajudar”, explica David
Oka, gerente do Golfe Nota
10. “Podemos captar o valor
autorizado somando as doa-
ções de uma ou mais empre-
sas, desde que o teto estipula-
do não seja ultrapassado.”

Segundo Oka, a proposta
da FPG é de que o Golfe Nota
10 atenda 15 mil crianças do
Estado de São Paulo a partir
da captação de recursos, sen-
do 9 mil alunos da rede públi-
ca e 6 mil de escolas particu-
lares – até hoje, em 1,5 ano de
atividades, o projeto já atingiu
3.600 jovens. “Todos os clubes
de golfe do Estado serão pro-
curados por nós. O objetivo é
que os jovens atendidos estu-

Expectativa é atingir 15 mil crianças no Estado de São Paulo através de escolas públicas e privadas

DIVULGAÇÃO

dem nos arredores das agre-
miações integrantes do proje-
to”, continua o gerente.

Oka destaca que, em virtu-
de da ampliação do projeto, o
quadro atual de nove profes-
sores de golfe deverá saltar
para pelo menos 15 em 2009.
“Vamos ter de treinar mais ins-
trutores agora. O Golfe Nota
10 está crescendo”, comemo-
ra o gerente e golfista amador.

Fim das férias – Feliz com o
reconhecimento do projeto,

que passou por uma criteriosa
bateria de análises do governo
federal até ser aprovado (pro-
cesso nº 58000.003102/2008-
22), David Oka explica que o
Golfe Nota 10 retomará suas
atividades em fevereiro, inde-
pendentemente da captação
dos recursos autorizados. “Te-
mos escolas agendadas. Não
podemos parar”, afirma o ge-
rente.

“A aprovação desse proje-
to vem coroar todo o esforço
da diretoria para que o Projeto

Golfe Nota 10 seja definitiva-
mente um marco no golfe na-
cional. Agora, as possibilidades
são imensas com um volume
de recursos expressivo, que
poderá atingir até 15 mil cri-
anças em todo o Estado de São
Paulo, com escolas públicas e
privadas. Parabéns a todos e
com essa aprovação importan-
te, nossa gestão se despede
com ótimas notícias a todos os
golfistas do Estado. Feliz ano
novo a todos”, declara Marcio
de Melo, presidente da FPG.
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Abraços na Arte Brasil/Japão é
tema de mostra em Salvador

OPalacete das Artes
Rodin Bahia localiza-
do em Salvador, na

Bahia, será palco até o dia 1º
de março de 2009, da realiza-
ção da mostra de arte nipo-bra-
sileira Abraços na Arte: Bra-
sil/Japão. A exposição que faz
parte das comemorações do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil acontece um
século depois do navio Kasato
Maru aportar em Santos (SP),
com os primeiros imigrantes
japoneses. A cerimônia de
abertura contou com a presen-
ça do governador Jaques
Wagner (PT).

A exposição reúne 70 obras
de artistas plásticos fundamen-
tais dos dois países, que tra-
çam a história e a trajetória da
arte nipo-brasileira e a sua in-
fluência no Brasil com o que
foi trazido do Japão. A cura-
doria do evento é de Yugo
Mabe, diretor do Instituto Ma-
nabu Mabe, em parceria com
Roberto Okinaka, cenógrafo
do Museu Afro Brasil. O fato
de a dupla ser artista e filhos
de artistas (Yugo do ícone
Manabu Mabe, e Roberto dos
pioneiros Massao e Alina Oki-
naka), facilitou os convites aos
colegas e o empréstimo de
obras importantes.

A mostra conta com traba-
lhos de grandes artistas como
Ayao Okamoto, Futoshi Yoshi-
zawa, James Kudo, Kazuo
Wakabayashi, Kimi Nii, Nobuo
Mitsunashi, Tadashi Fukushima,
Yutaka Toyota, e outros. O re-
sultado é uma mostra com tra-
balhos inéditos, alguns conce-
bidos especialmente para ela.
A exposição está completa e
enxuta porque os organizadores
optaram pelos artistas mais ex-
pressivos em cada geração se-
gundo Yugo Mabe.

Pioneiros – Abraços na Arte é
dividida em três etapas: Os Pio-
neiros, Desbravadores do Abs-
tracionismo e Geração Livre: Os
Descendentes. Na primeira par-

te, figurativa, com os trabalhos
de representantes do Grupo
Seibi, o visitante pode perceber
o encantamento dos artistas ja-
poneses com a exuberância da
natureza brasileira e de seus
costumes. Aqui os visitantes re-
conhecem paisagens baianas
como a Igreja de Nossa Senho-
ra do Rosário dos Pretos e a
Cidade Baixa, em vários quadros
de Massao Okinaka.

O governardo Jaques Wagner (no centro, ao lado de artistas plásticos nikkeis), durante abertura

DIVULGAÇÃO

Segundo movimento – A se-
gunda parte da mostra: Desbra-
vadores do Abstracionismo traz
trabalhos de artistas como Ma-
nabu Mabe, Tomie Ohtake e
Flávio Shiró, que marcam a pas-
sagem da figura à forma pura.
Imensos quadros, como Dese-
jo, de Manabu Mabe (que há dez
anos não era exibido), ou Folhas
de Uva, de Kazuo Wakabaya-
shi, pintado especialmente para

a mostra, dividem espaço com
a geométrica escultura de Yuta-
ka Toyota ou o erotismo da obra
de Tomie Ohtake.

Os visitantes poderão ver os
trabalhos da Geração Livre: Os
Descendentes. Para fechar o
círculo de influências, artistas
japoneses contemporâneos que
também se inspiram no Brasil,
foram convidados pelos
curadores para partilhar o es-
paço. A iniciativa da exposição
é da Niplan Engenharia, em
conjunto com o Instituto do
Patrimônio Artístico e Cultural
da Bahia e da Secretaria de
Cultura do Estado da Bahia,
além de vários patrocinadores.

ABRAÇOS NA ARTE: BRASIL –
JAPÃO
QUANDO: ATÉ 1º DE MARÇO DE 2009
HORÁRIO: TERÇA-FEIRA À DOMINGO DAS

10H ÀS 18H
ONDE: PALACETE DAS ARTES RODIN

BAHIA - RUA DA GRAÇA, 284, GRAÇA

– BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS.
EXPOSIÇÃO GRATUITA.
INFORMAÇÕES: (71) 3117-6910.

Exposição reúne 70 obras de artistas fundamentais dos dois países

CAMPINAS

Câmara Municipal terá
Comissão de Meio Ambiente

A Câmara Municipal de
Campinas conta com uma
Comissão Permanente de
Meio Ambiente, criada a par-
tir da aprovação de um pro-
jeto de resolução de autoria
do vereador Luis Yabiku
(PDT), em dezembro.

A nova Comissão Perma-
nente do Legislativo campi-
neiro terá a responsabilidade
de emitir pareceres sobre to-
dos os projetos de lei vota-
dos pelos vereadores que te-
nham como tema a questão
ambiental.

Para que essa nova Co-
missão Permanente fosse
criada foi necessária uma al-
teração no regimento interno
da Câmara, que permitiu o
desmembramento das comis-
sões de Política Urbana e
Meio Ambiente. A proposta
recebeu o voto favorável de

28 vereadores. “Com isso, os
projetos que dizem respeito
ao Meio Ambiente poderão
ser analisados e debatidos
com maior atenção”, desta-
cou Yabiku.

Segundo Yabiku, não se
imagina mais uma perspecti-
va de crescimento econômi-
co ou de avanços urbanísti-
cos que não levem em conta
os impactos da ação humana
sobre a natureza.

“A existência da Comissão
Permanente de Meio Ambien-
te permitirá que a Câmara de
Campinas seja referência no
debate sobre a sustentabilida-
de, em conjunto com outros
segmentos da sociedade,
como a Prefeitura Municipal,
o Ministério Público, o Con-
selho Municipal de Meio Am-
biente e as entidades do ter-
ceiro setor”, afirmou.

O vereador de Campinas, Luis Yabuku (à frente)

DIVULGAÇÃO

Comovidos com as vítimas
das enchentes em Blumenau,
Santa Catarina, um grupo de
voluntários do Projeto Abraço
em parceria com a Fast Shop,
tomou a iniciativa de ajudar os
desabrigados e desalojados de
uma forma diferente e inusita-
da. A idéia é convocar os doa-
dores através de uma lista pa-
recida com a de casamento,
disponíveis nas lojas de eletro-
domésticos e fazer com que
eles optem pela compra de um
dos dois itens expostos, ou seja,
um fogão ou uma geladeira.

A ação se encerra neste
domingo (dia 11 de janeiro) e
após esta data é que se saberá
a quantidade de fogões e gela-
deiras adquiridos. “Para fazer
a triagem das famílias mais ne-
cessitadas, nomeamos a Câma-
ra de Dirigentes e Lojistas de
Blumenau (CDL), visando evi-
tar vínculo político. Faremos a
entrega pessoalmente das do-
ações para as famílias caren-
tes a partir do dia 20, garantin-
do assim que elas cheguem nas
mãos de quem realmente ne-

cessitam”, garante Willian Lin,
presidente do Projeto Abraço.

Segundo ele, “hoje em dia,
para vivermos em uma socie-
dade mais justa, precisamos
ajudar uns aos outros”. “É de
competência do Governo am-
parar estas famílias? Não va-
mos julgar. A nossa parte es-
tamos fazendo, por isso con-
tamos com a solidariedade das
pessoas para que realmente
possam fazer a diferença na
vida daquelas famílias que es-
tão passando grandes dificul-
dades”, ressalta ele.

Para efetuar a compra do
eletrodoméstico é necessário
que os doadores acessem o site
www.fastshop.com.br clicar
na lista de casamento, entrar
no Nome dos Noivos e incluir
SOS Santa Catarina. Em se-
guida clicar ok e na palavra
Blumenau onde uma página
informará o preço e as condi-
ções para a compra dos ele-
trodomésticos.

Mais informações no site:
www.projetoabraco.com.br

(Luci Júdice Yizima)

SANTA CATARINA

Projeto Abraço cria forma
inusitada para ajudar vítimas

Tragédia está mobilizando voluntários em todo o Pais

DIVULGAÇÃO

O Restaurante Nandemo-
ya, localizado no Bairro Orien-
tal – um dos principais cartões
postais da cidade de São Pau-
lo – recebe hoje (10), a partir
das 19h, mais um tradicional
Baile Allegro. A animação es-
tará a cargo da Banda Ritmo
e Arte, que promete agitar os

freqüentadores com um reper-
tório eclético.

Os convites custam R$
20,00 (na bilheteria). O Res-
taurante Nandemoya fica na
Rua Américo de Campos, 9,
Liberdade. Informações pelos
telefones: 11/3209-2609 ou
9904-2237.

EVENTO

Baile Allegro acontece hoje (10)

KARAOKÊ

Equipe Vermelha vence
Kohaku do RBBC

A equipe vermelha que venceu Kohaku Utagassen

A equipe vermelha (femi-
nina) venceu no Kohaku Uta-
gassen promovido pelo RBBC
(Registro Base Ball Club) e
Associação Cultural Nipo-Bra-
sileira de Registro, no dia 21
de dezembro, no salão social
do RBBC. Participaram 30
cantoras da equipe vermelha
e 30 cantores da equipe bran-

ca, interpretando suas músicas
preferidas diante dos cerca de
300 espectadores.

A equipe vermelha venceu
por 1.3825,0 pontos contra
1.313,5 pontos da equipe bran-
ca. Após este festival de can-
ção, o público e cantores reali-
zaram o bonen-kai (festa de
confraternização de fim de ano).

DIVULGAÇÃO

O Centro Cultural Japonês
Tomodachi promoverá, entre
os dias 17 e 24 de janeiro, ex-
posições e palestras sobre
Cultura Pop Japonesa. Os pa-
lestrantes convidados são es-
tudiosos no assunto e aborda-
rão temas como cosplay (fan-
tasias de personagens), even-
tos para fãs de animê (anima-
ção japonesa) e mangá (qua-
drinhos japoneses), fanzines
(histórias desenhadas por fãs
de mangá), entre outros.

As palestras acontecerão a
partir das 19h e terão cerca de
1h de duração. Além disso
será realizada uma homena-
gem ao artista Claudio Seto,
que faleceu em novembro. A
sala na qual acontecem aulas
de desenho receberá o nome
do artista e alguns de seus tra-
balhos ficarão expostos até o
dia 15 de fevereiro.

Já as atividades do Centro
Cultural voltarão a funcionar
normalmente a partir do dia 12

de janeiro. Para mais informa-
ções sobre os intensivos de
férias acesse o site
www.tomodachi.com.br ou
entre em contato através do
telefone (41) 3022-3477.

CULTURA JAPONESA

Centro Cultural Tomodachi
promove evento em janeiro

REPRODUÇÃO

Anime será tema de palestra


