
ANO 13 – Nº 2267 – SÃO PAULO, 13 A 19 DE MAIO DE 2010 – R$ 2,50
www.jornalnippak.com.br

Confirmado: Marcus Túlio será o primeiro
nikkei a disputar uma Copa do Mundo

LÚCI YIZIMADepois do médico paranaen-
se Jorge Yanai, que entrou
para a história como o primei-
ro brasileiro de origem japo-
nesa a ocupar uma vaga no
Senado, agora é a vez do jo-
gador Marcus Túlio Lyuji
Murzani Tanaka. Na última
segunda-feira (10), ele foi
anunciado pelo técnico da
Seleção Japonesa, Takeshi
Okada, como um dos 23 jo-
gadores que disputarão a
Copa do Mundo da África do
Sul. Desta forma, Marcus
Túlio, natural de Palmeira
d’Oeste, no interior de São

Paulo, será o primeiro nipo-
brasileiro a disputar uma
Copa do Mundo; o terceiro
a vestir a camisa da Seleção
Japonesa na maior competi-
ção do planeta (depois de
Wagner Lopes, em 1998, e
Alessandro Santos, em 2002
e 2006) e o quarto a defen-
der as cores do Japão (Ruy
Ramos, o primeiro brasileiro
a vestir a camisa da seleção
japonesa não chegou a dispu-
tar uma Copa do Mundo). De
Palmeira d’Oeste, Paulo, pai
do jogador, disse que “a fi-
cha ainda não caiu”.

�
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Parlamentares
nikkeis em Brasília
apóiam projeto
Ficha Limpa
A confirmação da aprovação
do projeto Ficha Limpa que
torna inelegível os candidatos
condenados judicialmente por
oito anos, foi apoiada pelos
três parlamentares nikkeis que
atuam em Brasília. O senador
recém-empossado Jorge
Yanai (DEM/MT), e os de-
putados federais Walter
Ihoshi (DEM/SP) e William
Woo (PPS/SP), são a favor
do projeto que foi ratificado
em votação realizada terça-
feira (dia 11 de maio).
–––——–––––—–| pág 04

Incremento Social
do Bunkyo
organiza 1º Fórum
Cultural
A Comissão de Incremento
Social do Bunkyo, em par-
ceria com a Comissão de Jo-
vens da entidade, realizará
no próximo dia 22, em sua
sede, em São Paulo, o 1º
Fórum Cultural, evento que
reunirá palestras de destaca-
dos profissionais de diferen-
tes setores que, ao enfocar
sua atuação, estarão propi-
ciando o surgimento de re-
flexões sobre temas pertinen-
tes à política sócio-econômi-
ca e à cultura japonesa.
–––——–––––—–| pág 06

Festa do Caqui Fuyu aguarda
mais de 40 mil visitantes

REPRODUÇÃO

A Associação Cultural e Es-
portiva de Piedade realiza nos
dias 22 e 23 de maio a 10ª
Festa do Kaki Fuyu, tradicio-
nal evento da comunidade
nikkei da cidade de Piedade.
Este ano a abertura oficial da
solenidade no dia 21 coincidi-
rá com os festejos dos 170º
aniversário da cidade. Cerca
—–––––——––––––––––––––––——––––––—–| pág 05

de 40 mil pessoas são espe-
radas no acontecimento. Uma
das atrações será a dupla
Chitãozinho e Xororó. A fes-
ta do Caqui Fuyu é uma das
únicas organizadas pelas enti-
dades nikkeis que não conta
com investimento financeiro
procedente de emendas par-
lamentares.

6º Festival Bunka Matsuri
espera público recorde

DIVULGAÇÃO

A comunidade nipo-brasilei-
ra se prepara para contribuir
com a “Virada Cultural” com
a realização do Bunka Ma-
tsuri, festival que acontece no
dia neste domingo (16), das
9 `17 horas, no prédio do
Bunkyo (Sociedade Brasilei-
ra de Cultura Japonesa e de
Assistência Social), oferecen-
do atividades culturais gratui-
tas para crianças, adolescen-
—–––––——––––––––––––––––——––––––—–| pág 09

tes e adultos. A exposição “50
Anos de Yutaka Toyota”,
aberta ao público desde o dia
12 de maio, também faz par-
te da programação. Como
este ano o Bunka Matsuri
coincidiu com a Virada Cul-
tural, os organizadores espe-
ram um público superior à
média das edições anteriores,
estimada em cerca de 8 mil
visitantes.

BOAS-VINDAS – Se a pri-
meira impressão é a que fica,
o senador Jorge Yanai (DEM-
MT) conquistou a comunida-
de nipo-brasileira de São
Paulo durante coquetel de
apresentação realizado no úl-
timo dia 7, um dia depois de

sua posse, no Salão Nobre do
Bunkyo (Sociedade Brasilei-
ra de Cultura Japonesa e de
Assistência Social). Em seu
primeiro contato com as prin-
cipais lideranças nikkeis de
São Paulo, Jorge Yanai de-
monstrou, acima de tudo, hu-

mildade. E paciência para
posar para fotos, já que to-
dos fizeram questão de regis-
trar o momento histórico com
o primeiro brasileiro de ori-
gem japonesa no Senado. É
verdade que por apenas qua-
tro meses, mas que, para efei-

to de história, já está registra-
do “nos anais do Senado”. A
recepção foi organizada pelo
Bunkyo, Enkyo, Kenren, Ali-
ança Cultural Brasil-Japão e
Grupo Parlamentar Brasil-Ja-
pão com apoio do Banco
Real/Grupo Santander Brasil.

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

Público elogia performance
de Derico no Bunkyo

JORNAL NIPPAK

A chuva que caiu na noite de
sábado (dia 8 de maio) não
impediu o público de cerca de
280 pessoas, formado em sua
maioria por descendentes de
japoneses, de prestigiar o
show de lançamento do CD
Kizuna (Elo em português),
do consagrado saxofonista
Derico Sciotti, realizado na
Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social (Bunkyo). Conhe-
cido pela sua participação no
programa talkshow do apre-
sentador Jô Soares na Rede
Globo, o também flautista
Derico lançou o CD “Duo
—–––––——––––––––––––––––——––––––—–| pág 12

Sciotti” Derico & Sergio, em
parceria com seu irmão, o te-
cladista Sérgio Sciotti.
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ANDRADINA – A Associação Assistencial e
Cultural e Esportiva de Andradina realizou no
feriado de 1º de Maio, o seu tradicional undokai.
O evento foi realizado no campo de beisebol
do clube da AACEA, no Jardim Europa. Todas
as provas estimulam brincadeiras, a prática de
esportes e lembram a atividades do dia-a-dia

Arnaldo Hideo Kotaki recepcionou os visitantes
durante o undokai

Prefeito Jamil Ono acredita que o undokai ajuda
a reunir as famílias

como a pescaria. Além do prefeito Jamil Ono
(PT) e do vereador Makoto Izumi (PT), a fes-
ta, que teve como anfitrião o presidente do clu-
be, Arnaldo Hideo Kotaki, recebeu a visita de
representantes de outras associações nipôni-
cas como Elzo Sigueta, diretor de Esportes do
Bunkyo, e de Shinichi Yassunaga.

RIO DE JANEIRO – Ape-
sar das dificuldades em função
das chuvas que castigaram a ci-
dade do Rio de Janeiro e que
provocou o transbordamento do
rio Xororó – que fica próximo
à sede da Associação Nikkei do
Rio de Janeiro – a entidade re-

alizou, no feriado de 1º de Maio,
a 38ª edição de seu undokai. O
evento ocorreu na BACS
(Base Almirante Castro e Sil-
va/Marinha do Brasil), na Ilha
de Mocanguê, em Niterói. Na
abertura, usaram das palavras
Minoru Matsuura, presidente

da Rio Nikkei, Akiyoshi
Shikada, presidente da Renmei,
Sotaro Inoue, presidente da
Câmara de Comércio e Indús-
tria Japonesa, tenente Lívia,
representante da BACS e o
cônsul-geral do Japão no Rio de
Janeiro Yoshihiko Arakawa.

SOKA GAKKAI – Sessão solene realizada
no último dia 3 na Assembleia Legislativa de
São Paulo e presidida pelo deputado João
Caramez (PSDB), homenageou os 80 anos de
fundação da Soka Gakkai (SGI) e o jubileu de
ouro da Brasil Soka Gakkai Internacional
(BSGI), fundada pelo próprio Daisaku Ikeda
quando esteve no país. O vice-presidente da
BSGI, Wagner Issami, agradeceu a homena-
gem e também leu uma mensagem do presi-
dente Ikeda que, na carta, manifestou apreço
pelo Brasil, considerando o país um modelo pelo
espírito pacífico. Fotos: Lúci Yizima Júdice

Final de semana de confraternização e
muitas gincanas nos Undokais. O

deputado federal William Woo prestigiou,
no sábado passado, dia 01, o Undokai da

Uceg (União Cultural e Esportiva
Guarulhense) e ainda participou do

Undokai Santa Maria, na Zona Norte de
São Paulo. Neste último, ajudou a equipe

feminina a conquistar pelo 10º ano a
vitória da gincana do cabo de guerra.

TAIKAI DE ARAÇATUBA –  Realizado no último dia 2 de maio, o 2º Yuukou Karaokê
Taikai de Araçatuba, contou com a presença de diversos cantores de várias regionais do
Estado: Noroeste, Paulista, Sorocabana, Alta Mogiana e Capital, além de representantes dos
Estados do Paraná e Mato Grosso.

Discurso em que fala sobre a importância dos
eventos de karaokê

Corpo de jurados analisando a participação
dos candidatos

Elzo Sigueta, Paulo Minaki, Shiniti Yassunaga,
Norinobu Ohnuma e Shiguemi Tashiro

A cantora Meire Hassunuma, em apresentação
de gala para o público presente

TARO ASO – O presidente do Grupo Par-
lamentar Brasil – Japão, deputado William
Woo (PPS-SP), recebeu o ex-primeiro-mi-
nistro e presidente do Grupo Parlamentar
Japão – Brasil Taro Aso na presidência da
Câmara dos Deputados, com o presidente
Michel Temer, e na presidência do Senado
Federal, com o presidente José Sarney. Nas
reuniões foram discutidos assuntos sobre o
fortalecimento das relações nipo-brasileiras,
como a adoção do padrão nipo-brasileiro de
TV digital e o futuro das cooperações entre
os dois países. O deputado William Woo
apresentou o Painel do Origami do Cente-
nário da Imigração Japonesa e presenteou
Taro Aso com uma miniatura do painel com

1.747 kamiburoku (peças de origami). Estive-
ram presentes também o embaixador do Japão
Ken Shimanouchi e o deputado federal Walter
Ihoshi (DEM-SP).

CULINAG – Após quase 2
anos o Restaurante Taizan,
especializado em culinária
chinesa, voltou à Associação
Naguisa para mostrar um
pouco mais do seu variado
cardápio e segredos da sua
preparação. Os chefs João

Batista e Antonio, acompanha-
dos por Fumiyo Yusa, proprie-
tária do restaurante, mostra-
ram a preparação de Badejo
ao Molho Apimentado, Repo-
lho com Missô, Bifun e Bana-
nas Carameladas. Cerca de 45
participantes acompanharam

atentamente a aula. O Res-
taurante Taizan situado na R.
Galvão Bueno, 544/562, no
centro de São Paulo, até hoje
atrai uma grande clientela
pela qualidade da sua comi-
da e do cuidado do seu pre-
paro.
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Jorge Yanai: “Humildade é uma qualidade que
não deve ser confundida com falta de coragem”

COMUNIDADE/POLÍTICA

Se a primeira impressão
é a que fica, o senador
Jorge Yanai (DEM-MT)

conquistou a comunidade nipo-
brasileira de São Paulo duran-
te coquetel de apresentação
realizado no último dia 7, um
dia depois da posse (leia box
nesta página), no Salão Nobre
do Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e de
Assistência Social). Em seu
primeiro contato com as prin-
cipais lideranças nikkeis de
São Paulo, Yanai demonstrou,
acima de tudo, humildade. E
paciência para posar para fo-
tos, já que todos fizeram ques-
tão de registrar o momento his-
tórico com o primeiro brasilei-
ro de origem japonesa no Se-
nado. É verdade que por ape-
nas quatro meses, mas que,
para efeito de história, já está
registrado “nos anais do Sena-
do”.

Organizado pelo Bunkyo,
Enkyo (Beneficência Nipo-
Brasileira de São Paulo),
Kenren (Federação das As-
sociações de Províncias do
Japão no Brasil), Aliança Cul-
tural Brasil-Japão, Grupo Par-
lamentar Brasil-Japão e Jor-
nal Nippak/Nikkey Shimbum,
com apoio do Grupo Santan-
der Brasil, o evento contou
com as presenças dos presi-
dentes das entidades co-orga-
nizadoras (Kihatiro Kita, do
Bunkyo; Ignácio Moriguchi,
do Enkyo; Akeo Yogui, do
Kenren; e Jo Tatsumi, da Ali-
ança Cultural Brasil-Japão),
dos deputados federais
William Woo (PPS-SP) e
Walter Ihoshi (DEM-SP), do
cônsul Matsushiro Toshinori e
do vereador Jooji Hato
(PMDB), entre outros.

“A humildade é uma quali-
dade que não deve ser confun-
dida com ignorância nem com
falta de coragem”, disse Yanai,
afirmando não se tratar de uma
resposta ao senador Eduardo
Suplicy (PT-SP), que, na ceri-
mônia de posse fez uso do
aparte para dar uma “suges-
tão” ao recém-empossado. “A
comunidade pode ficar tran-
qüila que também sei reagir à
altura quando a ocasião pede”,
destacou.

No Senado – Na ocasião,
Yanai lembrou sua trajetória
até chegar ao Senado. “Tor-
nei-me médico e fui bem su-
cedido por muitos anos, mas,
na minha caminhada, fui con-
taminado por essa moléstia
inebriante chamada política,
que, em alguns momentos da
minha vida, me fez mudar de
rumo, me transformou em de-
putado estadual e hoje me
transforma em senador da
República”, disse.

Suplicy teceu, então, o se-
guinte comentário – desneces-
sário, diga-se de passagem, e

analisado sob o ponto de vista
de quem não prestou atenção
no discurso: “V. Exª afirmou
que teria contraído uma doen-
ça, que foi a política. Fiquei
pensando: ‘Puxa, acho que eu
gostaria de fazer uma suges-
tão’. Posso até, quem sabe,
fazer uma transformação, por-
que V. Exª, na verdade, abra-
çou a política, que não é pro-
priamente uma doença. Eu
gostaria até de transmitir uma
mensagem à sua querida es-
posa, aqui presente. V. Exª dis-
se que ela não gosta tanto da
política, mas se explicar a ela
que a política é a ciência de
como alcançar o bem comum,
uma vida justa para todos e que
V. Exª abraçou a política para
ajudar o Brasil a se transfor-
mar numa Nação justa, onde
todas as pessoas venham a ter
direitos plenos à cidadania, te-
nho a convicção de que sua
senhora vai então pode dizer:
‘Puxa vida, que bom que você
abraçou essa causa tão bela’”.

Jorge Yanai, preferiu ser
polido e simplesmente agrade-
ceu: “Agradeço, senador Su-
plicy. Eu não teria outra forma
senão acatar o conselho de V.

Exª, um homem experiente.
Um homem que vem com mi-
lhões de votos do Estado de
São Paulo tem de ser respei-
tado e ouvido. E o faço desta
forma”.

Raízes – Qualidades que não
passaram despercebidas tam-
bém em seu discurso no Bun-
kyo. Jorge Yanai mais uma vez
lembrou que suas prioridades
no Senado serão os setores de
transportes, saúde, educação e
segurança. E “convocou” os
deputados Walter Ihoshi e
William Woo, que integram o
Grupo Parlamentar Brasil-Ja-
pão, para o que considera “o
maior desafio do País”: “Fa-
zer uma frente e trabalhar para
a construção de hidrovias”.
“Muito se fala e pouco se pro-
duz. Nosso País, que foi des-
coberto através das águas,
precisa de mínimo cinco
hidrovias”, destacou.

Kihatiro Kita, que discursou
em nome da comunidade ficou
surpreso com o pronunciamen-
to. “Não imaginava que ele
estivesse tão bem preparado
para esta importante missão”,
afirmou. Para o vereador Jooji

Hato, a posse de Jorge Yanai,
é a “coroação de um trabalho
iniciado pelos imigrantes japo-
neses”. “Todas as raças tem
representantes no Senado e é
chegada a hora da comunida-
de nikkei. Sua posse nos en-
che de orgulho”, disse Hato,
que em 1998 obteve cerca de
300 mil votos como candidato
ao Senado pelo PMDB. “Pe-
guei o partido em más condi-
ções. Na época, o PMDB já
estava em decadência. Mas de
qualquer forma, minha candi-
datura mostrou que temos con-
dições de alcançar outros car-
gos. Espero que o Jorge Yanay
puxe a fila”, comentou.

Para o presidente do
Enkyo, “esse primeiro discur-
so serviu para mostrar que ele
é um político integrado às ques-
tões nacionais”. “Tenho plena
convicção que ele será um re-
presentante digno do Estado
de Mato Grosso”. Para
Ignácio Moriguchi, o que mais
chamou a atenção foi sua “hu-
mildade”. Já para Akeo Yogui
o que o surpreendeu positiva-
mente é o fato de, “mesmo dis-
tante dos acontecimentos da
comunidade nipo-brasileira, ele
fez questão de guardar as
raízes japonesas”. “Faço vo-
tos que ele consiga colocar em
prática ou pelo encaminhar
parte de seus projetos, apesar
do pouco tempo que terá”, ex-
plicou o presidente do Kenren.

À altura – Yanai, que fez um
agradecimento especial ao
Jornal Nippak – tanto na ce-
rimônia de posse no Senado
como em seu discurso no Bun-
kyo – “pela ênfase muito gran-
de à minha presença aqui no
Senado Federal, valorizando as
tradições japonesas”, fica o
“carinho e a gratidão pela re-
cepção”.

“Na verdade, senti um cli-

No Bunkyo, Jorge Yanai (centro) recebeu homenagem das quatro principais entidades de São Paulo

LUCI JÚDICE YIZIMA

Leia trechos do discurso de
posse do senador Jorge Yanai

O médico Jorge Yanai
(DEM-MT), segundo suplente
do ex-senador Jonas Pinheiro,
foi empossado, no dia 6, na
vaga do senador Gilberto
Goellner (DEM-MT), que tirou
licença de quatro meses para
tratamento de saúde. Jorge
Yanai é o primeiro brasileiro de
origem japonesa a assumir uma
cadeira no Senado Federal.

Em seu primeiro discurso
logo após tomar posse, em ses-
são presidida pelo presidente
do Senado José Sarney
(PMDB-AP), Jorge Yanai fez
um agradecimento a políticos
do DEM de Mato Grosso e
cumprimentou autoridades
presentes em Plenário, entre
as quais o embaixador do Ja-
pão no Brasil, Ken Shimanou-
chi. Yanai fez ainda um agra-

Embaixador prestigia cerimônia de posse

decimento especial ao presi-
dente do Jornal Nippak, Raul
Takaki, que também esteve
presente na cerimônia, além de
familiares, entre eles sua mãe,
Ayako, de 87 anos, que reside
atualmente em Curitiba.

Jorge Yanai anunciou que
priorizará, em sua atuação no
Senado, aos setores de trans-
portes, saúde, educação e se-
gurança.

“O futuro de nosso país
está no transporte. Basta olhar
o nosso mapa para perceber a
possibilidade imensa que o nos-
so país tem. Nós temos um
país produtivo e produtor, mas
nós precisamos de um trans-
porte verdadeiramente eficien-
te, nós precisamos recuperar
e melhorar as nossas rodovi-
as”, disse.

Em apartes, os senadores
Mozarildo Cavalcanti (PTB-
RR), Serys Slhessarenko (PT-
MT) e Eduardo Suplicy (PT-

SP) deram as boas-vindas a
Jorge Yanai, parabenizando-o
pelo pronunciamento.

(da Agência Senado)

Jorge Yanai (primeiro, à esq), com Taro Aso e autoridades nikkeis

ma de amabilidade dentro do
próprio Senado pelo fato de
ser o primeiro descendente de
japoneses a ocupar uma cadei-
ra. O próprio presidente do
Senado, José Sarney, fez ques-
tão de presidir a cerimônia de
posse, o que mostra o quanto
somos respeitados. A expec-
tativa da comunidade é muito

grande porque ela espera que
eu faça um bom trabalho e eu
me julgo sim, capacitado para
trabalhar à altura desta expec-
tativa porque atuarei em duas
das frentes que a comunidade
mais espera: o meio ambiente
e o setor produtivo”, finalizou
Jorge Yanai.

(Aldo Shiguti)

“Sr. Presidente, quero ex-
ternar aqui minhas primeiras
palavras como Senador da
República, dizendo que é
uma satisfação muito gran-
de ter sido empossado por V.
Exª, que representa de for-
ma muito grandiosa o nosso
País. V. Exª, como costuma-
mos dizer, é imortal nas le-
tras e imorredouro na
política.Quero cumprimen-
tar alguns amigos presentes.
Vou deixar de fora, eventu-
almente, alguns, pela falta
de tempo. Mas gostaria de
citar aqui, pelo menos, a pre-
sença de Raul Takaki e, em
seu nome, cumprimentar
Aldo Shiguti, que são do Jor-
nal Nippak, que têm dado
uma ênfase muito grande à
minha presença aqui no Se-
nado Federal, valorizando
as tradições japonesas.

Quando criança, no inte-
rior do Paraná, numa cida-
dezinha chamada Bandei-
rantes, onde nasci, gostava
de sonhar sonhando. O meu
sonho era ser médico e po-
der ajudar as pessoas. En-
cantava-me aquela profissão
que aliviava a dor, curava as
doenças e que, em alguns
momentos, tinha o poder so-
bre a vida e a morte.

Tornei-me médico e fui
bem sucedido por muitos
anos, mas, na minha cami-
nhada, fui contaminado por
essa moléstia inebriante cha-
mada política, que, em al-
guns momentos da minha
vida, me fez mudar de rumo,
me transformou em deputado
estadual e hoje me transfor-
ma em senador da Repúbli-
ca. Sou paranaense, médico,
fui deputado estadual, su-
plente de Senador e hoje
ocupo, com muita honra, a
cadeira de senador da Repú-
blica.

(...)Eu quero aqui defen-
der especialmente a minha
região, a região norte do Es-
tado, tantas vezes criticada
por ambientalistas, tantas
vezes criticada por pessoas
que não conhecem a nossa
região. E nós queremos
aproveitar essa oportunida-
de de estar aqui também
para possibilitar maior inter-
câmbio entre o Brasil e o Ja-
pão, principalmente entre
Mato Grosso e Japão, pela
minha própria origem fami-
liar.

E neste momento, falando
em origem familiar, quero
agradecer pela forma com
que fui recebido pelo respon-

sável, pelo diretor da Jica
aqui em Brasílila, Katsuhiko
Haga. E quero agradecer
aqui a presença do Sr. Embai-
xador Ken Shimanouchi, que
tive a oportunidade e o pra-
zer de conhecer. Estive, em
duas oportunidades, em sua
residência, numa conversa de
cortesia, mas, acima de tudo,
falando sobre o bom relacio-
namento do Brasil e Japão.

Dizia o Sr. Embaixador
que o Brasil não precisa de
ajuda, Sr. Presidente, por-
que o Brasil é um país rico,
economicamente viável, mas
que nós precisamos ainda
manter essas tradições. Te-
mos que continuar manten-
do esses negócios, porque é
importante que o Brasil e o
Japão se unam agora para
ajudar os outros países,
como a África, como está fa-
zendo neste momento.

É por isso que eu vejo a
importância que há em vir
aqui, a esta Câmara Alta, a
Casa de leis brasileira, e po-
der ter a oportunidade de
dizer ao País que aqui den-
tro também tem homens séri-
os, que aqui tem gente com-
petente que quer o bem do
nosso País.

(...)Quero cumprimentar
a minha mãe, de 87 anos de
idade, que se encontra pre-
sente; cumprimentar a minha
esposa, que não gosta de
política, mas que tem me
acompanhado – e, se não
fosse dessa forma, eu não
conseguiria estar hoje aqui
neste Parlamento.

(...)Quero dizer aqui,
atrasado, que essa conver-
sa que tivemos com o Embai-
xador do Japão foi a respei-
to, Sr. Presidente, da grati-
dão que o povo japonês tem
por o Brasil ter adotado o
sistema digital de modelo
japonês. Isso também é im-
portante, no futuro, para
que dê certo a implantação
dos trens de alta velocidade
pelo nosso País.

(...)Peço a Deus que, ao
terminar minha missão nes-
ta mais alta Câmara de leis
do meu País, possa eu retor-
nar ao meu querido Mato
Grosso, à minha querida
Sinop, que amo de paixão, e
continuar a olhar minha es-
posa com serenidade. Que-
ro voltar a abraçar meus fi-
lhos, a afagar meus netos e
a pedir bênção da minha
mãe sem que nada pese na
minha consciência diante de
Deus e dos homens”.

“Aqui (no Senado) tem gente competente e que quer o bem do País”

O senador nipo-brasileiro aproveitou para reunir parte da família

DIVULGAÇÃO
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Câmara dos Deputados aprova Ficha Limpa;
parlamentares nikkeis são favoráveis ao projeto

COMUNIDADE/POLÍTICA

*MASAMI WADA

Desde que entramos no
século 21, o Brasil tem cresci-
do regularmente enquanto o
Japão se mostra desanimado.
Em 2009, o Partido Democrá-
tico do Japão conseguiu reali-
zar o grande sonho de assumir
a liderança do país, mas o ín-
dice de aprovação do governo
caiu abruptamente por causa
do escândalo duplo, político e
monetário, envolvendo o pri-
meiro ministro e o secretário-
geral.

A economia não consegue
sair da condição deflacionária
e o país perde voz ativa no
cenário mundial. O país pare-
ce estar num beco sem saída.
Mesmo assim, o Governo
Hatoyama não dá sinais de
alarme. Não demonstra garra
para voltar a ser a potência
econômica mundial que já foi
um dia. Pensa que o tempo
resolverá os problemas, tanto
da economia quanto da diplo-
macia Japão-EUA.

Existe uma expressão chi-
nesa que em japonês se lê
“kiyû”. Ela significa “uma pre-
ocupação sem motivo” e se
originou de uma história antiga
que conta que “a população do
país de Qi ficava aflita imagi-
nando que o céu e a terra po-
deriam desabar”. Não paro de
pensar na expressão, de tão in-
seguro que estou com algo que
o Japão poderá enfrentar.

Claro que não acredito que
o país entre em colapso bre-
vemente. Mas, quando consi-
dero períodos de 100 anos, fico

com a sensação desagradável
de que o meu “kiyû” não seja
uma preocupação à toa.

Neste momento, é preciso
se mirar nos heróis que se des-
tacaram durante o período de
grande convulsão social da
Restauração Meiji e aprender
com Ryôma Sakamoto, Kaishû
Katsu e Yukichi Fukuzawa o
que deve ser feito para “cons-
truir a nação”. Eles são notá-
veis porque agiam pensando,
não só no que aconteceria ao
Japão imediatamente depois da
abertura das fronteiras, mas
em como o país precisaria ser
em um futuro distante.

A preocupação que tanto
me atormenta é a “crise ali-
mentar”. A reserva de recur-
sos naturais também é preo-
cupante, mas, a de petróleo
avançou a partir de certa épo-
ca. O escritor Taichi Sakaiya
teve a criatividade de chamar
o risco da falta de petróleo de
“yudan” (literalmente, corte de
óleo, mas faz trocadilho com
descuido), mas daqui por dian-
te, o cuidado será com o
“shokudan” (corte alimentar).

Pensar que não existe pe-
rigo de faltar alimento porque
a queda de natalidade está fa-
zendo a população japonesa
cair, é pensamento de leigo. O
país tem um índice de
autossuficiência alimentar de
apenas 40%. Se faltar alimen-
to no mundo, não terá de onde
importar. Se o Japão não esti-
mular a agricultura agora e se
esforçar para aumentar a
autossuficiência, será atingido
pela crise alimentar.

Existe um livro chamado
“Impacto alimentar Mundial”
escrito por Jean-Yves Carfan-
tan, economista residente no
Brasil (tradução para o japo-
nês de Masahiro Hayashi): “A
pior fantasia que existe é acre-
ditar que a crise alimentar seja
um problema distante e que
ainda há tempo de sobra para
tomar as providências que
mudarão o rumo. Se medidas
pertinentes não forem tomadas
logo, em breve as pessoas do
mundo enfrentarão uma gra-
ve falta de alimentos”.

Segundo uma previsão, em
2025, a população mundial sal-
tará dos atuais 6,5 bilhões de
pessoas para 8 bilhões, e, em
2050, serão 2,5 bilhões a mais
do que hoje, alcançando a mar-
ca de 9 bilhões de pessoas. É
como se acrescentasse mais
dois países com a população
equivalente à China atual, que
tem 1,3 bilhões de habitantes.

O complicado é que, da
mesma forma que o número
de pessoas da camada pobre
dos países emergentes como
a África aumenta, a classe
média dos países em cresci-
mento também continua a en-
gordar, avolumando o consu-
mo de alimentos. É por isso
que, via de regra, o consumo
de alimentos cresce mais rá-
pido do que a população.

Dizem que a população dos
países emergentes como a Ín-
dia, Indonésia, Brasil e Méxi-
co continuará a crescer no sé-
culo 21, mas se esses países
enriquecerem continuando a
consumir de forma indiscrimi-

nada, o resultado é mais que
óbvio.

A China sabe disso. Na
Assembleia Popular Nacional
de março de 2010, foi anunci-
ado que, em 2009, a produção
alimentar da China foi superi-
or a 530 milhões de toneladas,
registrando crescimento pelo
sexto ano consecutivo. Para
saciar 1,3 bilhões de estôma-
gos, a China está oferecendo
auxílio monetário para famíli-
as de agricultores e aumentan-
do a produtividade de forma
desesperada. Para o governo
chinês, essa estratégia nacio-
nal é mais importante que re-
forçar o poderio militar.

Qualquer país passa a re-
gular a exportação de alimen-
tos quando há escassez de
oferta e procura ou aumento
exorbitante de preço. Mesmo
os países que professam o
mercado livre, passam a ser
protecionistas na hora H. A
disputa dos países pelos ali-
mentos, ou seja, a busca de
segurança alimentar, é extre-
mamente complexa porque
envolve desde decisões políti-
cas até mudanças climáticas.

Foi assim em 2008. A Ar-
gentina limitou a exportação de
trigo e carne bovina, a China
também aplicou taxas sobre o
arroz, o trigo e o milho, enquan-
to a Índia proibiu a exportação
de arroz e trigo. Quando gran-
des países produtores regulam
a exportação de produtos agrí-
colas, os países emergentes da
África e da Ásia ficam preo-
cupados.

No momento, o perigo é a

moda do biocombustível. O
milho norte-americano, o trigo
europeu e a cana-de-açúcar
brasileira são utilizados como
combustíveis, mas se exagera-
rem na tendência de transfor-
mar vegetais, originalmente
voltados para o consumo hu-
mano, em combustíveis, isso só
irá piorar a crise.

Estou dando ênfase ao pes-
simismo porque acredito que o
Japão precisa pensar, desde já,
no país que terá de recorrer
quando a crise vier.

É aí que surge o Brasil. O
Japão só poderá contar com o
Brasil. Existem outros países
produtores agrícolas como a
China, a Índia e o Vietnã, mas
são países que pedem ajuda ao
Japão e nem imaginam em
auxiliá-lo.

O Brasil possui 1 milhão e
meio de irmãos. Os imigran-
tes japoneses são respeitados
pelos compatriotas brasileiros
por terem “ajudado a transfor-
mar o Brasil num grande pro-
dutor agrícola”. O desenvolvi-
mento do Cerrado que teve
êxito com a agricultura irrigada
é o exemplo típico.

É preciso estreitar mais os
laços enquanto os brasileiros
sentem respeito pelos japone-
ses. O Japão importa carne
avícola, açúcar e suco de la-
ranja do Brasil, mas por que
não aproveitar a ocasião para
liberar a importação de carne
bovina que permanece pen-
dente? Caso contrário, o Japão
não conseguirá importar ali-
mentos do Brasil na hora da
necessidade.

O premier Hatoyama pre-
cisa vir ao Brasil o mais cedo
possível para evitar o
“shokudan”, o corte alimentar.

*Masami Wada, 62, é presidente
da Nikkei Human Resources. Na-
tural da província de Kanagawa,
é formado pela Universidade de
Estudos Estrangeiros de Tóquio
e trabalhou como corresponden-
te especial de São Paulo, diretor-
geral da redação europeia, Dire-
tor da QUICK Corp., presidente
da Nikkei America, Inc. e, final-
mente, diretor executivo da Nikkei,
Inc. Foi ainda diretor geral da OCS
(Overseas Courier Service Co.,
Ltd.) e, atualmente, é presidente
da Nikkei Human Resources, Inc.
É membro do conselho da Asso-
ciação Central Nipo-brasileira e
autor de livros como “Sôten ni
ikiru - Shinsei mongoru no sugao
(Vivendo sob o céu azul - O rosto
da nova Mongólia)” (Nikkei, Inc.
- 1994) e “Sakasama no chikyûgi -
fukuganshikô no tabi (Globo ter-
restre de ponta cabeça - A viagem
no pensamento de olhar compos-
to)” (Nikkei, Inc. - 2008).

**Este artigo foi possível graças
à colaboração da Associação
Central Nipo-brasileira.

DEBATES

Brasil, o salvador do Japão contra o “shokudan”, o corte alimentar

Walter Ihoshi e William Woo com Taro Aso e o cônsul geral do Japão em São Paulo, Kazuaki Obe

JORNAL NIPPAK/ARQUIVO

Aconfirmação da apro-
vação do projeto Ficha
Limpa que torna ine-

legível os candidatos condena-
dos judicialmente por oito anos,
foi apoiada pelos três parla-
mentares nikkeis que atuam
em Brasília. O senador re-
cém-empossado Jorge Yanai
(DEM/MT), e os deputados
federais Walter Ihoshi (DEM/
SP) e William Woo (PPS/SP),
são a favor do projeto que foi
ratificado em votação realiza-
da terça-feira (dia 11 de maio)
na Câmara dos Deputados. O
texto-base foi aprovado no dia
5 de maio por 388 votos a fa-
vor e um contra.

Na votação, do total de 12
destaques discutidos, sete fo-
ram rejeitados, três votados e
descartados na semana passa-
da e dois foram retirados. O
projeto não poderá ser aplica-
do nas eleições de outubro des-
te ano por que o parecer de
autoria do deputado José
Eduardo Cardozo (PT-SP),
segue agora para o Senado,
onde o plenário está trancado
por medidas provisórias e pe-
los projetos do pré-sal.

O texto impede que políti-
cos com condenação na Justi-
ça por decisão de um
colegiado disputem eleições. A
aprovação acabou incorpora-
da ao discurso eleitoral de par-
tidos e já faz parte da estraté-
gia de marketing das siglas

para colar a imagem ao com-
promisso com a ética. Presi-
dentes de partidos já informa-
ram que não pretendem admi-
tir em seus quadros, políticos
que tenham condenação na
Justiça.

Para o senador Jorge Yanai
o projeto melhora a possibili-
dade das câmaras, assembléi-
as e das prefeituras de ter pes-
soas que não tenham nada a

esconder, e em condições de
representar o povo no poder.
O parlamentar acredita que
alguém que tenha alguma dú-
vida não há a necessidade de
concorrer, quando têm muitos
outros candidatos com bons
antecedentes e que podem dis-
putar as eleições. “Acredito
que o fato da pessoa ser acu-
sada, não significa que ela seja
culpada, mas enquanto pairar

as dúvidas eu acho que ela não
deveria se expor. Deve ser
candidato àquele que tiver con-
dições de mostrar para o povo
que é digno e de confiança”,
ressalta.

Jorge Yanai argumenta que
o projeto é de essencial impor-
tância para sociedade porque
o povo pede mudanças na po-
lítica. “Um impedimento legal
facilita as eleições, uma vez

que muitas vezes a população
não conhece que no passado
do candidato, existem sombras
e dúvidas que precisam ser
esclarecidas. Dessa forma a
própria lei inibe as candidatu-
ras e facilita a escolha dos can-
didatos pelo povo”, afirma.
Questionado se a possibilida-
de de apresentação de recur-
so com efeito suspensivo para
viabilizar a participação de can-
didatos condenados nas elei-
ções, é uma afronta contra a
democracia, Jorge Yanai disse
que acredita que o próprio juiz
fará com que essa situação
seja resolvida de forma tran-
qüila.

Deputados – O deputado
William Woo é favorável ao
projeto Ficha Limpa original,
porém alertou a união de for-
ças contra os destaques
supressivos que podem arrui-
nar a originalidade do projeto,
o qual trará mais ética e prin-
cipalmente qualidade a todos
os candidatos nas eleições. “O
projeto é de fundamental im-
portância para a sociedade,
mas o mais importante é tam-
bém responsabilizar os partidos
que lançam candidatos com
fichas sujas e o eleitor acom-
panhar cada vez mais a vida
dos seus candidatos”, desta-
cou.

Ultraje – O deputado Walter

Ihoshi informou que a banca-
da dos Democratas sempre se
posicionou favorável ao proje-
to de iniciativa popular, inicia-
do com 1,6 milhões de assina-
turas de eleitores, e apresen-
tado no Congresso em setem-
bro do ano passado. “Sempre
apoiamos a aprovação do pro-
jeto. O tema é de fundamental
importância e esperamos a
aprovação do projeto antes das
convenções”, defende.

Sobre a possibilidade da
apresentação de recurso com
efeito suspensivo para viabili-
zar a participação de candida-
tos condenados nas eleições,
Walter Ihoshi assegurou que
esse fato é um ultraje contra a
democracia, situação essa que
foi considerada e contempla-
da no projeto, da forma como
foi aprovado o texto original.

Quanto ao destaque que
sugeria a retirada do texto, a
expressão “órgão judicial
colegiado”, votado na sema-
na passada, um dos critérios
que define se a pessoa tem
ficha limpa ou não, é uma
questão do órgão colegiado.
“A decisão vai até segunda
instância para que o candida-
to seja considerado ficha suja.
Ele tem que ser julgado cul-
pado em segunda instância
para sair da ficha limpa e para
não poder se eleger”, ressal-
ta.

(Afonso José de Sousa)
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Festa e exposição do Caqui Fuyu
aguarda mais de 40 mil visitantes

CIDADES/PIEDADE

FAMÍLIA
ORIENTAL

Procura senhora para
trabalhar como acompa-
nhante de idoso e servi-
ços domésticos. É neces-
sário algum conhecimen-
to na cultura oriental.
Local de trabalho: Vila
Mariana. Falar com Re-
nata ou Luzinete no tele-
fone: 2962 0033

AAssociação Cultural e
Esportiva de Piedade
(ACEP) realiza nos

dias 22 e 23 de maio a 10ª Fes-
ta do Kaki Fuyu, tradicional
evento da comunidade nikkei
da cidade de Piedade (94 km
da capital). Este ano a abertu-
ra oficial da solenidade no dia
21 coincidirá com os festejos
dos 170º aniversário da cidade
que ocorre no dia 20. Cerca
de 40 mil pessoas são espera-
das no acontecimento que em
2009 recebeu aproximadamen-
te 50 mil visitantes. A festa do
Kaki Fuyu é uma das únicas
organizadas pelas entidades
nikkeis que não conta com in-
vestimento financeiro proce-
dente de emendas parlamen-
tares. “Pela filosofia do kaikan
a diretoria evita ter apoio fi-
nanceiro de políticos, houve
oferecimento, mas a diretoria
não aceitou envolvimento”,
revela o vice-presidente da
ACEP, Jorge Miasawa.

De acordo com ele a mu-
dança do calendário dos shows
é a única novidade da edição
deste ano com relação a 2009.
Diversas atrações estão progra-
madas e poderão ser conferi-
das na sede do Kaikan onde
acontecerão shows do cantor
Joe Hirata, grupo CPM 22, das
duplas sertanejas Chitãozinho
& Chororó e Nilton e William.
A entrada é gratuita. Paralela-
mente também será promovi-
da uma exposição e venda de
produtos agrícolas da região
como kaki, hortaliças, flores e
folhagens, cogumelos comestí-
veis e outros.

Haverá ainda uma exposi-
ção e venda de artesanatos,
praça de alimentação, parque
de diversões, apresentação de
Taiko e dança japonesa da es-
cola japonesa. A Festa do Kaki
Fuyu é organizada desde 2000
em parceria com a Prefeitura
de Piedade responsável pela
infra-estrutura, e a Associação
dos Produtores de Caqui de
Piedade (hoje composta por 40
produtores). “Reservamos um
espaço físico para a venda de
produtos de artesanato. Para
o show do Chitãozinho &
Xororó serão cobrados R$
5,00 e a renda será revertida
para entidades da cidade que
assistem crianças e idosos”,
informa o vice-presidente ao
completar que de 30 a 40 pes-
soas do kaikan e outros 30 fun-
cionários da prefeitura vão
participar da organização.

Segundo Jorge Miasawa, a
finalidade do evento é divulgar
os produtos agropecuários de
Piedade como o caqui Fuyu
que é o carro chefe da produ-
ção de hortifrutigranjeiros da
região. Bem como levantar
fundos para as entidades filan-
trópicas como a Maçonaria,
Lions, Rotary e para o Bun-
kyo, bem como divulgar o ar-
tesanato local através da Casa
de Cultural. “A expectativa
para a nona edição é de cerca
de 50 a 60 mil (público presen-

a comunidade de Piedade que
se tornou um marco para a ci-
dade. “Graças a Deus conse-
guimos finalizar a obra cobran-
do da prefeitura. Tem que ter
vontade política, finalmente
conseguimos com o prefeito
atual, Geremias Ribeiro Pinto
(PT), para ele foi questão de
honra para com as pessoas
envolvidas na obra”, ressalta.
Em 2009 foi entregue aos as-
sociados o Salão do Centená-
rio, um ambiente multiuso para
a realização de várias ativida-
des ao mesmo tempo como
reuniões, cursos, etc.

Jorge Miasawa conta que
a parceria com a administra-
ção pública e o Bunkyo me-
lhorou bastante a partir do
momento que vão se conhe-
cendo e aumentando a confi-
ança. O grupo de taiko conti-
nua participando dos eventos
da área cultural na região, in-
clusive na inauguração do
Torii. Até 2008 a associação
contava apenas com o apoio
da diretora de saúde, Alice
Hirose, que tem viabilizado
benefícios para os idosos. Ago-
ra a comunidade tem o apoio
do vereador, Norton Kakaya-
ma (PSDB), eleito nas últimas
eleições, e é apoiado pelo de-
putado Walter Ihoshi. “A co-
munidade nikkei não gosta
muito de se envolver numa
série de coisas que inibe. O
vereador é muito conhecido na
cidade e tem trabalhado para
a sociedade como um todo, ele
procura evitar benefícios so-
mente para a comunidade”,
garante.

(Afonso José de Sousa)

10ª FESTA DO KAKI FUYU
DE PIEDADE
QUANTO: DIAS 22 E 23 DE MAIO

HORÁRIO: 16H DO DIA 21 ABERTURA

OFICIAL E A PARTIR DAS 11H NOS DIAS 22
E 23
ONDE: ACEP - RODOVIA SP 250, KM

101, TRECHO DE PIEDADE/PILAR DO SUL

ENTRADA: GRATUITA

INFORMAÇÕES: (15) 3244-1664
KAIKAN / (15) 3244-1686 TOSHIRO OU

WWW.PIEDADE.SP.GOV.BR

Este ano, grande atração da 10ª Festa do Kaki Fuyu de Piedade será a dupla Chitãozinho e Xororó
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te na edição de 2008) visitan-
tes da região e da capital pau-
lista”, antecipa.

ACEP – Segundo Jorge
Miasawa, atualmente em Pie-
dade vive cerca de 500 famíli-
as nikkeis, porém apenas 200
são associadas da ACEP (qua-
dro esse que tem se mantido),
e participam ativamente de
reuniões, treinos de karaokê,
de mallet golfe, gateboll, práti-
ca de futsal e ações da
escolinha de futebol. Para
manter ou aumentar a quanti-
dade de sócios o dirigente adi-
anta que a diretoria tem pro-
curado diversificar as ativida-
des não só para os adultos, mas
como também para as crian-
ças, com a prática de basebol
nas categorias júnior e adulto,
escolinha de futebol e aulas de

kendô com a professora japo-
nesa Akane Matsumoto patro-
cinada pela Jaica.

“Estamos tendo um otimis-
mo geral em termos de patro-
cínio, não tivemos dificuldades
com esse assunto. Com a aju-
da da prefeitura a associação
melhorou bastante com a rea-
lização de shows de bandas da
região na tenda cultural e no
palco central de espetáculos
que tem beneficiado o kaikan”,
destaca. Ao mesmo tempo Jor-
ge Miasawa disse que tem
percebido uma diminuição na
cidade do retorno dos dekas-
seguis que estavam no Japão.

O vice-presidente revela
que a principal conquista da
ACEP no período de um ano
foi à entrega do Torii (com
verba do deputado federal
Walter Ihoshi DEM-SP), para

Finalidade do evento é divulgar produção do caqui fuyu

Bastante conhecido pela
comunidade linense, não só pela
parte religiosa, mas também
pelas suas atividades artísticas,
educacionais e sociais, o Tem-
plo Hongwanji festeja seu ani-
versário no dia 23 de maio, com
a presença de fieis de diversas
regiões.  Funcionando na Av.
Nove de Julho, antigo prédio
onde era a Lins Rádio Clube,
foi reformado várias vezes.
Inaugurado em 16 de agosto de
1955 pela sacerdotisa Kunkai
Okayama, que veio do Japão
convidada pelos seus
conterrâneos de Kumamoto.

Ela faleceu em 24 de agosto de
1973, em acidente automobilís-
tico, às vésperas da inaugura-
ção do sino. Por isso, no veló-
rio havia muitos religiosos de
lugares distantes que tinham
sido convidados para o ato inau-
gural.

Sua sobrinha, atual sacer-
dotisa Tijo Okayama, também
formada no Japão, que já a
auxiliava, assumiu seus fun-
ções e está à frente do Tem-
plo há 37 anos.

Haverá procissão budista,
com crianças de 8 a 9 anos,
vestidas à caráter, Culto, ho-

CIDADES/LINS

Templo Honpa Hongwanji de Lins celebra 55 anos

A sacerdotisa Okayama

DIVULGAÇÃO

menagem aos idosos maiores
de 80 anos e às mães.

(Shigueyuki Yoshikuni)

VALE DO RIBEIRA

Defesa Civil realiza ciclo de
palestras no Vale do Ribeira

A Cedec (Coordenadoria
Estadual de Defesa Civil) re-
alizou, nos dias 28 e 29, no
Estoril Palace Hotel, em Re-
gistro (SP), o Ciclo de Pales-
tras em Administração de
Emergências para Municípios
(Caem 2010). Voltadas para
voluntários e integrantes das
Coordenadorias Municipais de
Defesa Civil, as palestras tive-
ram como objetivo apoiar os
municípios na criação e manu-
tenção de sua estrutura para
atendimento em situações
emergenciais, bem como nos
cuidados com o bem estar da
comunidade.

O Ciclo de Palestras visa
desenvolver estudos voltados
à atuação dos agentes que são
o “braço” da Defesa Civil do
Estado de São Paulo, difundin-
do seu objetivo maior que é a
preservação da vida. Os par-
ticipantes dessas palestras fo-

ram concitados a serem os fu-
turos divulgadores do Sistema
Estadual de Defesa Civil em
suas comunidades contribuin-
do, dessa forma, para a con-
cretização do tema “Defesa
Civil” junto à sociedade.

No Caem foram realizadas
palestras de técnicos da
Cedec, do Instituto Geológico
(IG), da Somar Meteorologia,
da Cetesb (Companhia Ambi-
ental do Estado de São Paulo)
e do Daee (Departamento de
Águas e Energia Elétrica).

Na abertura solene, no dia
28, estiveram presentes o se-
cretário-chefe da Casa Militar
e Coordenador Estadual de
Defesa Civil, Coronel PM Luiz
Massao Kita e diversos prefei-
tos do Vale do Ribeira, entre eles
Luiz Henrique Koga, de Cajati;
Sérgio Yasushi Miyashiro, de
Pedro de Toledo, e Nilce Ayako
Miashita, de Sete Barras.

DIVULGAÇÃO

A prefeita Nilce Ayako Miyashita com comitiva de Sete Barras

O prefeito de Ourinhos
Toshio Misato recebeu no últi-
mo dia 5, no Senado Federal,
em Brasília, o prêmio da
ANPV 2010 (Associação Na-
cional de Prefeitos e Vice-Pre-
feitos da República Federati-
va do Brasil), por estar entre
os  melhores prefeitos do Bra-
sil, em razão de seus projetos
sociais, administrativos e de
sustentabilidade. O prêmio foi
entregue no Senado Federal,
no Auditório Petrônio Portela.

Para concessão do prêmio,
são avaliados diversos aspec-
tos, tais como: empreendedo-
rismo, dinamismo, popularida-
de, boas práticas administrati-
vas, implantação de redes so-
ciais de proteção às famílias de
baixa renda, cumprimento de
metas nas áreas da Saúde e
Educação, diminuição do índi-
ce de criminalidade e redução
da mortalidade infantil, entre
outros. A pesquisa para esco-
lha dos vencedores conta com
a parceria da Fundação
Universa de Brasília.

Para o prefeito, a premia-
ção é um reconhecimento do
trabalho realizado em Ouri-
nhos. “É um trabalho de equi-
pe que também conta com a

importante parceria da socie-
dade civil e das instituições que
fazem parte dessa rede de pro-
teção social e que colaboraram
para que tivéssemos êxito em
nossas ações”, destacou.

Além de Ourinhos, tam-
bém receberam a premiação,
os prefeitos de cidades do Es-
tado de São Paulo como
Avaré, Jaú, Marília, Santo
André, Salto, Jaboticabal, Itu,
Palmital, Tarumã, entre outras.
Também foram contemplados
ministros, governadores, vice-
prefeitos, deputados, senado-
res, entre outras personalida-
des relacionadas à vida públi-
ca nacional.

CIDADES/OURINHOS

Toshio recebe prêmio dos
prefeitos mais bem avaliados

DIVULGAÇÃO

Toshio Misato com o senador Mercadante e o deputado José Mentor
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Incremento Social do Bunkyo
organiza 1º Fórum Cultural

COMUNIDADE

“Metalurgia e o Cotidiano” será
o primeiro tema do Fórum a ser
enfocado por uma das maiores
autoridades brasileiras no setor
da engenharia metalúrgica, com
o livre-docente da Poli-USP,
Cyro Takano.

“A vantagem de ser Japonês no
Brasil e Brasileiro no Japão”,
será o segundo tema do evento,
a ser desenvolvido pela admi-
nistradora de empresa, Patrí-
cia Sayuri Kamitsuji Ito, dire-
tora-presidente da Fox Film
desde 2006.

“Os 5 Esses”, será o tema da pa-

lestra a cargo de Rodolpho Seigo
Takahashi, advogado, que, duran-
te 41 anos, atuou na Cia. Iguaçu
de Café Solúvel, empresa contro-
lada pela Marubeni Corporation,
onde, depois de passar por vári-
os postos, aposentou-se como
vice-presidente.

“Sete anos no Governo de São
Paulo. Reflexões sobre o servi-
ço público” será proferia por
Nagashi Furukawa, juiz de di-
reito aposentado e ex-secretário
de Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo.

“Parceria das empresas do setor

privado com a comunidade nipo-
brasileira” será o tema enfocado
por Márcia Harumi Nakagawa,
pós-graduada em Gestão e Im-
plantação da Qualidade Total pelo
Instituto Nacional de Pós-Gradu-
ação e pós-graduada em Finan-
ças pelo Instituto Paulista de En-
sino e Pesquisa.

“A influência do design japonês,
mais evoluído do planeta, na ar-
quitetura moderna” será o tema
do arquiteto e designer Rafic
Jorge Farah, do estúdio São
Paulo Criação, considerado um
dos mais destacados profissio-
nais em sua área.

“Os impactos positivos dos
eventos na cidade de São Pau-
lo. Eventos Culturais Japoneses
como forma de preservação e di-
fusão”, com Cláudio Kurita, pu-
blicitário, que durante vários
anos tem se destacado por seu
trabalho de estimular jovens a
participar, como voluntários,
das atividades das entidades
nipo-brasileiras.

Durante os trabalhos, os pro-
fessores Tomoko Higuchi e
Sunao Sato e a vice-presidente
do Bunkyo Harumi Goya atua-
rão como comentaristas/medi-
adores.

Palestrantes e seus temas no Fórum

COMUNIDADE/PARÁ

Associação Pan-Amazônia Nipo-Brasileira pretende reunir
descendentes dos imigrantes Koutakuseis

Com o objetivo de reunir
parte dos imigrantes de
Koutakuseis espalhados pelo
Brasil o presidente da Associ-
ação Koutaku do Pará,
Shigeyoshi Ono, está convo-
cando os descendentes à en-
trar em contato com a entida-
de para participar de um even-
to que está sendo programado
para junho de 2011, na Vila
Amazônia, no Amazonas.
Atualmente de acordo com o
dirigente apenas três descen-
dentes estão vivos, um na ci-
dade de Toledo (Paraná) e dois
em Manaus (AM), mas reve-
lou que existem cerca de 12
viúvas de koutakuseis no país.

“É uma memória que que-
remos deixar para as futuras
gerações e também não dei-
xar passar a lembrança em
branco. É possível que faça-
mos um livro a respeito”, adi-
antou Shigeyoshi Ono que tam-

bém faz parte do conselho fis-
cal da Associação Pan-Ama-
zônia Nipo-Brasileira (Apanb).
Ele informou que convive com
as gerações e para concreti-
zar o encontro já entrou em
contato em setembro de 2009
com os presidentes das Asso-
ciações Koutaku do Amazo-
nas, Valdir Sato e Koutaku de
Parintins, Mario Taketomi para
conversar sobre o assunto.
“Vou me sentir realizado e sa-
tisfeito se reunir 10% do pes-
soal”, defende.

Os descendentes interes-
sados podem entrar em con-
tato de duas formas, direta-
mente com Shigeyoshi Ono em
Belém do Pará nos telefones
(91) 3222-5925 ou 9149-9275
ou em São Paulo com o presi-
dente do Conselho de Segu-
rança (Conseg) da Liberdade,
Akyo Ogawa, em São Paulo
no telefone (11) 9631-9521.

Koutakuseis – São japone-
ses que na década de 30 e 40,
foram preparados em Tókio e
foram enviados para o Ama-
zonas para participar de um
projeto de emigração que vi-
sava desenvolver produtos
agrícolas para disponibilizá-los
ao mundo. Os imigrantes che-
garam naquele estado antes da
II Grande Guerra e se estabe-
leceram em três cidades:
Tomé-Açu onde cultivaram
cacau e pimenta; Parintins
com a plantação de fibra de
juta; e Maués com o cultivo de
guaraná. Na época a produção
de produtos na Amazônia era
vinculada às empresas japone-
sas com finalidades distintas
como modelo de colonização.

Com o intuito de criar líde-
res de futuros imigrantes co-
lonos na Amazônia o governo
japonês criou e fundou em
1930 a Escola Superior de

Colonização. Na instituição
sete turmas se formaram en-
tre 1931 e 1937 num total de
243 alunos. Na realidade os
estudantes, filhos de cidadãos
das classes média / alta, deve-
riam ir para aquela região, se
aclimatar e se transformar em
líderes das 50 mil famílias de
colonos que chegariam depois.

A produção de maior desta-
que dos koutakuseis foi a juta.
Os primeiros koutakuseis leva-
ram sementes de São Paulo,
onde outros imigrantes japone-
ses já haviam tentado seu plan-
tio sem sucesso. Plantadas es-
sas sementes, diferente do que
haviam pesquisado no Japão,
elas não se desenvolviam den-
tro das características estudadas,
principalmente no tamanho.
Mesmo assim muitos japoneses
plantavam a juta, apesar dela
não ser economicamente viável
para grande escala.

O Ministério da Educação,
Cultura, Esporte, Ciência e Tec-
nologia do Governo do Japão
(MEXT), através do Consula-
do Geral do Japão em Curitiba,
iniciou as inscrições para a se-
leção de candidatos à Bolsa de
Estudo, na modalidade de pes-

quisa (nível de pós-graduação).
Poderão participar desta se-

leção os candidatos residentes no
estado do Paraná e Santa Cata-
rina, que tenham o conhecimen-
to da língua japonesa e/ou ingle-
sa e que tenham concluído ou
apto a concluir o ensino superior.

EDUCAÇÃO

Abertas as inscrições para concorrer à Bolsa de Estudos
“MEXT for 2011”

Estão sendo realizadas pa-
lestras explicativas no estado
do Paraná e Santa Catarina.

No dia 1º. de junho abrirão
as inscrições para as demais
modalidades (graduação, cur-
so profissionalizante e ensino
técnico superior)

O regulamento e formulári-
os de inscrição deverão ser re-
tirados no Consulado Geral do
Japão em Curitiba (R. Mare-
chal Deodoro, 630 18º. Andar,
Sala 1840 Tel: (41) 3322-4919)
ou serem solicitados via e-mail
(cgjcwb@terra.com.br).

AComissão de Incre-
mento Social do Bun-
kyo (Sociedade Brasi-

leira de Cultura Japonesa e de
Assistência Social), em parce-
ria coma Comissão de Jovens
da entidade, realiza no próximo
dia 22, o 1º Fórum Cultural,
evento que reunirá palestras de
destacados profissionais de di-
ferentes setores que, ao enfocar
sua atuação, estarão propician-
do o surgimento de reflexões
sobre temas pertinentes à polí-
tica sócio-econômica e à cultu-
ra japonesa, neste ano em que
se comemoram os 55 anos de
fundação do Bunkyo.

O Fórum Cultural é desti-
nado aos jovens e adultos, prin-
cipalmente àquelas pessoas
interessadas em informações
sobre as estratégias de atua-
ção profissional e valores éti-
cos e morais, explica Teruco
Kamitsuji, presidente da Co-
missão de Incremento Social
e coordenadora do evento.

“Daí nossa preocupação
em abrirmos o leque e trazer-
mos profissionais das mais di-
versas aáreas”, destaca
Teruco, acrescentando que o
objetivo é divulgar a cultura
japonesa e, ao mesmo tempo,
aumentar o quadro de associ-
ados que, segundo ela, conta
atualmente com cerca de 2 mil
associados. Nos casos de

inadimplência, a Comissão de-
cidiu fazer um levantamento
para saber o porquê do afas-
tamento.

“Constatamos os mais di-
versos motivos, mas os princi-
pais são os afastamentos vo-
luntários, por questão financei-
ra e por motivo de trabalho”,
conta Truco, lembrando que
este ano a Comissão implan-

tou o Bunkyo Card em três
categorias (Pessoa Física, Pes-
soa Jurídica e Especial e mais
recentemente a Platinium) que
possibilita ao portador usufruir
de diversos benefícios em uma
rede de mais de 1.200 estabe-
lecimentos, em todo o Brasil,
além de descontos especiais
nas atividades promovidas pela
entidade.

Serviço – O 1º Fórum Cultu-
ral será realizado no dia 22 de
maio, das 8h30 às 13h30, no
Pequeno Auditório do Bunkyo,
no prédio anexo, na Rua São
Joaquim, 381, 3º andar,  Liber-
dade. A taxa de participação é
de R$ 20,00 para não associa-
do e R$ 15,00 aos associados.

Mais informações pelo tel.:
(11) 3208-1755 com Paula Saito.

Diretoria da Comssão de Incremento Social do Bunkyo: “Objetivo é divulgar a cultura japonesa”
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COLUNA DO JORGE NAGAO

(JORGE NAGAO)

O livro Damas & Valetes,
lançado em 21.12.09, no bar/
restaurante/empório Canto
Madalena, foi recentemente
relançado no pub Skuantus,
em Moema, Sampa. A intré-
pida trupe do PP, animada
com a matéria do jornal “O
Estado de Minas” e com a
resenha do Rodrigo Domit no
site algoadizer.com.br, de-
sembarcou em São José do
Rio Preto(SP), no dia 06 de
maio, na 4a. Bienal do Livro.
Fomos muito bem recepcio-
nados pela Ingrid, da Secre-
taria de Cultura, e também
pela Yara, da Livraria Espa-
ço Book. Durante o evento,
fui tirar a água do joelho e,
quando voltei ao salão, outra
garota da Secretaria me re-
comendou:

- No espaço de lançamen-
to de livros, estão autografan-
do os escritores Sergio Antu-
nes, Leonel Prata e Jorge
Na...

- Sou eu, o Jorge Na- es-
clareci à jovem que se atra-
palhou com meu sobrenome.
Imagine se eu me chamasse
Shigueyuki Yoshikumi, escri-
tor e jornalista linense?

Agradecemos aos Casa-
grande, que compareceram
em massa, à Ruth, da Cerve-
jaria Riopretense, à Dorinha
e ao Caio “Antunel de Car-
valho”, amigo de infância do
Sergio Antunes que nos pres-
tigiaram. No dia seguinte, es-
távamos em Lins, cidade
muito feLins com o acesso do
Linense à série A, do Cam-
peonato Paulinsta. Tremei,
Timão, Porcos e Bambis! O
point era o Choppão Cristal,
comandado pelo grande
Fabinho. Tivemos uma noite
de celebridades, Damas
D’Oro. Concedemos entre-
vistas pra bela jornalista
Giovanna Assef, da revista
Mais, para o Malinho, da Rá-
dio Alvorada, posamos pros
fotógrafos das colunas soci-
ais, distribuímos autógrafos à
granel. Testemunhei in loco,
ô loco meu!, o imenso prestí-
gio da dupla Prata & Antu-
nes. Eles são amigos até do
prefeito Casadei, recordista
nacional com 92% dos votos
válidos. Um amigo do nosso
editor, Ricardo Assef, colu-
nista social, imortal da Aca-
demia Linense de Letras, cho-
rou, literalmente, ao relembrar
a infância e a adolescência.
Que será que eles apronta-
vam, hein?!

Cybele, nossa assessora
para assuntos reai$, trabalhou
à beça devido ao sucesso do
evento. O valete Leonel me
apresentava aos seus
amig@s e me dava dicas so-
bre eles para que eu encon-
trasse a rima da dedicatória,
um desafio que me impus.
Pra Dorinha, escrevi, Dori-
nha, vou escrever agorinha.
Pro Andrés, simbora, 1, 2, 3!
E assim por diante, Ana
Amarante. E tome o indefec-
tível carimbinho “com humor
e carimbo”. Lívia, não con-
segui rimar,  mas o poeta ver-
sátil saiu com essa: -Lívia,
você me deixa lívido!

Que noite! No belo restau-
rante, decorado com as ban-
deiras alvirrubras e fotos do
Elefante da Noroeste, o Clu-
be Atlético Linense, circula-
vam as pessoas mais “in” in-
teressantes e importantes de
LINS, Lugar Interessante e
Naturalmente Simpático. O
Linense ganhou mais um tor-
cedor, menos, obviamente,
quando enfrentar o glorioso
alvinegro praiano, extermina-
dor de Galo luxurioso. Você,
linense que viajou, por causa
do Dia das Mães, e se inte-
ressou pelo livro, pode
encontrá-lo na charmosa Li-
vraria Mosaico, falar com a

belíssima Vanessa, na
Floriano Peixoto, 1796.

Refeitos das emoções
linenses e  riopretenses, te-
mos um belo horizonte pela
frente. No sábado, estaremos
na Bienal do Livro, em
Beagálo, canetas em punho,
em ritmo galopante com as
presenças  dos mineirais An-
tônio Barreto e de Vivina de
Assis Viana. Vamos que va-
mos, valetes e damas.

Estava no meio do texto
quando o Erasmo Carlos bai-
xou em mim, e surgiu esta...

Festa do Baralho

Vejam só que festa de
arromba,
Noutro dia, eu fui parar
Presentes no local
O rádio e a televisão,
Blogueiros e poetas,
Muita gente, confusão,
Quase não consigo no
Choppão chegar
Pois a multidão estava de
amargar
Hey, hey, que onda!
Que festa de arromba!
Logo que eu cheguei,
já dei entrevista pra
Giovanna, que bom!
Enquanto o Leonel
Bancava o anfitrião
Apresentando a todo mundo
O Irineu Bilão.
Ana Luiza ria
Bernadete desistia
De tirar a mãe
Que do Prata não saía
 Hey, hey, que onda!
Que festa de arromba!
Poeta Sergio Antunes
Autografava o Versátil
Fotógrafos clicavam
Os valetes no salão
As Damas de Ouro
Não foram, que azar!
Vivina, Balé, Lena e Dê
Iriam adorar.
Barreto, bom mineiro,
Iria se esbaldar,
Juntar de novo os oito
Meu Deus quando vai dar?
Hey, hey!
Que zorra!
Que festa de @rroba!
Mas vejam quem chegou,
De repente,
O Fabinho, dono do
Choppão.
Enquanto a Cybele
Fumava no jardim
Eu curtia um bocado
Essa festa lá em Lins
Lá fora o corre-corre
Do povo do lugar
Era o prefeito
Que acabava de chegar
Hey, hey, que ôba-ôba!
Que festa de arromba!
De madrugada,
Quando eu já ia embora,
Ainda estava chegando
gente,
O Celso Ariano, o Beozzo,
A Eliana Turca, a Milena e
o Zé,
o Anta e a Tatá, a Ana
Maria Junqueira
e o pai, a até o Rubi, colu-
nista social,
a festa do baralho,

Mora!

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

REPRODUÇÃO

Damas & Valetes
On The Road
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Editora comemora estação das
cerejeiras com lançamento triplo

LIVROS

Canto do

Bacuri

MARI SATAKE

A menina acordou e sou-
be, era dia de seu aniversá-
rio. Normalmente, aquele era
um dos melhores momentos
de seu dia. Era quando podia
ter a mãe todinha para si.
Enquanto a menina tomava
seu café da manhã, a mãe
costumava sentar-se a mesa
e as duas conversavam. Na-
quela hora, os irmãos esta-
vam todos na escola, o pai no
trabalho. A mãe ainda não
estava enfronhada nos afaze-
res do dia e tinha tempo para
ouvi-la.

Mas naquele dia, ao levan-
tar, ganhou o abraço aperta-
do da mãe e a separação. A
mãe não teria tempo para
sentar-se à mesa com ela.
Estava desde cedo entretida
com os afazeres na cozinha.
A menina não entendeu.
Achava que justamente na-
quele dia, merecia mais aten-
ção, mas não, a mãe estava
ocupada demais. Amuada, fi-
cou ali achando que nunca iria
entender nada.

Logo chegou a vizinha
que costumava vir para dar
bom dia à sua mãe. Curiosa
que era sempre prestava
muita atenção nas conversas
alheias. Naquele dia, mais
ainda. Não queria perder
uma só palavra da mãe. A
mãe dizia à vizinha, não, não
faria festa. Faria apenas um
bolo de aniversário para não
passar o dia em branco. Ao
ouvir, a menina entendeu
menos ainda. Como seria
aquilo? Se a mãe não fizes-
se o bolo de aniversário o dia
ficaria coberto de um lençol
branco bem grande? Não,
não devia ser. Será que o céu
ia ficar todo branquinho de
nuvens, sem nenhum peda-
cinho azul aparecendo? Tam-
bém não devia ser. Tantas
dúvidas que tinha a menina.
Mas ela não iria perguntar.
Se perguntasse, perderia a
graça. E era bem capaz de
levar uma bronca. Onde já
se viu ouvir conversa de gen-
te grande?

Aquele dia ficou gravado
em sua memória. A mãe toda
atarefada na cozinha prepa-
rando o bolo, as comidas, os
quitutes e docinhos que a me-
nina gostava. Os irmãos che-
gando da escola e fazendo-
lhe mimos e agrados. O pai
chegando com um embrulho
de papel colorido para ela.
Era muita alegria e ela acha-
va tudo aquilo muito bom.

Mas a hora de ver o bolo
pronto não chegava nunca.
Após o almoço, todos sumi-
ram de casa. O pai voltou ao
trabalho, suas irmãs saíram
para estudar novamente, o
irmão saiu para nadar ou brin-
car com os amigos e na casa
ficou apenas ela, a mãe, a
empregada e as amigas da
mãe que sempre apareciam
de tarde. Ela dormiu, acordou
e nada de ver aquele bolo tão

Lembranças de aniversário

esperado.
Ao levantar da soneca da

tarde, quando a mãe a avisou
que naquele dia deveria tomar
um belo banho de esfregar os
cascões, ela não reclamou e
nem fez cara de choro. Sa-
bia que depois do banho, ves-
tiria roupas e calçados novos
e logo veria o bolo enfeitado
que para sua surpresa era
todo coberto de branco e en-
feitado com flores e bolinhas
prateadas. Surpresa, a meni-
na lembrou-se da mãe falan-
do logo cedo, faria o bolo para
o dia não passar em branco.
E o bolo era quase todo bran-
co, apenas as rosas enfeitan-
do o bolo eram num tom rosa
muito, mas muito, clarinho.
Que mistério era aquele?

Logo a casa estava cheia,
o pai, as irmãs, o irmão, al-
guns amigos da família à sua
volta. Ela em frente ao bolo
com todos cantando enquan-
to tentava apagar as pouquís-
simas velinhas acesa. Aquilo
tudo era bom demais e não
eram as suas dúvidas que iri-
am estragar a alegria daque-
le dia.

Aquele foi o primeiro ani-
versário que ela se lembra.
Depois daquele, vieram mui-
tos outros dias de aniversá-
rio em sua casa. Tinha o ani-
versário da mãe, das irmãs,
do irmão, do pai, e no final
do ano, novamente o dela.
Nestas datas, a mãe sempre
dizia que não faria festa, fa-
ria apenas um bolo, pois o dia
não poderia passar em bran-
co. E a mãe sempre se es-
merava na decoração do
bolo, mas sempre muito
branco.

Um dia a menina viu a
foto de um bolo branquinho
todo coberto com aqueles mi-
núsculos confeitos coloridos.
Ficou maravilhada com aqui-
lo. Mostrou para a mãe e dis-
se querer igual. A mãe, não
deve ter achado muita graça
naquilo. Falou que aqueles
confeitos iriam estragar o
gosto do bolo e a menina não
iria gostar, mas ela queria
mesmo assim. A mãe disse
que um dia faria um bolo bem
simples com aqueles confei-
tos coloridos só para
satisfazê-la.

A menina cresceu e mes-
mo hoje, quando da antiga fa-
mília só restam ela e as duas
irmãs, ela se lembra da mãe
e do bolo de aniversário para
a data não passar em bran-
co. Lembra-se também do
bolo muito simples branco
com os confeitos coloridos.
Vive dizendo para si mesma,
um dia ela fará um bolo mui-
to fofo, branquinho e quase
todo coberto de minúsculas
bolinhas coloridas. Apenas
este. Aqueles grandes, deli-
ciosos, branquíssimos e rica-
mente decorados, somente os
da lembrança, eram obras da
mãe.

Maricantodobacurijn@yahoo.com.br

AEstação Liberdade
preparou para o final
de abril e início de

maio, data que coincide com a
estação japonesa das cerejei-
ras, o lançamento de três gran-
des escritores nipônicos:
Yasunari Kawabata, Yasushi
Inoue e Hiromi Kawakami.
Com Kawabata, a editora re-
força sua lista de publicações
do autor Prêmio Nobel de 1968
– já havia lançado O som da
montanha –, traz O lago, ro-
mance iconoclasta onde Ka-
wabata se afasta um pouco da
delicadeza contemplativa que
costuma marcar suas obras e
compõe um dos personagens
mais controversos e doentios
de sua carreira. Tradução de
Meiko Shimon.

Já com O fuzil de caça, de
Yasushi Inoue, e Quinquilhari-
as Nakano, de Hiromi Kawa-
kami, a Estação Liberdade,
procura trazer ao público bra-
sileiro os expoentes da litera-
tura japonesa, trazemos tam-
bém dois vencedores do Prê-
mio Akutagawa, ambos tradu-
zidos por Jefferson José
Teixeira. Todos os livros ti-
nham lançamento prometido
para 30 de abril

De Inoue chega às livrari-
as o romance epistolar pela
primeira vez traduzido direta-
mente do japonês. Dos gran-
des autores consagrados no
Japão no século 20, Inoue é
menos conhecido por aqui que
Tanizaki, Kawabata e Mishi-
ma, o que a Estação Liberda-
de pretende “corrigir” a partir
do lançamento de O fuzil de
caça. De Inoue, a Estação Li-
berdade também prepara para
breve o romance histórico O
castelo de Yodo [Yodo-donno
Nikki, 1961].

E com Quinquilharias Na-
kano a editora volta ao Japão
atual após ter consolidado vá-
rios autores japoneses do sé-
culo 20. Laureada com impor-
tantes premiações, Kawakami
é um dos nomes fortes da lite-
ratura japonesa, com sua pro-
sa ousada e irônica. Autora
jovial e em plena produção,
vem se tornando a contrapar-

tida feminina para o mundo pop
de Haruki Murakami. Ao lado
de Inoue e Kawabata, seu sa-
boroso Quinquilharias Nakano
completa esta primeira tríade
de lançamentos japoneses da
Estação Liberdade para 2010.

As obras – Traduzido direta-
mente do japonês, O lago con-
ta a história do professor
Ginpei, atingido pela peculiar
obsessão por seguir as mulhe-
res bonitas com que se depara
nas ruas. Ele argumenta que,
se não o fizesse, esses encon-
tros fortuitos não passariam de
episódios efêmeros. Contudo,
não há inocência nas mulhe-
res escolhidas. Enquanto o pro-
tagonista caminha angustiado
atrás de uma aluna desafiado-
ra ou de uma beldade que pas-
seia lépida com seu cão, ou até
quando, no encalço da amante
de um velho rico, é golpeado
com uma bolsa cheia de dinhei-
ro, Kawabata não se furta a
apresentar os inusitados senti-
mentos de suas vítimas, tornan-
do a narrativa muitas vezes
perturbadora. Essa persegui-
ção de mulheres geralmente
jovens ou muito jovens, levada
às últimas consequências, con-
duz o personagem de volta a
traumas remotos. O passado
retorna, por vezes de forma
alucinatória, e não permite tré-
gua à sua mente confusa.

Movido por sentimentos de
culpa e desejo, Ginpei é bem
diferente dos outros persona-
gens do Prêmio Nobel de 1968:
o viés contemplativo se subver-
te em uma natureza épica e
doentia. Errante e insólito, ele
se esvai em delírios dostoie-
vskianos enquanto se torna
cada vez mais excluído social-
mente. Torna-se o anti-herói
na contramão de um Japão em
plena recuperação pós-guerra
e na euforia do milagre eco-
nômico que se anunciava.

O fuzil de caça – No Japão, o
período do pós-guerra trouxe
definitivamente à tona toda
sorte de questões que manti-
veram caráter de tabu duran-
te tanto tempo, numa tradição

secular de silêncio e discrição.
Isso faz com que o enredo de
O fuzil de caça, cujos perso-
nagens estão enleados em um
caso de amor extraconjugal,
não constitua por si só uma
novidade ou um fator de es-
tranhamento. É também na
forma, e não apenas em sua
temática, que a obra se con-
solida como fundamental no
panorama da literatura japone-
sa contemporânea.

Lançando mão da tradição
do romance epistolar, convida
o leitor à posição de voyeur de
uma comunicação unilateral e
inusitada entre um caçador,
Josuke Misugi, e um escritor.
Três cartas, endereçadas a um
mesmo homem por três mulhe-
res diferentes, imprimem uma
textura trágica à trama.

O jogo de narradores; as
cartas como único veículo para
a torrente de alta tensão emo-
cional que se revela ao leitor;
o exercício constante da con-
cisão e o lirismo que transpira
de uma prosa que se mantém
sempre vizinha do território
poético: a estética e o conteú-
do se entrelaçam, e o entrecho
se apresenta belo como uma
trilha na neve. Ao mesmo tem-
po, o equilíbrio entre o que é
dito e o que é velado mantém
o mundo da solidão presente
em cada linha e constante em
todos os personagens. Permei-
am estas páginas o isolamento
e a carência de franqueza nas
relações humanas, que as car-
tas reveladas por Misugi ten-
tam romper e atravessar.

Quinquilharias Nakano – O
senhor Nakano, o proprietário
um tanto filósofo e cheio de
artimanhas de um singular es-
tabelecimento comercial de
Tóquio, está em constante bus-
ca de aventuras amorosas; sua
irmã Masayo é uma bem-hu-
morada artista de pouca ex-
pressão. Hitome, a narradora
que tudo observa com seu olhar
tão cool, e Takeo, o faz-tudo
taciturno e enigmático e “pés-
simo nessas coisas de sexo”,
como ele mesmo diria, os au-
xiliam o quanto podem. A oci-

dentalização da cultura japone-
sa, a rivalidade com a China
(“O problema é o Made in
China na parte de trás da peça
— informou o senhor Naka-
no, tranquilo, depois de deixar
o cliente reclamar com rispi-
dez”) e outras questões na or-
dem do dia compõem uma nar-
rativa que faz o tempo correr
maliciosamente, contextuali-
zando a excelente e premiada
Hiromi Kawakami entre as
vozes ácidas e por vezes
dissonantes de uma nova lite-
ratura japonesa que se faz ne-
cessário difundir.

Uma sensualidade audaz
desfila pelo romance — “[...] a
curta cena de sexo com Takeo
de cinco milhões de anos antes
parecia estar grudada em me-
tade de meu cérebro. A outra
metade estava preenchida por
algo morno e nebuloso como o
ar quente do aquecedor a que-
rosene” —, sempre impregna-
da de certa dose de melanco-
lia, e revela amores malogra-
dos de solitários quase convic-
tos, inserindo-o nessa espécie
de “escola” que se notabiliza
por um texto sereno, meio blasé,
de um charmoso ceticismo no
que diz respeito às relações
humanas na imensidão das
metrópoles japonesas, a come-
çar por sua capital.

O LAGO, DE YASUNARI KAWABATA

TRADUÇÃO DO JAPONÊS DE

MEIKO SHIMON

CAPA: MIDORI HATANAKA

164 PÁGINAS, 14 X 21 CM

ISBN: 978-85-7448-182-1
PREÇO: R$ 37,00

O FUZIL DE CAÇA,
DE YASUSHI INOUE

TRADUÇÃO DO JAPONÊS DE

JEFFERSON JOSÉ TEIXEIRA

112 PÁGINAS, 14 X 21 CM

ISBN: 978-85-7448-178-4
PREÇO: R$ 29,00

QUINQUILHARIAS NAKANO,
DE HIROMI KAWAKAMI

TRADUÇÃO DO JAPONÊS DE

JEFFERSON JOSÉ TEIXEIRA

284 PÁGINAS, 14 X 21 CM

ISBN: 978-85-7448-179-1
PREÇO: R$ 46,00

Lançamento apresenta três grandes escritores japoneses: Yasunari Kawabata, Hiromi Kawakami e Yasushi Inoue

REPRODUÇÃO

O Nikkey Cultural Grupo
de Amigos de São Paulo – Li-
berdade realizará, no dia 16 de
maio, baile comandado pelo
maestro, tecladista e vocalista
Marcelo Porto. Ex-integrante
do conjunto The Jet Black,
Marcelo Porto estará acompa-
nhado de outros dois integran-
tes. O baile tem início às 18
horas e término previsto para
às 22 horas, no Nikkey Cultu-
ral (Praça Almeida Junior , 86
– Liberdade).

No dia 22 de maio, o Nik-
key Cultural organizará excur-

EVENTOS

Nikkey Cultural organiza baile no domingo e excursão em maio
são para Hotel Fazenda Paraty,
localizada em Ibiúna (SP),
equipada com piscina aqueci-
da coberta e lago para pesca.
Haverá ainda baile com muita
música. A partida acontece às
7 horas do dia 22 com retorno
às 17h. O pacote promocional,
que inclui transporte em ôni-
bus luxo, café da manhã e, al-
moço, custa R$ 115,00.

Mais informações e reser-
vas pelos telefones: 11/3751-
9910 / 3774-7456 ou 3209-
1949. Site:
www.nikkeycultural.com.br Tradicional Baile do Grupo Nikkey na Lega Itálica, na Liberdade

DIVULGAÇÃO
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PARA CRIANÇAS

Cia Ópera na Mala apresenta
espetáculo gratuito nesta sexta

AFundação Japão em
São Paulo recebe a
peça “Mukashi, Mu-

kashi, Era uma vez no Japão”
da Cia. Ópera na Mala, no dia
14 de maio de 2010, no Espaço
Cultural da instituição. Destina-
da ao público infantil, o espetá-
culo acontece gratuitamente
em duas sessões, às 11h e 15h,
com duração de 50 minutos.

Composta por cinco históri-
as baseadas em contos tradici-
onais japonesas, a peça, que
teve estréia em 2007, conta
com clássicos como Urashima
Taro (pescador que salva uma
tartaruga), Tanabata (amor im-
possível de dois jovens que se
tornam estrelas), Kasa Jizo
(santinhos de pedra “jizo” que
ajudam um casal de velhinhos,
Issunboshi (um menino que não
crescia) e  Hagoromo (“Manto
de Pluma”), são reinterpretadas
pela dupla de atores Cris Miguel
e Sergio Serrano com música
ao vivo com instrumentos tra-
dicionais (shamisen e taiko),
teatro de sombra, bonecos e
brincadeiras.

A Cia Ópera na Mala nas-
ceu em 1998 realizando per-
formances e espetáculos vol-
tados ao público infantil, tor-
nando-se referência no seg-
mento, fazendo apresentações
pelo Brasil, Suíça, Áustria e
Itália. Em 2007, o grupo rece-
beu o Prêmio Femsa, melhor
trilha sonora pela peça
“Raimundo e a Menor Banda
do Mundo”. No mesmo ano,
estréia o programa “Baú de
Histórias”, com realização TV
Ratimbum e TV Cultura, que
está na quarta fase de produ-
ção e se tornou um espetáculo
em 2008.

A “Rainha Marmota” rece-
beu, em 2005, prêmio Coca
Cola FEMSA na categoria es-
pecial pela cenografia e bone-
cos, além do prêmio Associa-
ção Paulista de Críticos de
Arte (APCA). Com  “Os Fan-
tasmas da Òpera”, Sergio Ser-
rano recebe prêmio Coca Cola
99 de melhor ator.

O grupo tem se apresenta-
do desde 1998 pelas unidades

Crowne Plaza, unidades do
Sesc da Capital, Rock in Rio
Festival 2002 na tenda Raízes,
Centro Cultural de Israel, na
Hebraica, Casa de Portugal,
entre outras, em 2003 partici-
pou do festival Womex, em
Sevilha - Espanha.

Sergio Serrano é ator, mú-
sico, artista plástico, designer
gráfico e autor de histórias para
crianças. Estudou Artes Plás-
ticas na Faculdade de Belas
Artes e Música na Fundação
das Artes de São Caetano.
Trabalhou com o grupo XPTO
de 91 a 96 com os espetácu-
los: “XPTO Mega Mix”,
“Babel Bum”, “Coquetel
Clown”, “Aquilarre 2000 La
Luna”. Criou cenários e bone-
cos para vídeo e teatro, entre
eles”Zabumba “ e “Romance”
da Cia da Tribo, “O Macaco
Simão” da Cia Furunfunfum,
Mulheres Negras, XPTO, en-
tre outros.

Fundou em 92 a Cia Tea-
tro de Papel com “A Incrível
História do DR. Augusto
Ruschi o naturalista e os
saposvenenosos”. Em 96 ga-
nhou o prêmio estímulo da Se-
cretaria do Estado da Cultura
para produção do espetáculo
de sua autoria “A Terra do
Povo da Graça”, recebendo o
Prêmio Coca Cola de Teatro
Jovem de melhor cenário; Prê-
mio Especial de pesquisa de
linguagem. Realiza trabalhos
de ilustração para Editora Sa-
raiva, Editora Atica, Edições
Paulinas e Nova Didática, onde
tem diversos livros publicados.

“MUKASHI MUKASHI, ERA
UMA VEZ NO JAPÃO”
COM CIA. ÓPERA NA MALA

QUANDO: SEXTA-FEIRA (14 DE MAIO), ÀS

11H E 15H (SEXTA-FEIRA)
DURAÇÃO: 50 MINUTOS

CENSURA: 5 A 10 ANOS

ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO (AV. PAULISTA, 37, 1º ANDAR –
PARAÍSO)
ENTRADA GRATUITA

É NECESSÁRIO FAZER INSCRIÇÃO PRÉVIA

COM ENVIO DE NOME E TELEFONE DE

CONTATO PARA O E-MAIL INFO@FJSP.ORG.BR

LOTAÇÃO MÁXIMA: 100 PESSOAS

do Sesc da capital e interior,
casas de cultura e projetos
como Caravana Paulista de
Teatro, Mosaico Teatral, Mos-
tra de Teatro de bonecos do
Sesi, Recreio nas Férias,
CEUS, Projeto Escola Aberta
da Prefeitura de São Paulo,
Circuito Cultural Paulista, Fes-
tival de bonecos de Canela,
várias edições do Festival Es-
petacular de Bonecos de Cu-
ritiba, Festival de Inverno de
Campina Grande, Festival Fa-
brica Europa de Firenze, entre
outros, além de temporadas no
Teatro Cacilda Becker, Cen-
tro Cultural Vergueiro, Itaú
Cultural, Teatro Alfa e Teatro
Folha.

Histórico – Cris Miguel é

atriz, acordeonista, cantora e
dançarina. Estudou música na
Faculdade de Artes do Para-
ná. Fez cursos de teatro e ci-
nema, dentre eles o CPT com
Antunes Filho, Fátima Toledo,
Tisuka Yamasaki. outros.
Como cantora e instrumentis-
ta, fez aulas com Cida Morei-
ra, percussão com UAKTI e
Paulo Campos, canto indiano
com Ratnabali Adkari. Integrou
grupos vocais, grupos de per-
cussão e o grupo de forró “Jo-
anete deu no Pé” dirigido por
André Abujamra. Desde 97,
integra o grupo de músicas ét-
nicas Mawaca, que desenvol-
ve uma pesquisa com músicas
de vários povos. Fez diversos
shows no Itaú Cultural, União
Cultural Brasil Estados Unidos,

DIVULGAÇÃO

Cris Miguel e Sérgio Serrano, da Cia Ópera na Mala: música ao vivo

Espetáculo reúne cinco histórias baseadas em lendas japonesas

“O PODER DA AÇÃO POSITIVA”

Evento reúne comunidades
japonesa, chinesa e coreana

Na última segunda-feira
(10), a cobertura do Espaço
Hakka, no bairro da Liberda-
de, em São Paulo ficou peque-
na para as centenas de pesso-
as que foram prestigiar o de-
putado federal Willian Woo, no
lançamento do seu primeiro li-
vro “O poder da ação positi-
va”. O evento, que contou com
sessão de autógrafos, reuniu
representantes das comunida-
des japonesa, coreana e chi-
nesa. Estiveram presentes o
cônsul Geral do Japão em São
Paulo, Kazuaki Obe, e a con-
sulesa Eiko Obe; o cônsul da
Coréia, Sun Tae Kim, e políti-
cos como o vice-prefeito de
São Vicente (SP), Rogério
Barreto Alves; a subprefeita
da Lapa, Soninha Francine; e
os vereadores Ushitaro Kamia
(DEM) e Jooji Hato (PMDB).
Autoridades da comunidade
chinesa também marcaram
presença, entre eles o cônsul
Sun Rongmao e o mestre Chan
Kowk Wai. Também estavam
presentes celebridades como o
jogador de vôlei de praia Mar-
celo Negrão e o surfista
Picuruta Salazar.

De acordo com o autor, “O
Poder da Ação Positiva - Des-

cubra como atingir seus obje-
tivos e ser mais feliz. Você
merece!” (Editora Gente, com
prefácio de Roberto Shinyashi-
ki), tem como objetivo compar-
tilhar seu aprendizado e ajudar
quem quer que seja na busca
pela realização pessoal, profis-
sional e social, iniciando pela
decisão positiva de mudar para
uma vida melhor e fazer isso
de maneira construtiva. “Essa
é a maneira que encontrei de
agradecer ao Universo por tudo
o que tenho recebido ao longo
da minha vida. Dividir com as
pessoas a força do positivismo,
que elas possam agir de modo
positivo”, explicou Woo, bastan-
te emocionado.

Para o escritor e médico
nikkei  Roberto Shinyashiki
explica que, “o pensamento
positivo ajuda na solução, mas
é a ação positiva que cria con-
dições para tudo na vida siga
o melhor curso. O grande se-
gredo está, portanto, na com-
binação entre pensar e agir de
maneira certa, não necessari-
amente nessa ordem”. “Quan-
do pensamos positivamente as
coisas fluem de forma natu-
ral”, ressalta Shinyashiki.

(Luci Júdice Yizima)

LÚCI JÚDICE YIZIMA

O deputado e autor William Woo com Soninha Francine
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6º Festival Bunka Matsuri espera público recorde
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Acomunidade nipo-bra-
sileira se prepara para
contribuir com a “Vira-

da Cultural” com a realização
do Bunka Matsuri, festival que
acontece no dia neste domin-
go (16), das 9 às 17 horas, no
prédio do Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa e de Assistência Social),
oferecendo atividades culturais
gratuitas para crianças, adoles-
centes e adultos. A exposição
“50 Anos de Yutaka Toyota”,
aberta ao público desde o dia
12 de maio, também faz parte
da programação. Como este
ano o Bunka Matsuri coinci-
diu com a Virada Cultural, os
organizadores esperam um
público superior à média das
edições anteriores, estimada
em cerca de 8 mil visitantes.

Confira a programação:

PROGRAMAÇÃO DO
6º BUNKA MATSURI

HALL DE ENTRADA
Exposição “50 anos de Arte
de Yutaka Toyata”
Período: 12 a 16 de maio de
2010, das 10h às 17h
O quê: A mostra comemora
meio século de carreira do ar-
tista nipo-brasileiro. Escultor e
pintor, Toyota – que assina
mais de cem monumentos es-
palhados pelo Brasil e pelo Ja-
pão – apresenta diversos tra-
balhos de sua carreira.

Grande Auditório – Térreo
Horário: das 10h às 12h e das
14h às 16h
Apresentações de diversos
grupos de danças, músicas fol-
clóricas e shows de artistas da
comunidade nipo-brasileira.

Museu Histórico da Imigra-
ção Japonesa no Brasil – 7º
ao 9º andar
O Museu terá visitas
monitoradas no domingo, 16 de
maio, das 10h30 às 17h, com
preço especial (R$ 3,00).

Museu de Arte Nipo-Bra-
sileiro – 1º andar
Exposição de obras dos prin-
cipais artistas nipo-brasileiros,
das 9h às 17h, também no do-
mingo. Para essa mostra de
arte, a entrada é gratuita.

SALA DE EXPOSIÇÃO –
1º andar do Prédio Anexo

• Workshop A Arte do Fu-

roshiki –  Professor Cláudio
Sampei
Horários: 13h~13h50,
14h~14h50, 15h~15h50,
16h~16h50
O quê: técnica de arte japo-
nesa de embalagem com o uso
de tecido quadrado. Com cri-
atividade, o furoshiki possibili-
ta substituir o papel e o plásti-
co, com isto gera menos
resíduos.Uma prática susten-
tável para o meio ambiente.

• Workshop de Origami -
Professora Tati Yumi
Horários: 13h~13h50,
14h~14h50, 15h~15h50,
16h~16h50
O quê: é a arte tradicional ja-
ponesa que cria representa-
ções de determinados seres ou
objetos com as dobras geomé-
tricas de uma peça de papel,
sem cortá-la ou colá-la.

• Workshop de maquiagem
p\ orientais – Professor Lu-
ciano Tobaro
Horários: 14h~14h50,
15h~15h50, 16h~16h50
O quê: oficina que ensinará
técnicas de maquiagem própria
para as orientais, respeitando
o formato do rosto e dos olhos,
usando os produtos adequados
para cada tipo de pele.

• Workshop de Kirigami -
Professora Naomi Uezu
Horários: 13h~13h50,

14h~14h50, 15h~15h50,
16h~16h50
O quê: é a arte de criação do
papel vazado, em que são uti-
lizados o estilete, a tesoura e
outros instrumentos cortantes
para produzir trabalhos deco-
rativos através de dobras e
cortes no papel. Técnica utili-
zada nos cartões tridimensio-
nais e na criação de livros
infantís, que quando abertos
fazem com que as figuras pa-
reçam saltar das páginas.

• Workshop de Mangá –
Professor Fabio Shin
Horários: 13h~13h50,
14h~14h50, 15h~15h50
O quê: mangá é a palavra usa-
da para designar as histórias
em quadrinhos feitas no estilo
japonês. No Japão, o termo

designa quaisquer histórias em
quadrinhos.

SALÃO NOBRE – 2º andar

• Workshop de Shodô –  Pro-
fessora Ishikawa
Horários: 13h~13h45,
14h~14h45
Demonstração: 15h
O quê: é a arte sino-japonesa
da escrita, “sho” significa ca-
ligrafia e “do” caminho. A es-
crita precisa se efetivar em

uma única pincelada, sem re-
toques posteriores. Essa arte
tem origem no budismo e é
considerada um caminho me-
ditativo para o auto-conheci-
mento.

• Cerimônia do Chá
Horários: 11h, 12h, 13h e 14h
O quê: ritual que tem como
propósito original agradar ao
convidado e possibilitar o en-
trosamento entre anfitrião e
convidado, ao mesmo tempo
em que se aprecia o belo e
desfruta-se o momento.

• Exposição de Ikebana - a
arte do arranjo floral para
apreciação da mudança, do
florescimento e do
desbotamento. Em outros ter-
mos, esse sacrifício e uso sa-
cramental das plantas é uma
constante referência aos gran-
des ritmos da natureza e à ar-
caica origem religiosa desta
arte.

GINÁSIO ESPORTIVO
BUNKYO – Prédio Anexo

• Undokai
Horário: das 11h às 17h
O quê: gincana poliesportiva
voltada para crianças de todas
as idades com distribuição de
prêmios e brincadeiras como
corrida do saco, passa-bola,
cabo de guerra entre outras.

• Apresentação do Grupo
Mika Youtien
Horário: 15h15 / Duração: 15
minutos
Descrição: grupo infantil de
taikô (tambor japonês). Dizem
que o som de um grande tam-
bor se assemelha à batida do
coração da mãe, ouvido e sen-
tido no interior do ventre ma-
terno.

ESTACIONAMENTO

• Praça de Alimentação
Horário: das 9h às 17h
O quê: variedade de pratos tí-
picos, reúne além dos bufês
profissionais, estandes das en-
tidades beneficentes com a

culinária preparada por seus
voluntários: doces, bolos, yaki-
soba, tempurá, yakitori (espe-
tinho de frango), takoyaki (bo-
linho de polvo), udon (caldo
com macarrão), mochi (bolinho
de arroz), gyoza, sushi e ou-
tros. Além dos caseiros japo-
neses, com suas conservas
deliciosas.

• Bazar de artigos em geral
Horário: das 9h às 17h
O quê: estandes com produ-
tos importados, artesanais, rou-
pas, discos...
Enfim, sempre é possível en-
contrar alguma coisa para
comprar.

1º ANDAR – sala 14
Bazar de cerâmica e aquarela
com trabalhos de diferentes
artistas

TÉRREO

• Hospital Santa Cruz – pro-
fissionais medem gratuitamen-
te pressão arterial e glicemia

• Clínica Odontoli – saúde
integral do seu corpo indicado
por dentistas, nutricionistas e
esteticistas.

6º BUNKA MATSURI
QUANDO: DOMINGO (16 DE MAIO),
DAS 9 ÀS 17 HORAS

ONDE: BUNKYO (RUA SÃO JOAQUIM,
381, NO BAIRRO DA LIBERDADE, EM

SÃO PAULO)
ENTRADA FRANCA

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

Média de público nas edições anteriores foi de 8 mil visitantes; este ano coincide com a Virada Cultural

Programação apresenta diversas manifestações culturais

DIVULGAÇÃO
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DUAS RODAS

Honda CBR 1000RR e CBR 600RR
ganham novas cores e grafismos

VEÍCULOS

Nissan fecha abril com
volume 76,2% maior que 2009

A Nissan vendeu em abril
2.836 unidades contra 1.609
carros do mesmo mês de
2009, resultado 76,2% maior.
A marca japonesa também
aumentou sua participação de
mercado em 0,36 ponto
porcentual em relação ao
mesmo período do ano passa-
do. O modelo mais vendido
em abril foi o monovolume
Livina, com 699 unidades, se-
guido do hatch Tiida (613), da
picape Frontier (531) e do
sedã médio Sentra (522). O
Livina detém 6,7% de partici-
pação em seu segmento. De
janeiro a abril deste ano, a
Nissan vendeu 10.369 unida-
des no varejo, aumento de
39,2% em relação ao mesmo
período do ano passado, quan-

do somou 7.448 veículos.
 “As vendas da Nissan têm

crescido consistentemente nos
últimos 12 meses. É resultado
da boa receptividade do con-
sumidor à nossa linha de pro-
dutos, especialmente a família
Livina, lançada no ano passa-
do e da expansão de nossa
rede de concessionários, que
cresceu 30% em 2009”, diz
Christian Meunier, presidente
da Nissan do Brasil. “Esta ten-
dência será mantida para o fu-
turo, pois estamos fortemente
comprometidos com o país.
Iremos manter o foco do nos-
so trabalho no aumento da sa-
tisfação dos nossos clientes,
trazer novos produtos e ampli-
ar ainda mais o número de con-
cessionários.”

Livina foi o modelo mais vendido em abril, com 699 unidades

DIVULGAÇÃO

SEGURANÇA E MULTIMÍDIA

Sony fornece equipamentos
para o metrô de São Paulo

A Sony é a empresa de ele-
troeletrônicos escolhida para
fornecer equipamentos multi-
mídia e de monitoramento para
as estações do Metrô da cida-
de de São Paulo. A empresa
Alstom venceu a licitação pú-
blica do governo do Estado de
São Paulo para fornecer um
sistema completamente
automatizado para as linhas 1,
2 e 3 do Metrô.

A Sony foi contratada pela
empresa para fornecer o sis-
tema de comunicação digital
(Digital Signage) com televiso-
res de LCD Bravia e o siste-
ma de segurança com as
câmeras SNC-DF80, SNC-
RX570 e SNC-RZ25, que con-
templam a remodelação do sis-
tema de telecomunicação e
segurança existente atual-
mente nas linhas 1, 2 e 3 do
Metrô de São Paulo.

Os televisores de LCD
Bravia integrados ao sistema
de sinalização digital serão res-
ponsáveis pela interface com
o usuário, informando o tempo
de chegada dos trens na pla-
taforma, sinalização, mensa-
gens institucionais do Metrô e
informações gerais. E, em ca-

sos especiais, dados sobre si-
tuações de emergência. As
câmeras de segurança vão
auxiliar no monitoramento das
áreas operacionais e movimen-
tação dos trens.

“Acreditamos no potencial
dos produtos da marca para
auxiliar na melhoria das con-
dições dos passageiros no
Metrô de São Paulo. A empre-
sa conta com a solução com-
pleta para monitoramento e
transmissão de dados,  além do
Centro de Engenharia de Sis-
temas que proporciona os me-
lhores recursos para seu clien-
te”, afirma Armando Ishimaru,
diretor da divisão profissional
da Sony Brasil.

O processo de moderniza-
ção dos sistemas de sinalização
e telecomunicação das Linhas
1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha
faz parte do Plano de Expan-
são da Secretaria de Transpor-
tes Metropolitanos. Mais de 3,6
milhões de passageiros que uti-
lizam diariamente o Metrô de
São Paulo serão beneficiados
com o sistema, que permitirá a
redução do intervalo entre trens
nas três linhas mais exigidas do
sistema metroviário.

Empresa foi contratada para fornecer sistema de segurança

DIVULGAÇÃO

Omodelo 2010 da CBR
1000RR Fireblade da
Honda chega às con-

cessionárias da marca com
novas cores e grafismos. O
modelo está disponível nas co-
res preta, prata metálica com
detalhes em laranja e branca
perolizada com grafismos alu-
sivos às cores da HRC (Honda
Racing Corporation - Divisão
de Competições da Honda).

Reunindo tecnologia com alta
performance, esportividade e
segurança, o modelo é inspira-
do na Honda RC212V, motoci-
cleta que participa do campeo-
nato mundial de MotoGP, e ofe-
rece o máximo de esportividade
e prazer à pilotagem, com res-
postas imediatas à aceleração e
grande maneabilidade, que é re-
conhecidamente uma de suas
maiores virtudes.

Toda a sua potência está no
motor de 999,8 cm3, com qua-
tro cilindros em linha, DOHC
(Double Over Head Camshaft),
16 válvulas, alimentado por in-
jeção eletrônica PGM-DSFI
(Programmed Dual Sequential
Fuel Injection System) e arrefe-
cido a líquido. O conjunto gera
potência máxima de 178,1 cv a
12.000 rpm e torque de 11,4
kgf.m a 8.500 rpm.

O sistema de injeção de
combustível PGM-DSFI de-
senvolvido pela Honda proces-
sa com precisão a quantidade
de combustível que compõe a
mistura. Assim, o modelo pos-
sui aceleração linear com rá-
pidas respostas, além de aten-

rantia do modelo é de um ano,
sem limite de quilometragem.

A CBR 600RR também
ganhou novas e cores e gra-
fismos. Enquanto a versão na
cor vermelha traz visual arro-
jado e esportivo, a preta trans-
mite a sensação de agressivi-
dade e sofisticação. Já a ver-
são na cor branca perolizada
apresenta grafismos alusivos
às cores da HRC (Honda
Racing Corporation - Divisão
de Competições da Honda),
ressaltando toda a tecnologia
presente nesta motocicleta ins-
pirada nas pistas de corrida em
cada um de seus detalhes.

A carenagem frontal pro-
porciona maior captação de ar,
melhorando sua aerodinâmica
e seu desempenho. Este siste-
ma, denominado Ram Air, cap-
ta e pressuriza o ar quando a
motocicleta está em movimen-
to, aumentando a velocidade
de entrada da mistura ar/com-
bustível e proporcionando, as-
sim, incremento na potência do
motor, principalmente em altas
velocidades.

Na traseira, o escapamen-
to Centre-Up 4 x 2 x 1, com
saída única sob a lanterna tra-
seira, é leve e seu posiciona-
mento gera melhor capacida-
de de inclinação nas curvas.

Comercializada nas 80 con-
cessionárias Honda habilitadas
para a venda de motocicletas
importadas, a CBR 600RR
2010 tem preço público suge-
rido de R$47.000,00 (base no
Estado de São Paulo).

der ao Promot 3 (Programa de
Controle da Poluição do Ar por
Motociclos e Veículos Simila-
res).

O conjunto de freios da
CBR 1000RR Fireblade é
equipado com disco duplo de
320 mm de diâmetro e cáliper
de fixação radial de quatro pis-
tões na dianteira. Já o freio tra-
seiro possui um disco de 220

mm de diâmetro com cáliper
de um pistão. A CBR 1000RR
Fireblade está disponível nas
80 concessionárias Honda ha-
bilitadas para a comercializa-
ção de motocicletas importa-
das, com preço público suge-
rido de R$ 56.000,00. O valor
tem como base o Estado de
São Paulo e não inclui despe-
sas com frete e seguro. A ga-
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A CBR 600RR também ganhou novas e grafismos

CBR 1000RR está disponível nas cores preta, prata e metálica

O senador Jorge Yanai
(DEM-MT), em sua ida a São
Paulo, onde foi recepcionado
pela comunidade local (leia
mais na página 3), aprovei-
tou a viagem para visitar a em-
presa Sansui, especializada em
produtos construídos a partir
de resina de PVC, como re-
vestimentos de lagoas, tubula-
ção para condução de água,
cisternas, tanques estacionári-
os, barracas para acampamen-
tos e biodigestores.

A empresa manifestou in-
teresse em atender o convite
do senador e abrir uma unida-
de no estado do Mato Grosso.
Para isso, pretende fazer um
estudo da viabilidade do local
e qual produto melhor atende-
ria a região. Uma boa opção
seria o biodigestor, uma solu-

ção para o tratamento de
dejetos animais que são trans-
formados em gás metano,
biofertilizantes e bioenergia,
que além de ser muito útil para
a região, favoreceria a obten-

ção do selo verde (certificado
ambiental reconhecido interna-
cionalmente).

Com 1500 funcionários dis-
tribuídos em Embu/SP e no Pólo
de Camaçari/BA, a empresa,

INVESTIMENTOS

Jorge Yanai visita SP em busca de investimento para o MT
que é 100% brasileira, tem seus
produtos utilizados em vários
países como Arábia Saudita (170
mil tanques estacionários) e Haiti
(1000 barracas). A empresa
nasceu em 1966, da iniciativa de
imigrantes japoneses determina-
dos em criar produtos para pul-
verização agrícola.

Na Câmara – Também no dia
7, Jorge Yanai esteve no es-
critório da Câmara de Comér-
cio e Indústria Japonesa do
Brasil (CCIJB), na Avenida
Paulista, onde foi recebido pelo
Secretário Geral, Fujiyoshi Hi-
rata. Durante a visita, Yanai
falou de sua intenção em con-
tatar representantes de empre-
sas japonesas no Brasil para
pedir que invistam no Estado
de Mato Grosso, principal-
mente no setor de transporte
hidroviário e ferroviário, em
meio ambiente e em usinas hi-
drelétricas.

Hirata aproveitou a ocasião
para convidar o senador a par-
ticipar, como palestrante, do al-
moço que acontece uma vez
por mês naquela entidade e que,
neste mês de maio, está agen-
dado para sexta-feira, dia 14.
Esse encontro já contou com a
presença de palestrantes como
Otávio de Barros (diretor do
Banco Bradesco), Antônio
Brito (presidente da
Interfarma) e Celso Ming (co-
lunista do jornal O Estado de
S.Paulo), além do embaixador
do Japão, Sr. Ken Shimanou-
chi, e sempre com a presença
de grande parte dos associados.

(com site da CCIJB)

Jorge Yanai e o presidente da Sansuy, Toshio Nakabayashi

DIVULGAÇÃO
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COPA DO MUNDO

Para o pai de Marcus Túlio
Tanaka, “ficha ainda não caiu”

A categoria infantil do
Nikkei Curitiba sagrou-se cam-
peã do Torneio de Softbol In-
fantil “Cidade de Itapecerica
da Serra 2010”, competição
realizada nos dias 1 e 2 de
maio, nos campos do Centro
Esportivo  Dragons, em Itape-
cerica da Serra (SP). A segun-
da colocação ficou com o Nip-
pon Blue Jays, seguida por
Marília “A” e Campinas. O
Cooper ficou com o título na
Chave Prata. Entre as desta-
ques individuais, Amanda Ishii,
do Nikkei Curitiba, foi eleita a
Jogadora Mais Eficiente.

O torneio, que contou com
a participação das equipes Pro-
jeto Viva/Vargem Grande,
Marília “A”, Marília “B”,  Co-
opercotia, Atibaia, Campinas,
Nippon Blue Jays, Nikkey San-
to Amaro e Nikkei Curitiba, foi
patrocinado por Centro Espor-
tivo Dragons,  pelas empresas
EPEN e Cogumelos Yama,  e
contou com o apoio da Prefei-
tura de Itapecerica da Serra e
da  Little League Beisebol e
Softbol do Brasil.

Paralelamente ao torneio,
foram realizados jogos de T-
Bol Softbol com a participação
das seguintes equipes: São
Paulo/Projeto Viva, Atibaia,

Nikkei Curitiba, Marília e
Tozan/Projeto Viva.

CLASSIFICAÇÃO FINAL
DO TORNEIO DE
SOFTBOL INFANTIL
Chave Ouro – Campeã:
Nikkei Curitiba; Vice-campeã:

Nippon Blue Jays; 3º lugar:
Marília “A”; 4º lugar: Cam-
pinas
Chave Prata – Campeã: Co-
opercotia;

PRÊMIOS INDIVIDUAIS
Melhores batedoras: 1º) -
Amanda Ishii (Nikkei Curiti-
ba); 2º) Daniela Higawa (Ma-
rília “A”)
Melhores empurradoras de
pontos:  1º) Vitória Igarashi
(Campinas); 2°) Ayumi
Shiroma (Nikkei Curitiba)
Rainha dos quadrangulares:
Camila Yokota (Coopercotia)
Melhor arremessadora:
Bruna Omori (Nikkei Curitiba)
Arremessadora destaque:
Erica Mizutani (Nippon Blue

Jays)
Melhor receptora: Amanda
Ishii (Nikkei Curitiba)
Receptora destaque: Beatriz
Kojima (Nippon Blue Jays)
Melhor defensora da 1ª
base: Camila Takatori (Cam-
pinas)
Melhor defensora da 2ª
base: Yumi Fujimoto (Nikkei
Curitiba)
Melhor defensora da 3ª
base: Nikole Yagui (Nippon
Blue Jays)
Melhor interbases: Ana Fu-
kase (Marília “A”)
Melhor jardineira esquer-
da: Suzane Sontebasso (Marí-
lia “A”)
Melhor jardineira central:
Carolina Takeuchi (Nippon
Blue Jays)
Melhor jardineira direita:
Ana Carolina Nascimento
(Campinas)
Jogadora mais eficiente:
Amanda Ishii (Nikkei Curitiba)
Destaque da Chave Ouro:
Ayumi Shiroma (Nikkei Curi-
tiba)
Técnico campeão: Carlos
Ishii (Nikkei Curitiba)
Destaque da Chave Prata:
Helena Soares (Coopercotia)
Prêmio especial: Nikkey San-
to Amaro.
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Categoria infantil do Nikkey de Santo Amaro: Prêmio Especial

Antonio Ogawa entrega troféu à
jogadora do Nikkei Curitiba

SOFTBOL INFANTIL

Nikkei Curitiba conquista Torneio Cidade de Itapecerica da Serra

Marcus Túlio Tanaka será o
primeiro nipo-brasileiro a par-
ticipar de uma Copa do Mun-
do. Takeshi Okada, técnico da
seleção japonesa, anunciou,
nesta segunda-feira (10), a
convocação de seu time para
a Copa do Mundo. Assim
como o técnico brasileiro,
Dunga, Okada também deci-
diu convocar apenas 23 joga-
dores, e não 30, como estão
fazendo a maioria dos treina-
dores. O grande destaque fi-
cou por conta do zagueiro bra-
sileiro Marcus Tulio Tanaka.

O Jornal Nippak cogitou a
possibilidade de Marcus Túlio
defender a Seleção Japonesa na
África do Sul em entrevista ex-

clusiva publicada em janeiro des-
te ano, quando o jogador, que
defende atualmente o Nagoya
Grampus Eight, esteve em féri-
as na casa de seus pais.

Na terça (11), um dia após
o anúncio da lista dos convo-
cados, o pai do jogador,
Paulo,disse, por telefone, que
o filho estava mais relaxado.
“Ele estava ansioso, com medo
de se machucar, mas agora
está mais aliviado”, disse o pai,
Paulo, de Palmeira D’Oeste,
no interior de São Paulo, onde
reside. “Sei que ele será o pri-
meiro nikkei a defender o Ja-
pão em uma Copa do Mundo
e, como a cidade é pequena
[com cerca de 10 mil habitan-
tes], todo mundo está comen-
tando a convocação, mas para
mim a ficha ainda não caiu”,
admite Paulo, lembrando que
ficou sem dormir às vésperas
do anúncio de Okada.

Agora, sua preocupação,
ou melhor, preocupações, são
outras. O Nagoya ocupa a se-
gunda colocação na J-League

com 22 pontos, dois a menos
que o líder, Shimizu. Neste do-
mingo (16), pela 12ª rodada do
Campeonato Profissional Japo-
nês, o Nagoya enfrenta o
Kashima Antlers (5º, com 18
pontos) e no sábado (15), o
Shimizu pega o FC Tokyo em
jogo atrasado pela 11ª rodada.

“Ele é genioso, não gosta de
perder e nessas alturas do cam-
peonato todo cuidado é pou-
co...”, diz o pai, receoso. Outra
preocupação, conta, é ter que
acompanhar o filho pela TV.
Explica-se. Enquanto a esposa,
dona Maderli, e a filha, Luana
Yuri, de 26 anos, já estão de
malas prontas – inclusive com
vacinas tomadas – para a Áfri-
ca do Sul, seu Paulo prefere
permanecer no Brasil. Mesmo
com o coração apertado. “Ouvi
falar muita coisa da África e
não vou para lá de jeito ne-
nhum”, afirma, tinhoso.

Marcus Túlio Tanaka nas-
ceu mudou-se para o Japão
aos 15 anos de idade e come-
çou sua carreira profissional

Confira a lista dos
convocados do Japão

para a Copa do Mundo

Goleiros: Seigo Narazaki
(Nagoia Grampus), Eiji Kawa-
shima (Kawasaki Frontale) e
Yoshikatsu Kawaguchi (Jubi-
lo Iwata).
Defensores: Yuji Nakazawa
(Yokohama Marítimos),
Marcus Tulio Tanaka (Nagoia
Grampus), Yuichi Komano (Ju-
bilo Iwata), Daiki Iwamasa,
Atusuto Uchida (Kashima
Antlers), Yasuyuki Konno e
Yuto Nagatomo (FC Tokyo).
Meio Campistas: Shunsuke
Nakamura (Yokohama Maríti-
mos), Yasuhito Endo (Gamba
Osaka), Kengo Nakamura,
Junichi Inamoto (Kawasaki
Frontale), Yuki Abe (Urawa Red
Diamonds), Makoto Hasebe
(Wolfsburg-ALE), Keisuke
Honda (CSKA Moscou-RUS)
e Daisuke Matsui (Grenoble-
FRA).
Atacantes: Shinji Okazaki (Shi-
mizu S-Pulse), Keiji Tamada
(Nagoia Grampus), Yoshito
Okubo (Vissel Kobe), Kisho
Yano (Albirex Niigata) e Taka-
yuki Morimoto (Catania-ITA).

em 2001. Sua primeira apari-
ção na seleção japonesa foi em
2006, após o Mundial da Ale-
manha. Um dos grandes res-
ponsáveis pela sua carreira foi
o professor Marcos Munakata,
irmão da maestrina Naomi
Munakata. “Até hoje o Mar-
cos cuida do Departamento de
Esportes de uma das melho-
res escolas particulares de
Chiba”, conta, Paulo.

Objetivos – Marcus Túlio Ta-
naka será o quarto brasileiro a
vestir a camisa da Seleção Ja-
ponesa e o primeiro nikkei a
disputar uma Copa do Mundo
pela seleção japonesa. O pri-
meiro a defender o Japão foi
Ruy Ramos que, no entanto,
não teve oportunidade de dis-
putar a maior competição do
planeta. Depois, vieram o ata-
cante Wagner Lopes, em
1998, e o lateral esquerdo Alex
Santos, em 2002 e 2006.

Antes da estreia na Copa do
Mundo, a seleção do Japão fará
um amistoso contra a Coreia do
Sul, no dia 24 de maio, e em
seguida embarcará para a Áfri-
ca do Sul. Antes, passará pela
Suíça, onde disputará outros
dois amistosos com a Inglater-
ra, dia 30 de maio, e a Costa do
Marfim, dia 4 de junho.

O Japão estreia na Copa do
Mundo contra Camarões, no
dia 14 de junho e, para o trei-
nador, esta é a partida-chave
de sua equipe no torneio.
“Queremos passar de fase e
essa partida é importante por
isso. Estes jogadores têm con-
dições de nos ajudar a conquis-
tar nossos objetivos”, afirmou
Okada. No dia 19 o confronto
será contra a Holanda. O Ja-
pão encerra a participação na
fase classificatória contra a
Dinamarca, no dia 24.
(Aldo Shiguti, com agênci-
as internacionais)
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Marcus Túlio: segurança na zaga da Seleção Japonesa

TÊNIS DE MESA

Brasil conquista título no
Sul-Americano de Menores

JUDÔ

FIJ aprova filiação da
Confederação Pan-Americana

Com 19 votos a favor e uma
abstenção, o Comitê Executi-
vo da Federação Internacional
de Judô (FIJ) aprovou, no últi-
mo dia 7, na Tunísia, a filiação
da Confederação Pan-Ameri-
cana de Judô (CPJ). A decisão
oficial e definitiva reconhece a
CPJ como única representante
do esporte no continente.

A CPJ é presidida por Pau-
lo Wanderley Teixeira, presi-
dente também da Confedera-
ção Brasileira de Judô. A CPJ
reúne 24 países das Américas:
Antilhas Holandesas, Argenti-
na, Bahamas, Barbados, Bra-
sil, Canadá, Chile, Colômbia,
Costa Rica, Cuba, Equador,
Estados Unidos, El Salvador,
Guatemala, Guyana, Honduras,
México, Panamá, Paraguai,
Peru, Porto Rico, Suriname,
Uruguai e Venezuela.

“Representamos todos os
países nas Américas que já con-
quistaram medalhas em Jogos
Olímpicos ou Campeonatos
Mundiais, como Argentina, Bra-
sil, Colômbia, Canadá, Cuba,
Estados Unidos e Venezuela”,
ressalta Paulo Wanderley

Teixeira, lembrando que países
filiados à CPJ também figuram
no cenário internacional de
eventos, uma vez que Brasil, El
Salvador, Estados Unidos e
Venezuela foram designados
pela FIJ para organizar etapas
do Circuito Mundial este ano.

A reunião da entidade má-
xima do judô mundial reuniu 20
membros de seu Comitê Exe-
cutivo: 19 foram a favor da
CPB, com 1 abstenção e zero
voto contra. Já a União Pan–
Americana de Judô, entidade
que regeu o judô no continen-
te nos últimos anos, recebeu 19
votos contras, 1 abstenção e
zero voto a favor. A reunião e
a decisão levaram em conta o
Artigo 1.4 Parágrafos 2 e 5,
atendendo as determinações
do Artigo 1.4, parágrafo 4 do
Estatuto da Federação Inter-
nacional de Judô.

Desde sua fundação em 19
de janeiro de 2009, na Cidade
do México, a Confederação
Pan-Americana de Judô orga-
nizou competicões continentais
nas categorias sub-13, sub-15,
sub-17, sub-20 e sênior.

DIVULGAÇÃO

Membros do Comitê Executivo aprovaram filiação da CPJ

Equipe do Piratininga, melhor performance ate o momento na Liga
Nipo-Brasileira com 100% de aproveitamento

O Brasil sagrou-se campeão
geral no último Torneio Sul-ame-
ricano de Menores, realizado no
Peru. Com 6 medalhas de ouro
das 14 disputadas, o Brasil ain-
da mantém a hegemonia do tê-
nis de mesa na América do
Sul.Os títulos individuais de Ca-
roline Kumahara e Hugo
Calderano no infantil, em duplas
mistas com os mesmos, mais o
de dupla juvenil com Danilo
Toma e Gustavo Souza, e de
equipes feminina infantil (Caro-
line, Karina, Bruna e Priscila) e
juvenil (Katia, Kim, Amanda e
Carolina), garantiram o primei-
ro lugar geral na competição,
seguido do Peru.

Veja os campeões:
Equipes Masculina - Infan-
til - ARGENTINA, juvenil -
CHIILE, Feminina - Infantil -
BRASIL, Juvenil - BRASIL
Duplas Masculina - Infantil
- ARGENTINA, juvenil -
BRASIL, mista - BRASIL,
Feminina - Infantil - PERU,
juvenil - PERU, mista -
PARAGUAY
Individual Masculino - In-
fantil - Hugo Calderano
(BRA), juvenil Felipe Olivares
(CHI), Feminino - Infantil -
Caroline Kumahara (BRA),
Juvenil - Sandy Gavilan (PAR)

Liga Nipo-Brasileira de
Equipes – Sucesso total nesta
nova empreitada da Liga, com
jogos de turno e returno uma
vez na casa de cada equipe, uti-
lizando o modelo adotado nos
grandes centros do tênis de
mesa mundial. A Bundesliga

Alemã, Francesa, Espanhola
Belga, Sueca e Portuguesa
sempre dão oportunidades aos
brasileiros e os contratam para
justamente representar suas
equipes na Liga Européia. No
Japão, Coréia do Sul e China,
onde se encontram o melhor
nível técnico do mundo, não
precisam de estrangeiros, po-
rém, o sonho de qualquer joga-
dor de tênis de mesa é de um
dia jogar a Bundesliga, que ofe-
rece os melhores salários aos
mesa-tenistas.

Na Liga Nipo, no Grupo A,
a equipe do Piratininga é a que
mantém o melhor resultados
em toda a competição com
três vitórias até o momento: 5
a 1 no Ateme, 5 a 1 no Bun-
kyo e 4 a 2 no Kenzen.

No Grupo B, o líder é o
Palmeiras, que obteve duas
vitórias e dois empates: 5 a 1
no Acenbo, 4 a 2 no Nippon, 3
a 3 com o Casa Verde e 3 a 3
com o Represa,

Em 2º lugar está a Acrepa
com duas vitórias e uma der-
rota: 5 a 1 no Kenzen, 5 a 1 no
Ateme e 1 a 5 no Bunkyo. Já
no grupo B, a equipe da Casa
Verde acumula duas vitórias e
um empate: 4 a 2 no Acenbo,
5 a 1 no Nippon e 3 a 3 com o
Palmeiras.

A última rodada do 1º tur-
no será no dia 22 de maio nas
dependências dos seguintes
clubes: Acrepa, Bunkyo, Casa
Verde e Acenbo.

*Engenheiro Marcos Yamada,
consultor em tênis de mesa

REPRODUÇÃO
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Público elogia performance de Derico no Bunkyo

Achuva que caiu na noi-
te de sábado (dia 8 de
maio) não impediu o

público de cerca de 280 pes-
soas, formado em sua maioria
por descendentes de japone-
ses, de prestigiar o show de
lançamento do CD Kizuna (Elo
em português), do consagrado
saxofonista Derico Sciotti, re-
alizado na Sociedade Brasilei-
ra de Cultura Japonesa e de
Assistência Social (Bunkyo).
Conhecido pela sua participa-
ção no programa talkshow do
apresentador Jô Soares na
Rede Globo, o também flautista
Derico lançou o CD “Duo
Sciotti” Derico & Sergio, em
parceria com seu irmão, o te-
cladista Sérgio Sciotti.

A dupla dividiu o palco com
artistas convidados da comuni-
dade cada um cantou duas
músicas, o show foi aberto pela
cantora Jane Ashihara, segui-
da pela apresentação de Ale-
xandre Hayafuji, Karen Ito e
por Joe Hirata. No final do es-
petáculo os quatro subiram no
palco e ao lado de Derico com
quem cantaram a música “Kan-
pai” (Tsuyoshi Nagabuchi).

Para Derico dividir o palco
com cantores da comunidade
japonesa foi um privilégio ter
cantado com artistas renoma-
dos, um quarteto com gabarito
enorme. “Foi uma dinâmica de
que no show tive a chancela
de grandes artistas que acre-
ditam no trabalho que estou
fazendo, uma homenagem
para a comunidade japonesa,
é muito honroso”, destacou

Joe Hirata – Para o cantor Joe
Hirata dividir o palco com
Derico como convidado foi uma
grande hora e orgulho por par-
ticipar porque ele esteve pre-
sente na realização do projeto
desde quando surgiu a primei-

ra idéia com o empresário, Sér-
gio Takao Sato, da Tasa Even-
tos, no Costão do Santinho em
2008. “A gente vendo que aque-
la idéia que surgiu numa con-
versa de amigos foi concreti-
zada e a gente participar do lan-
çamento de projeto, é um gran-
de orgulho, tenho que agrade-
cer ao Derico e o Sérgio e pa-
rabenizá-los pelo sucesso por
essa releitura musical que eles
fizeram, foi um trabalho muito
lindo”, garantiu. De acordo
com Joe Hirata, Derico já tem
meio pé dentro da comunidade
e que com certeza estarão se
encontrando muito nos eventos
da comunidade.

O também convidado Ale-
xandre Hayafuji assegurou que
Derico além de ser um grande
músico é um grande homem,

uma excelente pessoa, muito
humilde, ele e o Sérgio. “Co-
nheço eles desde o ano passa-
do pessoalmente, eu já admi-
rava o trabalho dele porque eu

também toco saxofone, além
de cantar e sempre me inspi-
rei na técnica e no jeito que ele
toca. Foi um prazer enorme
estar aqui cantando com ele e

com os meus amigos do kara-
okê, que são o Joe, a Karen e
a Jane”, destacou.

Impressões – Após o show
a reportagem do Jornal Nippak
registrou as impressões de al-
gumas pessoas que assistiram
ao espetáculo. Rogério Ueno
gostou bastante do show com
Derico cantando muito bem e
da apresentação de seu irmão,
para ele o show foi “bem emo-
cionante” e “excelente”. Nellie
Yendo achou o show “maravi-
lhoso” e “criativo”. “Foi bárba-
ro, gostei muito, me surpreen-
deu”, afirmou. Cláudio Rabelo
classificou como “ótimo” o
show e acha que “deve ter sido
bem complicado para o Derico
fazê-lo”. “Valeu a pena, foi
muito bonito, foi legal e com trei-

namento foi possível ele cantar
japonês”, destacou.

Sandra Handa disse que o
show foi “muito bom” e que
“tocou muito na alma” as mú-
sicas japonesas, o que foi “mui-
to bonito”. “Gostei muito, o
show me surpreendeu, não
esperava tudo isso”, garantiu.

Suemi Hoshiko, que achou
o espetáculo “legal”, falou que
Derico merece o sucesso que
já tem, além de ter ficado sur-
presa por ele ter cantado em
japonês. Sussumu Outi avaliou
o show como “ótimo” e, como
gosta de música instrumental,
sugeriu uma duração maior
para o espetáculo. “O show foi
válido, me surpreendi, imaginei
que fosse tudo isso, superou as
minhas expectativas”, atesta.

(Afonso José de Sousa)

Alexandre Hayafuji, Karen Ito, Jane Ashihara e Joe Hirata: privilégio

Derico, que dividiu o palco com renomados cantores nipo-brasileiros: homenagem à comunidade
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BAILE ALLEGRO – No
próximo dia 22, das 19 às 24
horas, a Associação Mie
Kenjin do Brasil será palco,
mais uma vez do tradicional
Baile Allegro. Organizado pela
promoter Beth Yajima, o even-
to será animado pela Banda
Ritmo Tropical, que promete
agitar a noite com seu reper-
tório eclético. Como de pra-
xe, haverá uma equipe de pro-

fissionais de personal dancer
da Academia Espaço Vila.

BAILE ALLEGRO
QUANDO: DIA 22 DE MAIO (SÁBADO),
DAS 19 ÀS 24 HORAS

ONDE: ASSOCIAÇÃO MIE KENJIN DO

BRASIL (AV. LINS DE VASCONCELOS,
3352 – PRÓXIMO À ESTAÇÃO VILA

MARIANA DO METRÔ)
INFORMAÇÕES E RESERVAS:
TELS. 11/3209-2609 OU 9904-2237

DIVULGAÇÃO


