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TSE definirá candidatura de William Woo
ao Senado; TRE-SP absolve Ushitaro Kamia

KENIA GOMES/BUNKYO

�

Festa e exposição do Caqui
Fuyu começa nesta sexta

ARQUIVO/JORNAL NIPPAK

A Associação Cultural e Es-
portiva de Piedade realiza
nesta sexta-feira (21), sába-
do e domingo, no recinto de
festas da Acep (Kaikan), a
10ª edição da Festa do Kaki
Fuyu, tradicional evento da
comunidade nikkei da cidade
de Piedade (94 km da capi-
tal). Este ano a abertura ofi-
cial da solenidade que acon-
—–––––——––––––––––––––––——––––––—–| pág 05

tece amanhã (sexta), por vol-
ta das 15 horas, coincidirá
com os festejos dos 170º ani-
versário da cidade. A cerimô-
nia deve contar com a presen-
ça de autoridades de São
Paulo e da região. Segundo o
vice-presidente da Acep, Jor-
ge Miasawa, são esperados
mais de 60 mil visitantes nos
três dias de programação.

BUNKA MATSURI – Re-
alizado no último dia 16 nas
dependências do Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social), a sexta edição do
Bunka Matsuri atraiu cerca de
5 mil pessoas, segundo cál-
—–––––——–––––––––––––––—–––––——––––––––––––––—–––––——–––––––––––——––––––—–| pág 08

Em “Tudo Magia”, Mauricio
Miya prioriza trabalho autoral

DIVULGAÇÃO

O cantor sertanejo Mau-
rício Miya caba de lançar
seu segundo CD solo. Em
seu mais recente trabalho,
“Tudo Magia”, lançado
pela gravadora BSC, o
artista investe no trabalho
autoral. Das 10 faixas que
compõem o álbum, cinco
são em parceria com ou-
tros compositores, inclu-
indo a música de trabalho,
“É com você quem eu
quero ficar” (Mauricio
Miya/Bred). Em “Ego”, lan-
çado em 2007 pela mesma
BSC na Festa de Peão de
Barretos, Mauricio Miya
priorizava as duplas já con-
—–––––——––––––––––––––––——––––––—–| pág 08

sagradas. “Afinal, era meu
cartão de visitas”, diz o can-
tor, que entre carreira solo e
duplas contabiliza oito anos de
estrada.

1ª edição do Tomodati movimenta
comunidade nikkei de Botucatu e região

Pela primeira vez na história
de Botucatu (243 km da ca-
pital paulista) a população da
cidade e região terá um festi-
val de cultura japonesa de
grandes proporções. Trata-se
da primeira edição do
Tomodati (amizade / amigo)
- Festival Botucatuense de
Cultura Japonesa que será
realizado no próximo fim de
semana, dias 21 a 23 de
maio. O evento será aberto
—–––––——––––––––––––––––——––––––—–| pág 05

oficialmente nesta sexta-feira
(21), no Teatro Municipal
“Camillo Fernandes Dinucci”,
durante um coquetel. O festi-
val é promovido pela Prefei-
tura de Botucatu, com a co-
laboração da Associação
Botucatuense de Cultura Ja-
ponesa (ABCJ), da Unesp –
campus de Botucatu, do Con-
sulado Geral do Japão em
São Paulo, da Jica e da Fun-
dação Japão.

Filmagem de “Corações Sujos” movimenta
comunidade nikkei de Campinas

Os atores japoneses Tsuyoshi
Ihara, Takako Tokiwa, Eiji
Okuda, Shun Sugata e
Kimiko Yo contracenam no
filme “Corações Sujos”, do
diretor Vicente Amorim. Or-
çado em 8 milhões, o longa
metragem, inspirado no livro
—–––––——––––––––––––––––——––––––—–| pág 09

homônimo do escritor e jor-
nalista Fernando Morais, é
100% filmado na região de
Campinas(SP) e no Pólo ci-
nematográfico de Paulínia
(SP). No dia 15 de maio, o
centro de Campinas literal-
mente parou.

Depois de muitas idas e vin-
das e também de dúvidas e
confirmações, a definição da
candidatura do deputado fe-
deral William Woo (PPS/SP)
ao Senado Federal nas elei-
ções de 2010 será decidida
pelo Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) até o fim deste mês,
e no máximo no início de ju-
nho, quando serão realizadas
as convenções eleitorais dos
partidos e aprovação dos can-
didatos na chapa. O órgão
decidirá se cada partido terá
direito a indicar um ou dois
candidatos “avulsos” ao Se-

nado, fora da coligação do
bloco DEM, PMDB e
PSDB. Em São Paulo, o TRE
retirou nesta terça-feira (18),
a cassação do mandato e a
inelegibilidade de mais três
vereadores, entre eles Ushi-
taro Kamia (DEM). Os juízes
concluíram pela legalidade
das doações realizadas pela
Associação Imobiliária Brasi-
leira (AIB) e reformaram as
sentenças de primeiro grau. –
“A decisão mostra que não
havia nenhuma irregularidade
quanto a AIB”,  disse Kamia
ao Jornal Nippak.

—–––––——––––––––––––––––——––—–| págs 3 e 4

Yanai comemora aprovação
do Ficha Limpa no Senado

DIVULGAÇÃO

Depois de muito impasse, o
Senado aprovou ontem (quar-
ta-feira) o Projeto Ficha Lim-
pa. “Era um anseio da popu-
lação. Mas sua aprovação não
significa que vá transformar o
pleito eleitoral e algo puro. É
um caminho. A sociedade pre-
cisa fazer sua parte. Ou seja,
cabe a ela escolher os candi-
—–––––——––––––––––––––––——––––––—–| pág 04

datos”, afirmou o senador Jor-
ge Yanai (DEM-MT), por te-
lefone, em entrevista ao Jor-
nal Nippak ainda durante vo-
tação no Plenário. Aprovado
na semana passada pela Câ-
mara dos Deputados, o pro-
jeto “Ficha Limpa” barra a
candidatura de políticos con-
denados pela Justiça.

culos dos organizadores. Du-
rante todo o dia, o público
teve à disposição workshops
de shodô, sumiê, origami, de-
monstração de gô, shogui e
soroban, salas para massa-
gens e tratamentos alternati-
vos, apresentação de cerimô-

nia do chá e exposição do
artista plástico Yutaka Toyo-
ta. A maior movimentação da
parte da manhã, envolvendo
jornalistas e emissoras de
tevê, ficou por conta do pre-
feito da cidade de São Paulo,
Kassab, que chegou por vol-

ta das 11h20, em seu giro
pelos locais onde aconteciam
os eventos da Virada Cultu-
ral. Acompanhado do presi-
dente do Bunkyo Kihatiro
Kita, Kassab visitou a expo-
sição “Yutaka Toyota – 50
anos de arte”.
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KAMISHIBAI – A Fundação Japão em São
Paulo realizou, no último dia 8, a narração de
estórias através de kamishibai para celebrar a
abertura da biblioteca aos sábados. A primeira
peça foi “Taberareta yamanba (A bruxa que
foi comida)”, que entreteu crianças e adultos
em duas versões, em japonês e português. A
partir do segundo sábado de cada mês aconte-
cerá a leitura de uma estória inédita de
kamishibai, técnica popularizada, por volta de
1946 no Japão, onde contadores de estórias
rodavam as ruas da cidades levando na bici-
cleta o kamishibai e os doces, usando as  cas-
tanholas para chamar atenção.

Professor de língua japonesa da FJSP Joji Ikezu
fez a versão em japonês do kamishibai

Cristina Maki Endo, professora de língua
japonesa da FJSP, leu a versão em protuguês

Uma sala de leitura de livros infantis foi montada
para as crianças e seus pais

ERICO MARMIROLI / DIVULGAÇÃO

BOAS-VINDAS – Realizado
no último dia 7, nas dependên-
cias do Bunkyo, em São Pau-
lo, o coquetel de boas-vindas
ao primeiro brasileiro de ori-
gem japonesa a ocupar uma
vaga no Senado, o médico Jor-

ge Yanai, reuniu centenas de
personalidades da comunidade
nikkei, entre eles, os deputa-
dos federais William Woo
(PPS-SP) e Walter Ihoshi
(DEM-SP), além de familiares
do homenageado. O evento foi

co-realizado pelo  Bunkyo,
Enkyo, Kenren, Aliança Cul-
tural Brasil-Japão, Grupo Par-
lamentar Brasil-Japão e Jor-
nal Nippak, com apoio do
Grupo Santander Brasil. Fo-
tos: Luci Júdice Yizima

AÇÃO POSITIVA – Reple-
to de amigos e convidados,
aproximadamente duas mil
pessoas, além de celebridades
como o cônsul geral do Japão
em São Paulo, Kazuaki Obe,
e consulesa, Eiko Obe, joga-

dor de vôlei de praia, Marcelo
Negrão, do surfista Picuruta
Salazar, e do escritor Roberto
Shinyashiki, o deputado fede-
ral William Woo promoveu noi-
te de autógrafos no Espaço
Hakka, em São Paulo, para o

lançamento do seu primeiro li-
vro, “O Poder da Ação Positi-
va - Descubra como atingir
seus objetivos e ser mais feliz.
Você merece!”. De sua pró-
pria autoria. Fotos: Luci
Júdice Yizima

SEMANA DE ENFERMAGEM 2010 – O
Colégio 24 de Maio, junto do vereador Ushita-
ro Kamia (DEM) e o Instituto Oriente Ociden-
te, promoveram, no dia 12 de maio – Dia Mun-
dial do Enfermeiro –, um evento em comemo-
ração a Semana de Enfermagem 2010, na pró-
pria escola. “Esta é uma homenagem a enfer-
meiras, enfermeiros e estudantes. É também,
uma oportunidade para essa nova geração de
profissionais aperfeiçoar o aprendizado e de vi-
venciarem a profissão que escolheram antes
de se formarem, o que é fundamental”, disse o
vereador Kamia, que participou pela 3ª vez
consecutiva.

YUTAKA TOYOTA – No
último dia 12, amigos da escri-
tora Sonia Prieto e do artista
plástico Yutaka Toyota foram
prestigiá-los na noite de autó-
grafo do lançamento do livro
“Yutaka Toyota  50 anos de

arte”, na Livraria Cultura do
Conjunto Nacional, em  São
Paulo.  Em um ambiente des-
contraído e entre parentes e
convidados, também marca-
ram presença o marchand de
arte Renato Magalhães

Côrrea,  a jornalista Kátia Si-
mone, a artista plástica Minka
Ilse Bajadsen, entre outros.  O
livro conta a vida e a trajetória
dos desafios e das conquistas
profissional do artista. Fotos:
Luci Júdice Yizima

APAS 2010 – No último dia 10, o deputado
federal Walter Ihoshi (DEM/SP) represen-
tou a Câmara Federal na abertura oficial do
26º Congresso de Gestão e Feira Internacio-
nal de Negócios em Supermercados, organi-
zada pela Associação Paulista de Supermer-
cadistas (APAS).  A solenidade também con-
tou com a presença de outras autoridades,
como o ex-governador José Serra (PSDB),

o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, o
presidente da APAS, João Sanzovo Neto, o
presidente da Abras (Associação Brasileira
de Supermercadistas), Sussumu Honda, o ex-
chefe da Casa Civil, Aloysio Nunes Ferreira,
o presidente da Assembléia Legislativa, de-
putado estadual Barros Munhoz, e o presi-
dente da Associação Comercial de São Pau-
lo, Alencar Burti.

AINDA DESENHO – a Galeria Deco inaugurou, no
último dia 6, a mostra coletiva “Ainda Desenho”, com
artistas brasileiros e um nikkei. A diversidade na lingua-
gem e a subjetividade de cada artista resultou em ima-
gens que vão além dos limites tradicionais do desenho,
como a fotografia, colagem, assim como outros supor-
tes. Claudio Matsuno, Marcelo Amorim, Marcelo Gandhi,
Marcia de Moraes, Monica Rizzolli e Thais Beltrame
fazem parte da mostra que segue aberta a visitação,
gratuita, até o dia 06 de junho de 2010.

ERICO MARMIROLI / DIVULGAÇÃO

Galerista Hideko Suzuki Taguchi a frente
da obra de Marcelo Gandhi

Artista plástico James Kudo e o ilustrador Zé
Otávio

Artista e organizador da mostra Claudio Matsuno
e crítica de arte Fernandda Lopes

ZENKARA – Ao lado de um público de mais
de 1000 pessoas, o deputado federal William
Woo (PPS-SP) atendeu convite feito pelo pre-
sidente da Zenkoku Karaokê Shidou Kyokai
do Brasil (Zenkara), o professor Shoiti Shi-
mada, e prestigiou o Bingo-Ação entre ami-
gos em prol da instituição, que aconteceu no
bairro da Liberdade, em São Paulo. Na oca-
sião, o docente-presidente Shimada agrade-
ceu Woo pela doação de 1 (uma) TV 42 pole-
gadas, que inclusive, foi oferecida como pri-
meiro prêmio ao contemplado na última roda-
da do bingo.

William Woo, Toshio Yamao (presidente da União
Paulista de Karaokê -UPK),  Shoiti Shimada e
Luiz Yuki (presidente de Honra da UPK).
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Candidatura de William Woo ao
Senado será definida pelo TSE

COMUNIDADE/POLÍTICA
COLUNA DA ERIKA SUMIDA

*ERIKA SUMIDA

Deixei pra escrever este
artigo no último minuto do pra-
zo de entrega para o jornal.
O motivo é que eu não esta-
va sentindo-me muito bem,
cansada e com a asma ata-
cada, desanimei e me dei ao
luxo de ficar estirada no sofá.
A televisão ligada mostrava
o último capítulo da novela
das 8.

Até aí nada demais, afi-
nal, eu estava desanimada
mesmo, contentava-me com
qualquer coisa que passasse
na tv, desde que não me per-
turbasse.

Mas o mais incrível, no fi-
nal da novela, bem no
finalzinho, vi o depoimento de
um músico pianista, que so-
frera vários acidentes do
“destino”, vamos chamar as-
sim, e juro que se eu estives-
se no lugar dele, já teria de-
sistido de ser pianista na me-
tade dos acontecimentos.

E ele estava lá, persisten-
te, João Carlos Martins her-
dou a paixão pela música de
seu pai José, que teve seus
estudos de piano interrompi-
dos ainda na infância, quan-
do perdeu um dos dedos da
mão direita em uma máquina
de corte, na gráfica onde tra-
balhava.

A paixão pela música, no
entanto, seria passada para a
próxima geração e o aciden-
te ocorrido com sua mão foi
o primeiro de uma série que
iria marcar a história da fa-
mília.

Em 1940 nasceu João
Carlos Martins, 4º filho de
José, que logo se tornou aman-
te da música, assim como seu
irmão, José Eduardo. Desde
as primeiras aulas de piano
João já demonstrava grande
talento, e aos 8 anos venceu
seu primeiro concurso tocan-
do obras de Bach.

João se tornou o maior in-
térprete mundial de Bach,
mas teve vários incidentes ao
longo da vida envolvendo suas
mãos, que hoje estão atrofia-
das.

Aos 63 anos João iniciou
uma nova carreira, como re-
gente e mais uma vez surpre-
endeu a todos com sua dedi-
cação. Hoje com 69 anos, ele
se sente agradecido por ser
brasileiro e poder continuar
levando a música às todas as
camadas sociais, provando
que “A música venceu”. Eu
diria que ele venceu, não a
música, pois a música estava
ali, acompanha quem quer e
ele quis e muito. O mais emo-
cionante em seu depoimento
é que ele disse que regeu o
hino nacional em terras ame-
ricanas e quando virou para
o público, lá estava a bandei-
ra brasileira!

Emocionante é pouco para
descrever o que eu senti. E
eu, que só tenho um proble-
ma respiratório, estava sen-
tindo-me cansada, inútil e re-

clamando da vida....Esse de-
poimento me fez levantar ime-
diatamente e vir correndo
escrever este artigo, pois tan-
tas pessoas superam coisas
muito piores do que eu e o
mais importante: são felizes!

Todo ano acontece em um
canal japonês, um concorridís-
simo concurso de karaokê, e
como todos sabem, japoneses
são fissurados em karaokê, e
no final do ano passado o ven-
cedor deste concurso foi um
brasileiro, Roberto Casanova,
que também superou várias
dificuldades para chegar ao tí-
tulo de campeão de karaokê.
Vencer neste concurso é re-
ceber o galardão máximo dos
concursos de karaokê. Ven-
ceu a pobreza, uma doença
terminal, a barreira de um idi-
oma e cultura diferentes.

O amor lhe deu as caras,
mas morava do outro lado do
mundo.

Do Brasil o talento apor-
tou na participação da final do
mais importante concurso ja-
ponês de karaokê.

E eu garanto que não pre-
cisa ser necessariamente um
super star para ter uma his-
tória incrível em busca do
estrelato. Basta ser brasilei-
ro. Tenho certeza que todo
brasileiro tem uma história de
superação para descrever, e
todas emocionantes convicta-
mente.

Estou certa de que a su-
peração em terras nipônicas
é especial, pois além das bar-
reiras habituais da vida acres-
centam-se outras tantas.

As minhas colegas de tra-
balho falam que eu deveria
contar a minha história na te-
levisão japonesa, para mos-
trar a mulher de fibra que eu
sou, e eu respondi a elas que
eu sou igual a todas as outras
brasileiras que aqui aportam,
o início é difícil para todas, não
tive tratamento diferenciado,
assim como a maioria não os
tem. E se hoje eu estou bem e
adaptada aí sim, pode-se di-
zer que foi por esforço pesso-
al, e quando se tem filhos que
dependem de você, a situação
é diferente, eu não podia
fraquejar e nem ao menos
demonstrar medo, eu tinha que
ser forte, afinal as crianças
dependiam de mim, e isso sim,
deu-me forças para batalhar
e vencer todos os obstáculos.

E na hora em que estou
sentindo-me desanimada, o
destino encarrega-se de mos-
trar-me que a vida é mais, a
vida só depende de mim, e
hoje o destino me mostrou
através da novela que não
tenho motivo nenhum para
desanimar, afinal todos os
povos são vencedores. Mas
os brasileiros são aqueles que
não desistem nunca!

*Erika Sunida é naturs de Ara-
çatuba (SP)e reside há 12 anos
no Japão, onde trabalha com de-
senvolvimento de criação. E-
mail: erikasumida@hotmail.com

Brasileiros com
muito orgulho

Depois de muitas idas e
vindas e também de
dúvidas e confirma-

ções, a definição da candida-
tura do deputado federal
William Woo (PPS/SP) ao Se-
nado Federal nas eleições de
2010 será decidida pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE)
até o fim deste mês, e no má-
ximo no início de junho, quan-
do serão realizadas as conven-
ções eleitorais dos partidos e
aprovação dos candidatos na
chapa. O órgão decidirá se
cada partido terá direito a in-
dicar um ou dois candidatos
“avulsos” ao Senado, fora da
coligação do bloco DEM,
PMDB e PSDB. O lançamen-
to das candidaturas próprias de
William Woo e Soninha Fran-
cine ao Senado Federal foi
decidida pelo diretório paulista
do PPS em uma reunião reali-
zada no dia 16 de maio em São
Paulo.

Na opinião de William Woo
houve um impedimento errô-
neo do TSE de se colocar con-
trário à coligação porque as
eleições são para cargos ma-
joritários, um para o poder Exe-
cutivo e outro para o Legisla-
tivo. O parlamentar explica
que, além disso, as coligações
são independentes, podendo-se
apoiar um vereador, um gover-
nador, um senador ou um pre-
sidente da República. Portan-
to são eleições distintas, sai um
candidato por vaga e partido.
Para ele não tem como o TSE
se colocar contrário à coliga-
ção, pois todo partido tem di-
reito a lançar o seu candidato.

O deputado nikkei não está
tranqüilo, mas continua confi-
ante com a sua candidatura ao
Senado que para ele é o seu
objetivo maior que motivou a
sua saída do PSDB para o
PPS com o compromisso de
lançá-lo ao Senado. “O PPS
era o único partido em setem-
bro do ano passado que esta-
va fechado com a pré-candi-

datura de José Serra a presi-
dência da República. E tam-
bém por ser um partido que
sempre correu com o PSDB
que já tinha escolhido os seus
candidatos para o Senado na-
quela época”, esclarece.

Caso o TSE mantenha a
resolução divulgada no dia 11
de maio, o sonho de William
Woo de disputar uma vaga no
Senado será adiada provisori-
amente. Com isso ele anteci-
pou que colocará em prática o
plano B, ou seja, sairá para
reeleição a deputado federal.
“Estou confiante na minha can-
didatura ao Senado tendo em
vista que minha candidatura a
deputado federal está bem pre-
judicada, uma vez que tenho
trabalhado todo esse tempo
para a candidatura ao Senado.
Se eu fosse candidato a depu-
tado federal estaria trabalhan-
do juntamente com as prefei-
turas e obras. Tenho feito um
trabalho muito mais amplo, jun-
to à base do partido PPS, ele é
voltado à candidatura ao Se-
nado”, garante.

Questionado sobre os ris-

cos que corre ao concorrer ao
Senado William Woo disse que
espera apenas que o TSE con-
firme a sua candidatura ao
Senado. “Temos que conseguir
a confirmação antes das con-
venções, porque senão não
conseguirei registrar a candi-
datura e não poderei me can-
didatar nas eleições de 2010.
As convenções poderão ser
realizadas a partir do dia 10 de
junho e ir até o dia 30, mas
estão previstas entre os dias 12
e 13 de junho”, informa.

O parlamentar afirmou que
a sua candidatura ao Senado foi
prejudicada com a desistência
da pré-candidata Soninha Fran-
cine ao governo de São Paulo,
para se candidatar ao Senado, e
pelo PPS ter se coligado ao blo-
co PMDB, PSDB e DEM. “O
meu projeto inicial e o compro-
misso do PPS eram de candi-
datura própria da Soninha Fran-
cine ao governo do estado, e a
minha candidatura ao Senado da
República”, ressalta.

O mais breve – William Woo
espera que a resposta da sua

consulta junto ao TSE sobre a
sua candidatura isolada à coli-
gação, aconteça o mais breve
possível para concorrer às elei-
ções. “Estarei nesta semana
reunido com advogados em
Brasília para verificar as con-
sultas definitivas que podere-
mos ter tanto no TSE, quanto
no TRE e no STF”, antecipa.

Como está na dependência
apenas da posição do TSE o
deputado ainda não tem certe-
za da confirmação da sua can-
didatura ao Senado, até porque
o TSE teve uma consulta feita
pelo Partido Verde do Rio de
Janeiro que negou a candida-
tura avulsa do partido, o que
surpreendeu muito os juristas
do Brasil. “Existe esse proble-
ma não somente com o nosso
partido, mas também outros
como o PTB com o lançamen-
to da candidatura do Romeu
Tuma e no Rio de Janeiro com
César Maia, existem problemas
em todo o país. Vamos ver em
uma consulta concreta qual
será a resposta definitiva do
TSE”, assegura.

(Afonso José de Sousa)

DIVULGAÇÃO

Reunião entre dirigentes e militantes do PPS realizada em São Paulo no último dia 15

A ouvidoria do Hospital
Regional do Gama (HRG) em
Brasília, no Distrito Federal,
procura familiares de Masao
Yamaguchi falecido nesta se-
mana no pronto socorro da
clínica médica daquele hos-
pital. Como a câmara de res-
friamento do hospital não
consegue conservar o corpo
do cidadão por muito tempo
por ser antiga, a direção da
instituição pede agilidade de
quem tiver notícias dos fami-
liares dele.

Ele estava sem acompa-
nhantes, mas seus documen-
tos constam que é filho de
Chozaburo Yamaguchi e
Shikee Yamaguchi; identida-
de 1706514 (SSP-DF), nas-
cido no dia 26 de abril de
1935, em Yamagata – Japão,
Certidão de nascimento por-
taria MJ167-B/1976, Rio de
Janeiro / RJ, e CPF:
502.433.818-91. Masao fica-
va na rodoviária do Plano Pi-
loto, trabalhou na Eletropaulo;
tem investimentos bancários,

COMUNIDADE

Hospital Regional do Gama, em Brasília, procura familiares de
Masao Yamaguchi, falecido nesta semana

cartão de advocacia Cível
Previdenciária do advogado
Fernando Nunes – 30022027;
cartão da RP Associados em
Taguatinga centro – Imposto
de Renda exercício 2007.
Além de contas de aplicação,
quantia em dinheiro em es-
pécie e outros pertences
guardados na secretaria de
enfermagem do PS.

O serviço social e a ouvi-
doria do HRG já tentaram
vários contatos sem sucesso.
Talvez por ser confidencial?!,

não obtiveram nenhuma in-
formação sobre ele, um ban-
co pode ter informado que
ele paga uma pensão judici-
al. Pede-se que a embaixada
do Japão se manifeste a res-
peito caso saiba alguma in-
formação de Masao Yamagu-
chi. O contato pode ser feito
com Eliane Simeão, da ouvi-
doria do HRG nos telefones:
(61) 3385-0759 OU 8491-
1425. Célia Akiko H. No-
gueira – Enfermeira –Geren-
te Subst. GDT/HRG.
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TRE retira cassação do vereador
Ushitaro Kamia  no caso da AIB

COMUNIDADE/POLÍTICA

Cerca de 8 anos se passa-
ram desde que eu trabalhei 3
anos em Brasília como embai-
xador japonês no Brasil. Como
assumi o posto sendo totalmen-
te leigo a respeito do país, não
estou seguro se fui de alguma
ajuda enquanto lá estive, mas
pude aprender muita coisa a
respeito do Brasil e da Améri-
ca do Sul. Depois que voltei ao
Japão, eu não paro de refletir
uma coisa. Se tanto os Estados
Unidos quanto o Brasil possu-
em grandes extensões territo-
riais, populações de centenas
de milhões de habitantes e re-
cursos naturais em abundância,
por que o primeiro se transfor-
mou em uma grande potência
mundial enquanto o último só
chegou ao nível de fazer parte
dos países BRICs agora?

Continuo a me questionar
até hoje, mas um dos grandes
motivos deve ser porque os
EUA são uma “nação bioceâ-
nica” que possuem saída para
dois oceanos, Atlântico e Pa-
cífico, enquanto que o Brasil é
uma “nação Atlântica” que só
possui saída para um oceano.

As principais cidades do
Brasil são cidades portuárias
do litoral Atlântico enquanto o
interior do país passou inexplo-
rado por longos anos. Imagino
que as classes intelectuais pau-
lista e carioca se sentissem
mais próximas de Paris, Lon-
dres e Nova York do que de
Cuiabá ou Boa Vista.

Mas o esforço de mover o
“centro de gravidade” do Bra-
sil, do litoral Atlântico para o
interior, pode ser visto na mu-
dança da capital federal reali-
zada em 1960. Nesse aspecto,
não se pode esquecer do
PRODECER (Programa de
Cooperação Nipo-Brasileiro
para o Desenvolvimento dos
Cerrados) que recebeu a ajuda
do Japão. A terra estéril do in-
terior está se transformando em
uma grande área produtora de
grãos. Os agricultores alemães
e japoneses que se mudaram do
sul estão transformando pouco

a pouco o “Cerrado” num fértil
cinturão verde de grãos. A agri-
cultura praticada no interior, al-
tamente mecanizada, lembra a
área centro-oeste dos EUA e
é completamente diferente da
agricultura tradicional do litoral
nordestino que tem como pré-
requisito a existência de inúme-
ros agricultores pobres. A pro-
dução de soja e milho dessa
região é exportada para a Chi-
na e outros países asiáticos, mas
tudo escoa pelos portos do lito-
ral atlântico.

O principal mercado consu-
midor dos cereais produzidos no
interior do Brasil, tanto para
consumo humano quanto para
ração animal, será o leste asiá-
tico. Além da população de lá
ser grande, a economia cresce
rápido e o consumo de proteí-
na animal tem aumentado anu-
almente. Eu me lembro de
quando, como embaixador, vi-
sitei estados do interior como
Cuiabá, Porto Velho e Rio
Branco. Os Governadores e
pessoas influentes dessas
regiões foram unânimes em
defender a necessidade de uma
saída para o Pacífico e a cria-
ção do corredor bioceânico.

É pouco provável que, num
futuro, o território brasileiro se
expanda até o Oceano Pacífi-
co pela conquista ou qualquer
outro meio invasivo, mas, na
era em que vivemos, existem
meios de auxílio internacional
como, por exemplo, a Reunião
dos Chefes de Estado Sul-
Americanos. Na verdade, fi-
quei sabendo que num ano re-
cente, a lista de melhoria de
infra-estrutura da América do
Sul selecionada e apresentada
por essa reunião incluía a cons-
trução de corredores bioceâ-
nicos.

Quando, no cargo de embai-
xador, visitei a capital do Acre,
Rio Branco, localizada no extre-
mo oeste do Brasil, me conta-
ram que a distância que separa
a cidade de Cruzeiro do Sul, no
canto esquerdo do Estado, até
Trujillo, no litoral Peruano, tem

pouco mais de 700 quilômetros
em linha reta. A distância é me-
nor que a de Brasília-São Paulo
que demora uma hora de avião,
mas entre essas duas extremi-
dades se erguem os picos
andinos que ultrapassam 5 mil
metros de altura e cuja região é
uma das áreas de maior ativida-
de sísmica do mundo.

Se for necessário construir
túneis rodoviários ou ferroviá-
rios que atravessem a cordi-
lheira dos Andes, acredito que
a tecnologia do Japão com sua
vasta experiência de constru-
ção civil em áreas de terremoto
possa ser de grande auxílio.
Um projeto assim exige ver-
bas gigantescas, mas o Japão
é um dos poucos países no
mundo com condições de res-
ponder a tal demanda no nível
público e civil. Além do mais,
a verba das obras públicas ja-
ponesas tem diminuído tanto
que as empresas japonesas de
engenharia civil têm buscado
no exterior o caminho para a
sobrevivência. Nos últimos
tempos, o Governo japonês fi-
nalmente parece ter decidido
dar um auxílio monetário nes-
sa busca.

Se um corredor bioceânico
fosse construído, os cereais
produzidos na área central do
Brasil poderiam ser carrega-
dos até portos da costa Pacífi-
ca em trens de alta velocidade
e cruzar o Oceano Atlântico
com navios cargueiros gigan-
tescos de modo a enviar ve-
lozmente até as áreas de de-
manda como a China.

Mas o efeito não acabaria
por aí. O Brasil passaria a ser
um país com saída para o Pa-
cífico e poderia reagir pronta-
mente aos movimentos da Ásia
como faz os EUA. Se imagi-
narmos que o século 21 será o
século da Ásia, isso seria de
vital importância para o Brasil.

Um corredor bioceânico
não deve ser suficiente e, no fi-
nal, haveria várias rotas alter-
nativas. Mas a construção do
primeiro teria um significado es-

DEBATES

O sonho da construção dos corredores bioceânicos
pecial. Existem pessoas que di-
zem que, apesar de o corredor
ser bom para exportar cereais
e minerais para a China, não
haveria carga para trazer de
volta. Mas, como a Ásia e a
China se transformaram nas
fábricas do mundo, eu acredito
que haveria demanda por car-
gas vindas da região desde que
haja infra-estrutura.

As contribuições japonesas
para o Brasil foram: 1ª, a ajuda
dos imigrantes, 2ª, o desenvol-
vimento de projetos nacionais
como Usiminas e Cerrado, e a
3ª poderia ser o auxílio na cons-
trução do corredor bioceânico
para ajudar a transformar o país
numa grande potência que fi-
cará atenta tanto para o Ocea-
no Atlântico quanto para o Pa-
cífico, da mesma forma que os
EUA. Acho que está na hora
de pensar seriamente nessa
possibilidade.

*Katsunari
Suzuki, ex-
embaixador
do Japão no
Brasil de
1999 a 2002.
Nasceu em
Tóquio e for-
mou-se na
Faculdade

de Direito da Universidade de Tó-
quio. Ingressou no Ministério das
Relações Exteriores do Japão e exer-
ceu diversas funções, entre as
quais diretor do Departamento de
Inteligência e Pesquisa, secretário-
geral do Secretariado do Quartel-
general da Cooperação de Paz In-
ternacional no Escritório do Primei-
ro-Ministro, embaixador no Vietnã
e representante japonês da nego-
ciação de normalização das rela-
ções nipo-coreanas. Em 2005, apo-
sentou-se do Ministério. Atual-
mente é diretor externo indepen-
dente da Teijin Ltd. e diretor geral
da Associação Central Nipo-Bra-
sileira. 71 anos.

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

OTRE-SP (Tribunal Re-
gional Eleitoral de São
Paulo) retirou nesta

terça-feira (18) a cassação dos
mandatos e as inelegibilidades
de mais três vereadores. São
eles: Adilson Armando Carva-
lho Amadeu (PTB), Adolfo
Quintas Gonçalves Neto
(PSDB) e Ushitaro Kamia
(DEM). Os juízes concluíram
pela legalidade das doações
realizadas pela Associação
Imobiliária Brasileira (AIB) e
reformaram as sentenças de
primeiro grau.

Para o juiz Galdino Toledo
Junior, relator nos recursos de
Adilson Amadeu e Adolfo
Quintas Neto, “não é possível,
desde logo afirmar que a AIB
existe com a única finalidade
de arrecadar recursos de seus
associados para doá-los aos
candidatos em eleições”. Con-
forme o magistrado, a associ-
ação foi criada há mais de 20
anos e seus associados não
estão impedidos de fazer doa-
ções isoladas a candidatos em
eleições, desde que respeita-
dos os limites legais.

No julgamento do recurso
de Ushitaro Kamia, o juiz
relator Baptista Pereira, enten-
deu que não ficou demonstra-
do que os recursos doados pela
AIB seriam provenientes do
Secovi  (Sindicato de Compra,
Venda, Locação e Administra-
ção de Imóveis) e portanto,
“pressupõe-se que a doação
foi efetuada por fonte permiti-
da pela legislação eleitoral”.

A Corte paulista, por vota-
ção unânime, deu provimento

FICHA LIMPA

“Sociedade precisa fazer sua
parte”, diz senador Jorge Yanai

ontem (quarta-feira), em en-
trevista ao Jornal Nippak.

“A decisão do TRE mostra
que não havia nenhuma irre-
gularidade quanto a AIB. Ha-
via uma jurisprudência afir-
mando que não haveria ne-
nhum problema. A doação foi
declarada e analisada por téc-
nicos promotores e juízes. Tan-
to que as contas, não só mi-
nhas como as de outros vere-
adores, foram aprovadas e fo-
mos diplomados”, explicou
Kamia, acrescentando ainda
que, no caso do Secovi, “não
existe vínculo algum” com o
sindicato.

“Até porque, na época da
doação, alguns vereadores
consultaram o TRE se have-
ria algum problema receber a
doação e foram informados
que não teria problema algum”,
disse Kamia, afirmando estra-
nhar o fato de o Ministério
Público levantar esta questão
no “meio do caminho”.

Kamia, no entanto, prefere
tirar lições positivas do episó-
dio. “Vasculharam todas as mi-
nhas contas e não foi constata-
da nenhuma irregularidade.
Embora tenha arranhado a ima-
gem dos vereadores, isso, por
si só, já é um atestado de ido-
neidade e prova que não devo
nada à Justiça”, avalia o vere-
ador, lembrando que “nunca
deixei de trabalhar mesmo com
todos esses acontecimentos”.
“Nunca desanimei porque tenho
a consciência tranqüila. Acima
de tudo está o nosso trabalho”,
destaca Kamia.

(Aldo Shiguti)

aos recursos para julgar impro-
cedentes as representações
propostas pelo Ministério Pú-
blico Eleitoral.

Em julgamentos anteriores
sobre as doações recebidas da
AIB na campanha eleitoral de
2008, o TRE já havia retirado
as cassações de outros cinco
vereadores.

Cabem recursos ao Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE).

Ushitaro Kamia comemo-
rou mais uma vitória. O vere-

ador nikkei já havia sido absol-
vido pela Corregedoria da Câ-
mara Municipal e pelo próprio
TRE no caso do imóvel da
Zona Norte. O processo foi
arquivado.

Consciência tranquila – A
decisão do TRE no caso das
doações da AIB enterra, em
definitivo, qualquer suspeita
que ainda pairavam sobre o ve-
reador. “A justiça foi feita,
mais uma vez”, disse Kamia,
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“Vasculharam minhas contas e não acharam nada”, ressalta Kamia

Depois de muito impasse,
o  Senado aprovou ontem
(quarta-feira) o Projeto Ficha
Limpa. “Era um anseio da
população. Mas sua aprova-
ção não significa que vá
transformar o pleito eleitoral
e algo puro. É um caminho.
A sociedade precisa fazer
sua parte. Ou seja, cabe a ela
escolher os candidatos”, afir-
mou o senador Jorge Yanai
(DEM-MT), por telefone, em
entrevista ao Jornal Nippak
ainda  durante votação no
Plenário. Aprovado na sema-
na passada pela Câmara dos
Deputados, o projeto “Ficha
Limpa” barra a candidatura
de políticos condenados pela
Justiça. O texto foi aprova-
do ainda na manhã de quar-
ta-feira na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ),
onde foi relatado pelo sena-
dor Demóstenes Torres
(DEM-GO). “Resta saber
agora se vai valer já para a
eleição deste ano. Espero
que sim”, disse Yanai.

Foi a primeira votação de
Jorge Yanai desde que assumiu
uma vaga no Senado. E o pri-
meiro brasileiro de origem ni-
pônica no Senado não quer per-
der tempo. No dia 18 ele este-
ve no Gabinete do deputado fe-
deral Aldo Rebelo (PCdoB-SP)
para entregar ao parlamentar
um documento com sugestões
de temas importantes, principal-
mente para a região de Mato
Grosso, a ser inseridos na re-
formulação e atualização do
Código Florestal, que está sen-
do analisado na Comissão Es-
pecial da Câmara, criada para
esse fim, e do qual o deputado
é o Relator.

No documento, o senador
afirma que “diversos temas
abordados no Código Florestal
vigente não contam, até agora,
com uma regulamentação es-

pecífica, como, por exemplo, a
conceituação do que venha a
ser “área degradada”, ficando
a interpretação da Lei a crité-
rio dos fiscais ou de autorida-
des de órgãos governamentais.
A regulamentação objetiva evi-
tar arbitrariedades e atitudes
punitivas de fiscais e autorida-
des ambientais no trato com os
produtores rurais.”

Na ocasião, também esta-
va presente no Gabinete de
Aldo Rebelo o deputado Moa-
cir Micheletto (PMDB-PR),
presidente da citada Comissão
Especial, que cumprimentou o
senador Yanai pela iniciativa.

Investimentos – No dia 14,
Yanai esteve mais uma vez na
capital paulista para participar
do almoço de confraternização
da Câmara de Comércio e In-
dústria Japonesa do Brasil, em
São Paulo, onde fez uma pa-
lestra sobre: “O futuro dos in-
vestimentos na infraestrutura
do Brasil”. O evento, que
aconteceu no Hotel Maksoud
Plaza.

Em sua exposição, Yanai
falou sobre a importância de
se estreitarem mais as rela-
ções entre Brasil e Japão: “O
relacionamento comercial
entre os dois países deveria
ser intensificado cada vez
mais. O Japão investe em
outros países, como a China,
por que não investir mais no
Brasil, que sempre foi um
país extremamente amigo e
parceiro?”, indagou o sena-
dor.

Após a palestra, Jorge
Yanai, visitou a redação do Jor-
nal Nippak, onde reencontrou
o presidente da Empresa
Jornalística União Nikkei, Raul
Takaki, e posou para fotos ao
lado de funcionários.
(Aldo Shiguti, com agênci-

as)

DIVULGAÇÃO

Senador Jorge Yanai com o deputado federal Aldo Rebelo

Aquecer a economia e be-
neficiar bons pagadores é o que
prevê projeto em tramitação no
Congresso Nacional, tema da
palestra do deputado federal
Walter Ihoshi (DEM/SP) du-
rante reunião na Fecomercio
(Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do
Estado de São Paulo), realiza-
da no último dia 17.

Cerca de 18 sindicalistas de
diversos segmentos, como be-
leza, imóveis, turismo, presta-
ção de serviços, entre outros,
e o presidente do Conselho de
Serviços da Fecomercio,

Haroldo Silveira Piccina, mar-
caram presença. O cadastro
positivo foi um dos assuntos
que permeou o encontro.

“Em países como EUA,
China, França, México e Equa-
dor, o cadastro positivo tem
dado certo, prática comprova-
da pelo IFC (International
Finance Corporation), do Ban-
co Mundial”, destacou.

Segundo ele, a proposta
ajuda a democratizar a libera-
ção do crédito criando uma
garantia por reputação, ou seja,
quanto melhor o histórico de
pagamento, mais benefícios o
cidadão recebe. De acordo
com o deputado, isso é de ex-
trema importância ao Brasil
porque somente a classe D
movimenta cerca de R$ 385
bilhões por ano, graças ao cré-
dito. “O que a pessoa gasta
hoje em geladeira, e fogão, fu-
turamente ela gastará em algo
mais caro, como carro ou casa
própria”, destacou Ihoshi.
Além disso, a classe D em-
presta mais o seu cartão de
crédito a parentes e amigos do
que as classes A e B (26%
contra 3%).

COMUNIDADE/POLÍTICA

Ihoshi esclarece detalhes do
Cadastro Positivo na Fecomercio

Haroldo Piccina e Walter Ihoshi
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10ª edição da Festa do Kaki Fuyu
espera cerca de 60 mil visitantes

CIDADES/PIEDADE

Os membros da comissão
administrativa e os voluntários
da Casa de Reabilitação Soci-
al em Santos (Kosei Home),
realizam no dia 6 de junho a
sua tradicional Festa Junina
com o objetivo de arrecadar
fundos para a manutenção de
suas atividades assistenciais.
Durante o evento que deve
reunir de 400 a 450 pessoas,
os visitantes poderão assistir a
apresentações de grupos de
danças folclóricas, karaokê, do
coral formado pelos idosos da
entidade, além de saborear
vários pratos da culinária japo-
nesa, o almoço está marcado
para as 12h.

Também está previsto um
passeio ao aquário da cidade
(ingresso à parte) e ao Mer-
cado do Peixe. Este ano a con-
tribuição mínima é de R$ 65,00
por pessoa, incluindo almoço –
bebidas à parte, e condução
com ônibus partindo às 8h em
frente ao Enkyo, associados
pagam R$ 60,00. O retorno de

Santos será às 15h com che-
gada ao Metrô São Joaquim às
16h30.

A entidade abriga atual-
mente 52 internos com idade
média de 83,5 procedentes de
Diadema, São Bernardo do
Campo, São Paulo e Mato
Grosso, e é mantida pela Be-
neficência Nipo-Brasileira de
São Paulo (Enkyo). A casa é
gerenciada por Saito Shinichi,
Ignácio Tadayoshi Moriguchi
é o vice-presidente e Hiroshi
Endo é o presidente.

FESTA JUNINA DA CASA E
REABILITAÇÃO SOCIAL DE
SANTOS
QUANTO: DIA 7 DE JUNHO

HORÁRIO: 12H ÀS 16H
ONDE: AV CAMPOS SALLES, 60
VILA NOVA – SANTOS – SP
FONE: (13) 3232-9615
INFORMAÇÕES: (13) 3274-6494 COM

APARECIDA

INSCRIÇÃO: ENKYO - SETOR ASSOCIADOS

RUA FAGUNDES, 121 - TÉRREO –
LIBERDADE

CIDADES/SANTOS

Casa Kosei Home de Santos
promove festa junina no dia 6

AAssociação Cultural e
Esportiva de Piedade
realiza nesta sexta-fei-

ra (21), sábado e domingo, no
recinto de festas da Acep
(Kaikan), a 10ª edição da 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 que
acontece amanhã (sexta), por
volta das 15 horas, coincidirá
com os festejos do 170º ani-
versário da cidade. A cerimô-
nia deve contar com a presen-
ça de autoridades de São Pau-
lo e da região.

Segundo o vice-presidente
da Acep, Jorge Miasawa, são
esperados mais de 60 mil visi-
tantes nos três dias de progra-
mação. “Somente para o show
da dupla Chitãozinho e Xororó,
que acontece nesta sexta, por
volta das 22 horas, foram co-
locados cerca de 15 mil ingres-
sos à venda”, destaca Miasa-
wa, explicando que a progra-
mação artística é uma das pre-
ocupações da Comissão Orga-
nizadora, mas não a única.

A Festa e Exposição do
Kaki Fuyu de Piedade, que
conta com apoio da Prefeitura

Joe Hirata sobe ao palco da 10ª edição da Festa e Exposição do Kaki Fuyu de Piedade neste domingo

ARQUIVO/JORNAL NIPPAK

Municipal de Piedade e da As-
sociação dos Produtores de
Caqui de Piedade, tem como
objetivos principais divulgar a
vocação agrícola de Piedade
e “proporcionar lazer e entre-
tenimento aos visitantes”. Para

isso, haverá vendas de frutas,
verduras e hortaliças além, é
claro, do carro-chefe, o caqui.
No estande da Prefeitura, a
fruta servirá de inspiração para
um concurso de pratos à base
de caqui.

Além da dupla Chitãozinho
e Xororó, estão programados
ainda shows com o cantor Joe
Hirata (que subirá ao palco no
domingo, por volta das 21 ho-
ras), com o grupo CPM 22, e
com a dupla Nilton e William.
A entrada é gratuita.

(Aldo Shiguti)

10ª FESTA DO KAKI FUYU
DE PIEDADE
QUANTO: DIAS 21, 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

DIA 20 (HOJE)
Ponto Cego – 14h
Carlinhos Salles e Edu Lima – 16h
Velokas – 18h
VerdePerto – 19h
Doutrine – 20h
CPM 22 – 22h

DIA 21 (SEXTA)
Abel e sua guitarra (tenda cultu-
ral) – 19h
Benato (tenda cultural) – 21h
Chitãozinho e Xororó – 22h

DIA 22 (SÁBADO)
Taikô – 11h
Cenas – 13h
Samba Jovem – 15h
UTI – 17
Eduardo e Paloma (tenda cultu-
ral) – 18h
Fernando Sabri – 19h
2 Friends (tenda cultural) – 21h
Newton e Willian – 22h

DIA 23 (DOMINGO)
Caio e Caíque – 11h

Concurso de pratos de caqui (ten-
da cultural). Saída para roteiros
turísticos de Piedade, às 11h
Bruno e Luciano – 13h
Voz do morro – 14h
Big Band “Esquina do Jazz” – 15h
Banda Voz do Morro – 16h
Juaneras – 17h
Juliano Freitas (tenda cultural) –
18h
Gilson e Marcos – 19h
Joe Hirata – 21h

Confira a programação da 10ª Festa e Exposição do Kaki Fuyu de Piedade

Pela primeira vez na histó-
ria de Botucatu (243 km da
capital paulista) a população da
cidade e região terá um festi-
val de cultura japonesa de gran-
des proporções. Trata-se da
primeira edição do Tomodati
(amizade/amigo) - Festival
Botucatuense de Cultura Japo-
nesa que será realizado no pró-
ximo fim de semana, dias 21 a
23 de maio. O evento será aber-
to oficialmente nesta sexta-fei-
ra (21), no Teatro Municipal
“Camillo Fernandes Dinucci”,
durante um coquetel. O festi-
val é promovido pela Prefeitu-
ra de Botucatu, com a colabo-
ração da Associação
Botucatuense de Cultura Japo-
nesa (ABCJ), da Unesp –
campus de Botucatu, do Con-
sulado Geral do Japão em são
Paulo, da Japan International
Cooperation Agency (Jica) e da
Fundação Japão.

Durante a festa estão pro-
gramadas várias atrações
como exposições de arte, ar-
ranjos florais, miniaturas, cali-
grafia japonesa, cerimonial ja-
ponês, barracas com comidas
típicas e outras atrações.
Shinkyo Daiko (SP); Karaokê;
Coral Família Yanagizawa;
Dança Odori - Projeto Yume,
no Iglu 8; Encontro de Flautas
com Shen Ribeiro e Zé Cláu-
dio; Kaze Daiko (Botucatu);

CIDADES/BOTUCATU

1º Tomodati movimenta comunidade nikkei de Botucatu e região neste fim de semana
tiam apenas comemorações,
mas nada comparado a este
festival”, garante. O objetivo,
segundo Minoru Sakate é fo-
mentar a integração. “Espera-
mos contribuir para o entrosa-
mento entre as culturas japo-
nesa e brasileira”, afirma. O
evento deve ser prestigiado

Dia 21 de maio - Teatro
Municipal ‘Camillo
Fernandes Dinucci’
20h - Abertura do Tomodati -
Festival Botucatuense de Cul-
tura Japonesa

22/05 - Espaço Cultural
‘Antônio Gabriel Marão’
11h - Abertura com Cônsul
Geral e Comitiva
15h - Shinkyo Daiko (SP)
16h - Karaokê
18h - Coral Família
Yanagizawa
Projeto Yume, no Iglu 8
19h – Encontro de Flautas
com Shen Ribeiro e Zé Cláu-
dio.
20h - Ballet Yuba - Grupo de
Mirandópolis, formado por la-
vradores imigrantes japone-
ses e seus descendentes, mo-
radores da Fazenda Yuba, lo-
cal onde se dedicam não ape-
nas à agricultura, mas tam-

Programação

bém à dança, ao teatro, à pin-
tura e ao canto coral, tudo de
acordo com os ensinamentos
do fundador da comunidade,
Issamu Yuba, defensor da
idéia de que uma vida saudá-
vel tinha como pilares bási-
cos, o cultivo da terra e da
arte. O grupo faz turnês pelo
Brasil e já se apresentou no
exterior. Em Botucatu este-
ve há mais de 20 anos.

23/05 - Espaço Cultural
‘Antônio Gabriel Marão’
15h - Kaze Daiko (Botuca-
tu)
16h - Karaokê
18h - Dança Odori - Projeto
Yume, no Iglu oito
19h - Kaze Daiko (Botuca-
tu)
20h - Grupo Yasukoi Sooran
(SP) – Dança moderna
21h - Smile Matsure Dance
(SP) – Dança moderna

por autoridades do Consulado
do Japão na capital paulista, da
Fundação Japão e da JICA.

ABCJ – “O Brasil é um país
de imigrantes por isso é impor-
tante que cada etnia trouxesse
dos seus países de origem as
boas práticas para que o Brasil
cada vez mais possa melhorar,

assim foi fundada a ABCJ para
tentar manter e cultivar as boas
cultura e tradição japonesa em
Botucatu e no Brasil”, a decla-
ração é de Minoru Sakate ao
informar que a entidade no iní-
cio desenvolvia atividades, mas
de forma limitada apenas entre
os sócios.

“Verificamos que cada vez
mais os nossos filhos e netos
são cada vez mais brasileiros,
se distanciando da cultura ja-
ponesa e assim diluindo os bons
ensinamentos da cultura. Para
tentar evitar isso queremos
fazer algum tipo de evento que
marque um pouco mais da cul-
tura, para isso contamos com
apoios do Consulado Geral do
Japão, da Prefeitura de Botu-
catu, da Unesp, Jica e da Fun-
dação Japão”, destaca.

TOMODATI - FESTIVAL
BOTUCATUENSE DE
CULTURA JAPONESA
QUANDO: DE 21 A 23 DE MAIO

HORÁRIO: DIA 21 ÀS 20H E DIAS 22 E
23 DAS 10H ÀS 22H

ONDE: ABERTURA NO TEATRO MUNICIPAL

CAMILO FERNANDEZ DINUCCI - PRAÇA

CORONEL MOURA, 27 - CENTRO –
BOTUCATU. ATRAÇÕES NO ESPAÇO

CULTURAL ANTÔNIO GABRIEL MARÃO -
AVENIDA D. LÚCIO, 755 – CENTRO –
BOTUCATU – SÃO PAULO.
INFORMAÇÕES:
(14) 3882-9004/0133/1489

do Grupo Yasukoi Sooran (SP)
– Dança moderna; e Smile
Matsure Dance (SP) – Dan-
ça moderna.

Um espetáculo aguardado
é o Ballet Yuba - Grupo de
Mirandópolis, formado por la-
vradores imigrantes japoneses
e seus descendentes, morado-
res da Fazenda Yuba, local
onde se dedicam não apenas
à agricultura, mas também à
dança, ao teatro, à pintura e ao
canto coral, tudo de acordo
com os ensinamentos do fun-
dador da comunidade, Issamu
Yuba, defensor da idéia de que
uma vida saudável tinha como
pilares básicos, o cultivo da

terra e da arte. O grupo faz
turnês pelo Brasil e já se apre-
sentou no exterior. Em Botu-
catu esteve há mais de 20
anos. Ainda no sábado (22), às
9 horas, integrando o festival,
Botucatu sediará o Campeo-
nato Paulista da Federação
Paulista de Judô sub-17, no
Ginásio de Esportes “Dr. Má-
rio Covas Júnior”.

De acordo com o sócio-
fundador da ABCJ, Minoru
Sakate, esta será a primeira
grande festa da cultura japo-
nesa já organizada no municí-
pio. “É a primeira vez que Bo-
tucatu promove um evento
desta envergadura. Antes exis-
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Minoru Sakate, sócio-fundador da Associação Botucatuense

O ambulatório médico da
Beneficência Nipo Brasileira
(Enkyo - Centro Médico Liber-
dade) realiza até amanhã – dia
21 de maio, a vacinação con-
jugada contra gripe sazonal e
contra a H1N1, voltada para
pessoas acima dos 60 anos.
De acordo com a gerente ad-
ministrativa do ambulatório
Izumi Kuwano, na ocasião se-
rão disponibilizadas 800 doses,
e caso falte a Secretaria da
Saúde do Estado fornecerá
mais. O objetivo é imunizar os

idosos da comunidade das gri-
pes comum e H1N1, para isso
o governo atrasou a vacinação
por duas semanas. A vacina-
ção acontece no horário das
13h30 às 16h30 exceto (sába-
do e domingo) no ambulatório
localizado na Rua Fagundes,
121 – Liberdade - São Paulo.
Outras informações podem ser
obtidas nos telefones (11)
3274-6500 / 3274-6539 / 3274-
6540 / 3274-6541. É necessá-
rio levar o RG ou RNE e a
caderneta de vacinação.

SÃO PAULO

Enkyo promove vacinação
contra gripe e H1N1
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Homenagem aos Idosos de 99
anos de idade prorroga inscrições

HAKUJUSHA
COLUNA DO JORGE NAGAO

(JORGE NAGAO)

À bordo do Cometa, o
passageiro solitário saborea-
va cada verso do livro
“Vagalovnis”, de Antonio Bar-
reto,  que o hospedou como
um rei, por ocasião do lança-
mento do D&V, na Bienal do
Livro. Voltando das Gerais,
Minas e manos, contemplan-
do o céu, naquela madruga-
da, lembrou-se de outro co-
meta, o Halley, que os jovens
com menos de 30 talvez des-
conheçam a existência, mas
que nós, jovens há mais
tempo,curtimos a sua passa-
gem, em 1986.

Em sua penúltima turnê
pelo planeta, em 1910, ele viu
nascer Noel Rosa, Adoniran
Barbosa e o Timão, do center
nada. Como ele passa a cada
76 anos, éramos privilegiados,
pois iríamos vê-lo, coisa que
nem Edmond Halley, o astrô-
nomo que descobriu quando
ele dava o ar de sua fumaça
por aqui, conseguiu, pois fa-
leceu em 1742, 14 anos an-
tes da vinda do seu cometa.

A uma semana do grande
dia da grande noite, só se fa-
lava no Halley, no cometa, no
cometa Halley, enfim. O maior
frisson. Todos queriam pegar
carona nessa cauda do come-
ta. Mas, que Toledo engano,
no céu de São Paulo, sem
Sanches, Tanakara que não
veríamos nada. Aqui raramen-
te vemos estrelas quanto mais
ouví-las, Bilac. A solução foi
alugar um sítio, próximo à ca-
pital paulista, para receber o
ilustre visitante.

Finalmente, chegou aquele
aguardado dia de fevereiro.
Halleyluia! Com luneta e
tudo, as bancárias e seus res-
pectivos e as respectivas com
seus bancários chegaram ani-
mados ao local. A maioria
acreditava que veria um gran-
de astro luminoso azul ou
alaranjado que deslizaria pelo
infinito humilhando as peque-
nas estrelas no seu entorno.
Lá pelas diez de la noche,
mejor hora para ver el come-
ta, todos se acotovelavam em
torno da luneta. O céu
estreladíssimo prometia uma
noite inesquecível.

- O Halley é aquele mais
brilhante - dizia um.

- Não, é aquele menorzi-
nho, à direita – falava outro.

E assim cada um, cada
uma, observava e fazia o seu
‘cometário’. Depois de olhar
mais uma ou duas vezes,
“aquela mancha difusa no
meio de tantas estrelas”, se-
gundo o fotógrafo Osni, a de-
cepção era geral. “Tanta coi-
sa pra ver isso”- era o que
mais se ouvia. Deixaram o
Halley pra lá e ficaram ali na
grama batendo papo. Não se-
ria um cometa metido a bes-
ta que estragaria aquela sex-
ta e o fim de semana.

As fotos nos jornais no dia
seguinte comprovaram que o
cometa popstar passou mui-
to discretamente por entre as
enciumadas estrelas e saiu de
fininho.

Restou ao grupo curtir o
aprazível sítio, com muito ver-
de e um ar tão puro que os
paulistanos estranharam.
Veio à lembrança do passa-
geiro da Cometa, e do come-
ta, que, por esse pequeno pa-
raíso, corria um estreito rio
com pedras claras. Em deter-
minado trechos, era possível
se deitar no leito do rio e se
cobrir com o lençol d’água.
(Rio, Delzas bobagens que
escrevo).

Mas a lembrança mais
agradável ao passageiro da-
quela memorável noite, foi o
seu reencontro com os besou-
ros da família dos lampirídeos
e dos fegodídeos, os singelos
vagalumes. Desde a infância
não os vira mais. E eles esta-
vam ali, aos montes, para
encantá-lo com suas vagalu-
minescências. Lembrou-se
como as crianças eram cru-
éis com esses luminosos bi-
chinhos quando os esfrega-
vam nas roupas para roubar
a fosforescente luz que se

apagava em poucos minutos.
Ele que pagou pra ver um co-
meta Halleynígena estava
vendo de graça toda a graça
dos vagalovnis.

Da mesma forma, o téc-
nico da seleção, o cabeça-
Dunga prefere o brilho das
estrelas decadentes que jo-
gam no exterior e não se en-
canta com os meninos-
vagalumes como Neymar e
Ganso que tanto brilham em
nossos campos.

A passagem do Cometa
Halley (autor desconhecido)

Diretor Presidente
Para: Gerente
Na próxima sexta-feira, apro-
ximadamente às 17 hs, o co-
meta Halley estará nesta
área. Trata-se de um evento
que ocorre somente a cada
76 anos. Assim, por favor, re-
únam os funcionários no pá-
tio da fábrica, todos usando
capacete de segurança, quan-
do explicarei o fenômno a
eles. Se estiver chovendo, não
poderemos ver o raro espe-
táculo a olho nu - sendo as-
sim, todos deverão dirigir-se
ao refeitório, onde será exi-
bido um filme-documentário
sobre o cometa Halley.

De: Gerente
Para: Supervisor
Por ordem do Diretor Presi-
dente, na sexta-feira, às 17
hs, o cometa Halley vai apa-
recer sobre a fábrica. Se cho-
ver, por favor, reúnam os fun-
cionários, todos de capacete
de segurança, e os encami-
nhem ao refeitório, onde o
raro fenômeno terá lugar, o
que acontece a cada 76 anos
a olho nu.

De: Supervisor
Para: Chefe de Produção
A convite do nosso querido
Diretor, o cientista Halley, 76
anos, vai aparecer nu no re-
feitório da fábrica usando ca-
pacete, pois vai ser apresen-
tado um filme sobre o proble-
ma da chuva na segurança. O
Diretor levará a demonstra-
ção para o pátio da fábrica.

De: Chefe de Produção
Para: Mestre
Na sexta-feira, às 17 hs, o
Diretor, pela primeira vez em
76 anos, vai aparecer no re-
feitório da fábrica para filmar
o Halley nu, o cientista fa-
moso e sua equipe. Todo
mundo deve estar lá de ca-
pacete, pois será apresenta-
do um show sobre a segu-
rança na chuva. O Diretor
levará a banda para o pátio
da fábrica.

De: Mestre
Para: Funcionário
Todo mundo nu, sem exceção,
deve estar com os seguran-
ças no pátio da fábrica na
próxima sexta-feira, às 17 hs,
pois o manda-chuva (o Dire-
tor) e o Sr. Halley, guitarrista
famoso, estarão lá para mos-
trar o raro filme “Dançando
na Chuva”. Caso comece a
chover mesmo, é para ir pro
refeitório de capacete na
mesma hora. O show será lá,
o que ocorre a cada 76 anos.

Aviso para Todos
Na sexta-feira, o chefe da
Diretoria vai fazer 76 anos, e
liberou geral pra festa, às 17
hs no refeitório. Vai estar lá,
pago pelo manda-chuva, Bill
Halley e Seus Cometas. Todo
mundo deve estar nu e de ca-
pacete, porque a banda é
muito louca e o rock vai rolar
solto até no pátio, mesmo
com chuva.

*Jorge Nagao é colunista do
site Primeiro Programa
(www.primeiroprograma.com.br).
E-mail: jlcnagao@uol.com.br

REPRODUÇÃO

Vaga Luz do Halley

Há muitos pessimistas. Um
deles é o jornalista e escritor
espanhol Juan Luis Cebrián,
autor do recém-lançado livro no
Brasil “O Pianista no Bordel”.
No suplemento Sabático, de O
Estado, de 17 de abril , diz: “Os
jornais, tal como os conhece-
mos, se acabaram. Os impres-
sos pertencem à sociedade in-
dustrial e não estamos mais
nela. Entramos na sociedade
digital. No ano passado cerca
de 600 jornais fecharam as por-
tas no EUA, alguns deles com
muita tradição.”

Suzana Singer, nova
Ombusdsman da Folha de S.
Paulo, diz: “Parece haver hoje
apenas uma certeza na impren-
sa mundial: a de que o jornal
impresso corre o risco de ex-
tinção.” (/Folha, 25.4.2010).
Renato Fernandes, diretor de
criação da Almap BBDO “ca-

tegoria de mídia impressa é a
que menos evoluiu nos últimos
tempos”.

Já para a otimista diretora-
geral da  Folha da Região, de
Araçatuba, Ana Eliza Assis
Lemos Senche: “Nós vamos
trabalhando para que o jornal
impresso mantenha a sua cir-
culação, até porque ele tem
inúmeras vantagens em rela-
ção à internet. Nós apostamos
na Educação acima de tudo.
A coisa mais importante é o
hábito de leitura e hábitos for-
mam em idades menores, es-
timulando as crianças a le-
rem”. (Folha, 18.4.2010).

E o seu jornal mantém o
projeto Jornalismo e Educação,
com a distribuição de dezenas
de exemplares às escolas con-
veniadas.

Para o jornalista Didú
Mota Carvalho(Correio de

Lins), o jornal de cidades me-
nores nunca desaparecerá. As
pessoas necessitam de infor-
mações, quer saber o que
ocorre ao seu redor, e só o jor-
nal local pode satisfazer-lhe a
curiosidade.  “As mídias são
complementares, não existe a
história de que isso vai matar
aquilo. Vai ficar quem tiver
mais competência e mais re-
levância para o consumidor”
(Fábio Freitas, Caderno
Mídia,maio 2010).

Os grandes jornais continu-
am, para evitar perder leitores,
apostando em constantes ino-
vações. O Estado, apesar da
nova cara, não agradou muito.
Continua com textos demasi-
adamente longos. E, hoje, nin-
guém tem tempo a perder.

A Folha de S. Paulo apre-
sentará a sua reforma em fim
de maio. Vamos aguardar.

Atualmente, não tenho mais
paciência de ficar lendo os
grandes calhamaços. Prefiro
os que contêm as notícias sin-
téticas e em estilo simples.

Os grandes jornais preci-
sam reestudar o problema da
circulação. Por que a edição
nas segundas-feiras? As notí-
cias já chegam com o cheiro
de mofo, veiculadas que foram
à exaustão nos telejornais. Por
que os inúmeros suplementos
aos domingos? Domingo é dia
de passear, de pescar. Muitos
pegam a edição dominical e
simplesmente jogam-na no
monte de material descartável.

Por que não colocar os su-
plementos nas quintas-feiras,
como acontece na França, por
exemplo?

*Shigueyuki Yoshikuni é
jornalista e reside em Lins

ARTIGO

O futuro do jornal impresso

AComissão Organizado-
ra do Hakujusha Hyo-
shou – Homenagem

aos Idosos de 99 anos – even-
to realizado anualmente pelo
Bunkyo (Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e de As-
sistência Social), decidiu pror-
rogar o prazo de inscrição até
o dia 31 de maio. A ideia é pro-
mover um amplo chamamen-
to entre as famílias nipo-brasi-
leiras para não deixar de apre-
sentar os nomes de seus avós
ou bisavós que completem 99
anos de idade – nascidas em
1911 . A solenidade será reali-
zada no dia 27 de junho, no
Grande Auditório do Bunkyo.

De acordo com os organi-
zadores, aos 99 anos de idade,
certamente, poucas pessoas
terão condições físicas para
tomar a iniciativa de reivindi-
car, para si, a merecida home-
nagem que todos os anos é
realizada no Bunkyo (Socieda-
de Brasileira de Cultura Japo-
nesa e de Assistência Social)..

“Mas, sem dúvida, algum
parente, filho(a), neto(a) ou
sobrinho(a) poderá solicitar
essa homenagem para o pio-
neiro da imigração em sua fa-
mília. Talvez, a “lembranci-
nha”, o diploma de Honra ao
Mérito e o “kozukai” (mesa-
da) sejam pouco para uma pes-
soa que batalhou durante tan-
tos anos para conquistar, nes-
ta nova pátria, um espaço para

seus descendentes. Pouco
para quem busca somente bens
materiais. Mas, certamente é
suficiente para demonstrar
carinho e consideração a esse
pioneiro. Aos 99 anos de ida-
de, o que mais alguém poderá
desejar além de respeito por
sua longevidade?”, assinalam.

Para o Bunkyo, prestar re-
verência aos idosos pioneiros
deve se constituir na essência
simbólica das comemorações
aos 102 anos da imigração ja-
ponesa no Brasil e aos 55 anos
de fundação da entidade.

Documentos – Se você co-
nhecer alguém que possa es-

tar entre os homenageados
deste ano, entre em contato
com o Bunkyo. Os documen-
tos necessários: 1) Formulá-
rio de Inscrição de Pessoas de
99 Anos devidamente preen-
chido; 2) Uma foto 3x4; 3)
Cópia do documento de iden-
tidade (RG ou RNE); 4) Có-
pia de documentos comproba-
tórios, tais como passaporte,
por exemplo;

Os documentos devem es-
tar no Bunkyo até o dia 10 de
junho, impreterivelmente.

Endereço para envio da
documentação – Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-

sa e de Assistência Social:
Rua São Joaquim, 381 – Liber-
dade – São Paulo – SP – CEP
01508-900

Informações: (11) 3208-1755
ou  evento@bunkyo.org.br, tra-
tar com Paula.

HOMENAGEM AOS IDOSOS DE
99 ANOS (HAKUJUSHA HYOUSHOU)
DATA E HORÁRIO: DIA 27 DE JUNHO DE

2010, DOMINGO, ÀS 9 HORAS

LOCAL: GRANDE AUDITÓRIO DA

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA

JAPONESA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(BUNKYO), RUA SÃO JOAQUIM, 381 -
LIBERDADE – SÃO PAULO (PRÓXIMO À

ESTAÇÃO SÃO JOAQUIM DO METRÔ)

Homenagem realizada em 2009 no Bunkyo; inscrições foram prorrogadas até o dia 31 de maio

DIVULGAÇÃO

de atenção que a classe possui
e pretende lutar, ainda mais,
através do aumento de empre-
gos e incentivo para produção.
O deputado também se preo-
cupa com investimentos que
devem ser feitos na educação,
comércio e indústria.

Sempre acreditando no po-
tencial energético, econômico
e nos recursos naturais do País
e da brilhante agricultura, o
parlamentar diz que temos
muitas chances de tornar o
Brasil uma nação desenvolvi-
da, mas ainda há muitos que-
sitos que precisam melhorar.

Luiz Nishimori cumpre o
segundo mandato como depu-
tado estadual do Paraná. Em
2006, foi eleito com 45.247 vo-
tos em mais de 300 municípios
e, devido ao grande retorno dos
eleitores e solicitação do PSDB,
a meta de 2010 é conquistar
uma cadeira como deputado
federal. Seus maiores objetivos
e conquistas são na área da
agricultura, educação, meio
ambiente, relações internacio-
nais, comércio e indústria.

 “Estou há oito anos na po-
lítica e sempre lutei pelo pro-
gresso do Paraná e do Brasil,
acreditando em um País de re-
cursos e possibilidade de desen-
volvimento e crescimento. Con-
quistei muitas amizades, e esse
é meu maior patrimônio. Que-
ro continuar colaborando com
a melhoria da qualidade de vida
de todos”, ressalta.

Preocupado com o setor
produtivo, o deputado pretende
fazer do Brasil um país no qual
a agricultura tenha maior aten-
ção. Por ser produtor, Nishimori
percebe as dificuldades e falta

Sua influência política tam-
bém é valorizada no Japão. Na
viagem de 2009, toda a comis-
são foi recebida no Palácio
Imperial pelo príncipe Naruhi-
to. Além disso, governadores,
prefeitos e o vice-ministro de
relações exteriores do Japão,
Shuji Kira Goto, receberam o
deputado e demais empresári-
os e autoridades que o acom-
panhavam.

Agricultura – Nishimori faz
parte da comissão de finanças,
agricultura e transportes na
Assembléia Legislativa, é pre-
sidente da Comissão do Mer-
cosul e foi eleito “deputado do
ano” em 2008, pelo jornal Di-
ário Popular do Paraná. So-
mente no segundo mandato,
dentre mais de 80 projetos de
lei aprovados, 49 foram trans-
formados em lei. O parlamen-
tar ainda apresentou projetos
de resolução, de lei comple-
mentar, 103 indicações e 736
requerimentos, num total de
1.919 proposições para melho-
rar a vida dos paranaenses.

PARANÁ

Luiz Nishimori divulga balanço de trabalho e anuncia novos projetos

Com os recursos do gover-
no federal, com certeza Nishi-
mori poderá fazer muito mais
por toda a população parana-
ense.

Trabalho – Pensando na qua-
lidade de vida, muitas viaturas,
carros de bombeiros, ambulân-
cias, ônibus escolares, biblio-
tecas, quadras esportivas, clí-
nicas e equipamentos hospita-
lares foram entregues graças
à intervenção de Nishimori.
Durante seus mandatos, o Go-
verno do Estado liberou mais
de R$ 37 milhões somente em
pavimentação asfáltica. Sem
mencionar muitos outros bene-
fícios e conquistas viabilizadas
pelo parlamentar.

Nishimori organizou cinco
missões econômicas para es-
treitar os laços entre Brasil e
Ásia, levando mais de 100 em-
presários brasileiros. Muitos
foram em busca de recursos e
tecnologias para serem aplica-
dos no País e outros consegui-
ram fechar acordos e exportar
seus produtos ao oriente.

O deputado Luiz Nishimori

DIVULGAÇÃO
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Especialista analisa o impacto
do cinema japonês no Ocidente

CURSO

Canto do

Bacuri

FRANCISCO HANDA

Naquele final de ano, os
dois amigos se despediram
numa padaria compartilhan-
do fraternalmente uma gar-
rafa de Coca-Cola. Fora o
mais velho que reforçara o
convite: “Não nos veremos
mais este ano, assim pode-
mos festejar mais uma pas-
sagem”. Desde que o conhe-
cera, a sua vida tomara um
novo rumo, ouvindo muito
mais do que emitindo opini-
ões. E por ter um bom ouvin-
te, o velho - de mais de oiten-
ta anos-  criou uma relação
de confiança com ele. “Sabe,
meu jovem, o mais importan-
te na vida não é a poesia, mas
a amizade”, confidenciou.
Após dizer, despediu-se com
um aperto de mão e dando as
costas desapareceu.

Aquele velho mestre abo-
minava a própria designação
“mestre”, colocando-se no
mesmo patamar que o mais
simples neófito na carreira
dos versos. De fato, ele tinha
muito a ensinar. Toda a sua
vida dedicara-se ao estudo e
treino do haicai, cuja tradição
herdara de seu instrutor o
imigrante poeta Nenpuku
Sato. Dizia-se que Sato atra-
vessara os três oceanos para
chegar ao Brasil a fim de se-
mear a arte recriada por
Masaoka Shiki.

“Compor haicai era tam-
bém uma forma de semear
amizades”, assim ele pensa-
va. Esta amizade estendia-se
além do círculo pessoal, das
relações humanas, mas igual-
mente com a natureza em
toda a sua grandeza. De fato,
ele tinha muitos amigos, com
que dialogava: a chuva, o
bambu, a lua, os cachorros
vadios, os gatos perdidos, a
mulher da rua, o feirante e a
prostituta.

Para o jovem, compor
haicai tinha as suas inconve-
niências, pois quebrava de vez
com a estrutura aprendida na
leitura de Camões, de Gon-
çalves Dias, de Olavo Bilac.
Era uma outra coisa. “Você
tem que compor sobre aquilo
que conhece”, aconselhava.
Torcia o nariz e em sua igno-
rância falava para os própri-
os botões: “Mas eu não co-
nheço nada”. Por isso, esta-
va difícil compor haicai, de
compor uma estrofe que so-
asse verdadeiro. Se não fos-
se assim, o haicai seria mais
um ajuntamento de palavras
isento de experiência. Ah! é
isso. A experiência é a ver-
dade, portanto o haicai neces-
sita de uma experiência para
ser verdadeiro.

Como tema de haicai da-
quela reunião era Dia dos
Namorados, o jovem questi-
onou: “E o senhor, como vai
compor a respeito deste
tema?” Não chegou a se
ofender com a pergunta in-
discreta. Nem pensou muito
a responder, foi direto: “De-
pois deste encontro com você,
vou namorar”. Era a respos-
ta que somente um mestre
poderia dar. Era isto que ele
esforçava-se em transmitir.
O haicai se tratava de uma
relação íntima com a vida
real, sem a interferência de
valores morais, ideais e ou-
tros construídos pela mente
discriminatória. E compor

Meu velho
amigo poeta

sobre o real era tão irreal do
que semear nuvens e arar no
mar. Esta realidade em sua
ambigüidade era o ponto cen-
tral para a descoberta poéti-
ca, fazendo do trivial o assus-
tador e maravilhoso aconte-
cimento no qual a nossa vida
surgia.

Uma vez ele mostrou a
sua modéstia, sem nenhum
falseamento: “Até hoje não
pude compor um haicai que
fosse realmente bom”. Se ele
falava desta maneira, o que
poderia ser de nossas com-
posições. Seriam tão ruins
assim, que não mereceriam
ser guardados? “Depois de
compostos, os trabalhos  não
passam de papelucho”, teria
dito ele. Mais tarde, o jovem
iniciante pode comprovar a
veracidade de tal declaração.
Sempre o haicai é o haicai
que se compõe no momento.
Cada emoção, sentimento,
inspiração é a do momento.
Nada mais resta do que a ilu-
minada sensação de viver o
instante com a mente atenta
e sorrir diante da beleza e do
inexorável.

Visto desta forma, o haicai
se tornara para o jovem poe-
ta um ato diário de inspiração
e expiração, numa cadência
respiratória, não isolada mais,
simultânea à respiração do
próprio universo. Respiração
lenta, que exigia pouco oxi-
gênio a ser enviado ao cére-
bro. Cada respiração corres-
pondia a um momento, sem
igual,  como numa composi-
ção de haicai. Sem se preo-
cupar em escrever um bom
haicai, nem o mal, apenas o
haicai daquele instante. No
bolso  a agendinha obtida de
um gerente amigo do Banco
América do Sul, da rua Gal-
vão Bueno. Ao atravessar o
Viaduto que passa por cima
do Radial Leste Oeste, pela
rua da Glória, o roxo das
quaresmeiras feriu-lhe os
olhos. Tirou a agendinha, in-
terrompendo a conversa com
o amigo, e rabiscou em caixa
alta o seu poema: Somente
lilás/outro lado desta mar-
gem/quaresmeira em flor!
Nada escapava de seu olhos,
nada escapava de seu lápis,
ainda que nada tivesse ocor-
rido realmente. Ou será? As
coisas aconteciam, sem que
tomássemos conhecimento
disso. Este era o segredo. Os
acontecimentos mais fúteis
poderiam ser grandes acon-
tecimentos, desde que o poe-
ta vivesse para contar.

Um dia o mestre iria em-
bora. A primavera não dura
para sempre, pois o verão
tem de chegar. Enquanto a
companhia do mestre podia
ser apreciada, o jovem discí-
pulo levou um presente inusi-
tado: um caleidoscópio. Nes-
ta engenhoca feita de cano de
papelão com espelhos em seu
interior, produzia imagens que
nunca se repetia. Lembrava
a composição do haicai. Não
apenas do haicai mas da pró-
pria vida. Ou será que o haicai
e a vida eram a mesma coi-
sa: para ser experimentada,
degustada, composta e inven-
tada. Talvez fosse isso, a vida
tinha que ser inventada como
as imagens de um caleidos-
cópio.

chicohanda@yahoo.com.br

Quem se atreve a organi-
zar qualquer cerimônia, deve-
ria ter às mãos o livro “Os 3
B’s do Cerimonial”, de Carlos
Takahashi. Ele é o atual Che-
fe do Cerimonial do Prefeito
da Cidade de São Paulo. Mas
já exerceu inúmeros cargos li-
gados à área, inclusive na As-
sembleia  Legislativa do Es-
tado.  Bacharel em Direito
pela USP, Gestão pela FGV,

ARTIGO

Cerimônia é caso sério
estágio na Jica e em  muitas
outras entidades..

No livro estão também as
leis que regulam o assunto.
Embora leis antigas, estão em
vigor ainda, necessitando, é
claro, de se  adaptarem  à vida
moderna. Por exemplo, no
caso de precedência: a cha-
mada dos componentes da
mesa diretora de um evento
deve ser da maior para me-

nor hierarquia e a maior hie-
rarquia preside a mesa. Você
sabia que professores univer-
sitários têm precedência so-
bre o prefeito e demais auto-
ridades de um município, bem
como diretores do ensino se-
cundário sobre vereadores?
Hoje, eles nem são chamados
a compor a mesa.  Outra coi-
sa curiosa: em jantares e al-
moços nenhum convidado po-

derá fazer-se representar.
Diante de tantas gafes

que constatamos em soleni-
dades, sejam oficiais ou
particulares, é recomendável
que os mestres de cerimôni-
as tenham esse livro que
poderá ser adquirido com
o autor pelo e-mail
carlos@prefeitura.sp.gov.br.

(Shigueyuki Yoshikuni)

Encontro 1
– A década dos 50 na produ-
ção cinematográfica japonesa.
A época de glória dos estudos
cinematográficos. O gênero
histórico.  O cinema e política
de Ocupação. Os filmes es-
trangeiros voltam ao Japão.  O
cenário brasileiro. Criação do
cinema Niterói no Bairro de
Liberdade. Os grandes festi-
vais descobrem o cinema ja-
ponês.

Participação especial de
Alexandre Kishimoto

Filmes escolhidos: “Rasho-
mon”, de Akira Kurosawa
(Rashomon; 1950); “O Portal
do Inferno”, de Teinosuke
Kinugasa (Jigokumon; 1953);
“Contos da Lua Vaga”, de
Kenji Mizoguchi (Ugetsu mo-
nogatari; 1953); “Os Amantes
Crucificados”, de Kenji
Mizoguchi (Chikamatsu mono-
gatari; 1954);

Encontro 2
– A década dos 60 e 70 na
produção cinematográfica ja-
ponesa. A criação do ATG. As
produtoras independentes. A

crítica do Cahiers do Cinemá.
A crítica do “estilo japonês”:
Burch e o olhar distante,
Schrader e o cinema transcen-
dental. O olhar humanista. O
cinema de autor.

Filmes escolhidos: “Yojimbo
– O Guarda Costas”, de Akira
Kurosawa (Yojimbo; 1961);

“Harakiri”, de  Masaki Ko-
bayashi (Seppuku; 1962);
“Kwaidan – As Quatro Faces
do Medo”, de Masaki Kobaya-

shi (Kaidan; 1964); “A Mulher
de Areia”, de Hiroshi Teshiga-
hara (Suna no onna; 1964); “Fi-
nal de Verão”, de Yazujiro Ozu
(Kohayagawake no aki; 1962);
“Eros + Massacre”, de
Yoshishige Yoshida (Erosu
purasu gyakusatsu; 1969); “Du-
plo Suicídio em Amijima”, de
Masahiro Shinoda (Shinju ten no
amijima; 1969); “Dersu Uzala”,
de Akira Kurosawa (Dersu
Uzala; 1975); “O Império dos

Sentidos”, de Nagisha Oshima
(Ai no corrida; 1976)

Encontro 3
– Dos anos oitenta até o ce-
nário atual. Retomada da pro-
dução. Globalização. Os gêne-
ros revisitados. O cinema mun-
dial no campo de novos estu-
dos. Os prêmios continuam, e
as “remakes” de filmes japo-
neses se multiplicam.

Filmes escolhidos: “A bala-
da de Narayama”, de Shohei
Imamura (Narayama bushiko;
1983); “A Promessa”, de
Yoshishige Yoshida (Ningen no
yakusoku; 1986); “O Ferrão da
Morte”, de Kohei Oguri (Shi
no toge; 1990); “A Enguia”, de
Shohei Imamura (Unagi;
1997); “Hana-bi”, de  Takeshi
Kitano (Hanabi; 1997); “Ma-
borosi”, de Hirokazu Kore-eda
(Maboroshi no hikari; 1995);
“A Viagem de Chihiro”, de
Hayao Miyazaki (Sen to
Chihiro no kamikakushi; 2001);
“Suzaku”, de Naomi Kawase
(Moe no suzaku; 1997); “A
Partida”, de Yojiro Takita
(Okuribito; 2008)

PROGRAMA

O Ferrão da Morte, de Kohei Oguri, é um dos temas do Encontro 3

AFundação Japão em
São Paulo tem seu
foco no cinema. Nos

dias 26, 27 e 28 de maio, das
15h às 17h30, a mestre em Co-
municação e Semiótica pela
PUC-SP e pesquisadora
Marcela Silvia Canizo ministra
o curso “De Rashomon à A
Partida. Um percurso pelo su-
cesso do cinema japonês no
Ocidente”, gratuitamente, no
Espaço Cultural da instituição.

Dividido em três módulos
distintos, o evento tem como
proposta analisar alguns filmes
selecionados e revisar seu
contexto tanto na produção no
Japão quanto na recepção no
ocidente, observando as carac-
terísticas deste fenômeno no
Brasil. O antropólogo e inte-
grante do Grupo de Antropo-
logia Visual (GRAVI) da Uni-
versidade de São Paulo, Ale-
xandre Kishimoto, participa do
primeiro encontro e fala sobre
“Exibição e recepção dos fil-
mes japoneses nos cinemas da
Liberdade”.

O primeiro encontro é de-
dicado a produção dos anos 50;
o segundo aos anos 60 e 70 e
o terceiro, dos anos 80 até os
dias atuais. “Rashomon”, “Os
sete samurais”, e “Era uma
vez em Tóquio” são alguns dos
filmes analisados no evento.
Eles foram escolhidos como
alguns dos melhores filmes de
todos os tempos por diretores
e críticos de cinema, a pedido
da revista britânica Sight &
Sound, em 2002.

Influência mundial – Desde
a premiação de Rashomon
com o Oscar ao melhor filme
estrangeiro, e ao melhor filme
no Festival de Veneza, em
1950, a recepção da produção
cinematográfica japonesa pelo
público ocidental passou por
diversos momentos, acompa-
nhando as tendências da teo-
ria e a crítica cinematográfi-
ca, assim como os aconteci-
mentos sociais e políticos mun-

DIVULGAÇÃO

Paulo (PUC-SP), 2004-2006.
Realizou projeto de pesquisa
“Orientalismos no cinema oci-
dental” sob orientação da
profa. Dra. Christine Greiner.
Licenciada em Artes pela Uni-
versidade de Buenos Aires
(UBA), Buenos Aires, 1985-
1990.

Pesquisadora free-lance do
Centro de Estudos Orientais –
PUC SP e realizou diversas
atividades culturais em 2008,
ano das Comemorações do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil, como a “Mos-
tra de Cinema Japonês - 100
Anos de Japão no Brasil”, no
CCBB-SP; a palestra “Luzes
e sombras no cinema” no Ci-
clo de Palestras Meu Japão
Brasileiro, na Caixa Econômi-
ca Federal – SP; palestra “O
quimono no cinema” no
ACCIJB, no Centro de Expo-
sições Anhembi e curadoria
audiovisual da exibição, junto
com o Prof. Dr. Almir Almas,
no evento “Tokiogaqui”, no
SESC Paulista.

Alexandre Kishimoto é an-
tropólogo, integrante do Gru-
po de Antropologia Visual
(GRAVI) da Universidade de
São Paulo. Concluiu e defen-
deu recentemente, junto ao
Programa de Pós-Graduação
em Antropologia Social da
USP, uma dissertação de mes-
trado intitulada “A experiência
do cinema japonês no bairro
da Liberdade”.

CURSO: DE RASHOMON À A PARTIDA.
UM PERCURSO PELO SUCESSO DO CINEMA

JAPONÊS NO OCIDENTE

QUANDO: DIAS 26, 27 E 28 DE MAIO,
DAS 15 ÀS 17H30
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

VAGAS: 50 PESSOAS

diais. Cada época recebeu os
filmes japoneses com entusi-
asmo, e muitas vezes serviram
de inspiração a diversos
“remakes”.

No século XXI, após o re-

conhecimento da produção ni-
pônica, por sua história e sua
influência, o animê e o cinema
de terror atraem um grande
público juvenil, incentivando os
pesquisadores e fãs da tradi-
cional “sétima arte”, através
da emergência de um campo
de estudos sobre o cinema
mundial, o “World cinema”. No
Brasil, o cenário tem caracte-
rísticas interessantes, já que os
espectadores tiveram acesso à
salas exclusivas, entre 1953 e
1988, como os cinemas Nite-
rói, Tokio, Jóia, e Nippon, na
Liberdade, em São Paulo.

Quem é – Marcela Silvia
Canizo é argentina, mas resi-
dente no Brasil desde 2002. É
Mestre em Comunicação e
Semiótica pela Pontifícia Uni-
versidade Católica  de São

Cena de Derzu Uzala, de Akira Kurosawa, cartaz do Encontro 3...

... e Rashomon, com Toshiro Mifune serão analisados pela...

... pesquisadora Marcela Canizo
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“Tudo Magia”, segundo CD da carreira solo de
Maurício Miya, prioriza trabalho autoral

Ocantor sertanejo Mau-
rício Miya acaba de
lan-çar seu segundo

CD solo. Em seu mais recen-
te trabalho, “Tudo Magia”, lan-
çado pela gravadora BSC, o
artista investe no trabalho au-
toral. Das 10 faixas que com-
põem o álbum, cinco são em
parceria com outros composi-
tores, incluindo a música de
trabalho, “É com você quem
eu quero ficar” (Mauricio
Miya/Bred).

Em “Ego”, lançado em
2007 pela mesma BSC na Fes-
ta de Peão de Barretos, Mau-
ricio Miya priorizava as duplas
já consagradas. “Afinal, era
meu cartão de visitas”, diz o
cantor, que entre carreira solo
e duplas contabiliza oito anos
de estrada. Maurício, no en-
tanto, evita comparações. “Em
nenhum momento comparo
meu trabalho com outros tra-
balhos. Tudo Magia marca
uma nova fase em minha car-
reira”, conta o artista, lembran-
do, porém, que compor não
chega ser bem uma novidade.

“Já escrevia, mas no meio ar-
tístico tudo tem sua hora cer-
ta. E esse é o momento certo

para mostrar também meu lado
de compositor”, explica, afir-
mando que a faixa título é tam-

bém o nome de um quadro que
comandava no programa Sor-
riso Caipira que ia ao ar pela

DIVULGAÇÃO

O cantor Maurício Miya, que presta uma homanegam a todas as mães com o lançamento do novo CD

JBN TV.

Preconceito – Até lançar
“Tudo Magia”, foram três anos
longe do estúdio, mas não dos
palcos. “Fiquei sem gravar
propositadamente. Poderia ter
lançado o CD no ano passado,
mas decidi, em comum acor-
do com o produtor [Beto Sil-
va], lançar em maio e prestar
uma homenagem as mães, já
que grande parte do meu pú-
blico é formado por mulheres
e nada mais justo do que fazer
esta homenagem numa data
tão especial”, justifica o can-
tor, afirmando que o CD tem
tudo para agradar não só o
público feminino como tam-
bém os fãs do gênero sertane-
jo universitário.

“O sertanejo universitário
sempre existiu. Nada mais é
que a música popular. Aconte-
ce que os jovens começaram a
curtir e quebraram essa barrei-
ra do preconceito”, diz Mauri-
cio, afirmando que a música
sertaneja sempre esteve em
alta. “É um dos gêneros que

mais agrega público, ainda mais
agora que o brasileiro decidiu
assumir isso de vez”, conta
Maurício, que conquistou um
público fiel também entre a co-
munidade nipo-brasileira.

“O contato com a comuni-
dade tem sido muito positivo e
o carinho, recíproco, aumenta
de ano para ano”, diz o cantor,
afirmando que, de certa forma,
também ajudou a quebrar pre-
conceitos. “O fato de ser um
descendente de japoneses can-
tando música sertaneja contri-
bui para o intercâmbio e mos-
tra que a comunidade está in-
tegrada. De certa forma, mui-
tos que ainda mostravam re-
sistência de andar com CDs
sertanejos no carro, perderam
a timidez ao ver que também
tem nikkeis cantando”, conta
Maurício, acrescentando que
está fazendo programas de
rádio e televisão divulgando
seu novo trabalho.

Mais informações sobre o
CD “Tudo Magia” no site:
www.maurciomiya.com

(Aldo Shiguti)

Realizado no último dia 16
nas dependências do Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social), a sexta edição do
Bunka Matsuri atraiu cerca de
5 mil pessoas, segundo
cálculosdos organizadores.
Durante todo o dia, o público
teve à disposição workshops
de shodô, sumiê, origami, de-
monstração de gô, shogui e
soroban, salas para massagens
e tratamentos alternativos,
apresentação de cerimônia do
chá e exposição do artista plás-
tico Yutaka Toyota.

A programação, que este
ano fez parte da Virada Cultu-
ral da Prefeitura Municipal de
São Paulo, incluiu também ba-
zaristas e apresentações de
danças típicas e show com a
cantora Karen Ito no Grande
Auditório da entidade. Como
novidade, parte da Praça da
Alimentação ocupou também
um trecho da Rua Galvão
Bueno, o que facilitou a circu-
lação entre uma atração e ou-
tra. A exemplo do ano passa-
do, a criançada pôde extrava-
sar as energias no Undokai,
que aconteceu no Ginásio de
Esportes.

Kassab – Na abertura oficial,
Kihatiro Kita, presidente do
Bunkyo, agradeceu a presen-
ça de todos na “sexta edição
do Bunka Matsuri, neste ano
em que o Bunkyo comemora
55 anos de fundação”. Reuni-
dos no placo, diretores da enti-
dade e autoridades homenage-
aram o artista Yutaka Toyota

COMUNIDADE

“Mais racional”, 6ª edição do Bunka
Matsuri atrai cerca de 5 mil visitantes

pelos seus 50 anos de arte.
Entre as autoridades, estiveram
presentes o cônsul geral Kazu-
aki Obe, que se dirigiu o públi-
co em português e japonês, a
consulesa Eiko Obe e represen-
tando o prefeito Kassab, Caio
Luiz de Carvalho, que iniciou
sua saudação em japonês, elo-
giando a festa “Omedetô!” (Pa-
rabéns!). Nos agradecimentos,
o presidente da comissão, Jor-
ge Shimao, destacou o traba-
lho dos voluntários, parceiros e
funcionários da entidade.

A maior movimentação da
parte da manhã, envolvendo

jornalistas e emissoras de tevê,
ficou por conta do prefeito da
cidade de São Paulo, Kassab,
que chegou por volta das
11h20, em seu giro pelos locais
onde aconteciam os eventos da
Virada Cultural. Vestido de
calça jeans, camisa branca de
mangas compridas e sapato
tipo tênis, Kassab, acompanha-
do do presidente do Bunkyo,
visitou a exposição “Yutaka
Toyota – 50 anos de arte”,
ciceroneado pelo próprio artis-
ta plástico.
(Aldo Shiguti, com o site do
Bunkyo)

Cônsul Kazuaki Obe e a consulesa Eiko ladeados por convidados

ALDO SHIGUTI/JORNAL NIPPAK

Crianças mostraram criatividade nas diversas oficinas e extravasaram energia no Undokai
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CORAÇÕES SUJOS

“Ação, figuração!”. “Silêncio, celulares desligados”.
São as filmagens do longa em Campinas

�

Os atores japoneses
Tsuyoshi Ihara, Ta-
kako Tokiwa, Eiji

Okuda, Shun Sugata e Kimiko
Yo contracenam no filme “Co-
rações Sujos”, do diretor
Vicente Amorim. Orçado em
8 milhões, o longa metragem,
inspirado no livro homônimo do
escritor e jornalista Fernando
Morais é 100% filmado na re-
gião de Campinas(SP) e no
Pólo cinematográfico de
Paulínia(SP). No dia 15 de maio
(domingo) o centro de Campi-
nas parou, com a ajuda da
EMDEC – Empresa Municipal
de Desenvolvimento de Cam-
pinas – para as filmagens. A
equipe técnica se instalou na
Rua Ferreira Penteado, entre a
rua Barão de Jaguara e Aveni-
da Francisco Glicério. Vizinho
da Sapataria MUG, o  “Estúdio
Foto Brasil” se transformou
num cenário. Curiosos assisti-
ram as gravações e viram, de
perto, toda a movimentação
deste longa que em breve esta-
rá nas telas do cinema nacional
e internacional, com lançamen-
to previsto para 2011.

“Silêncio, celulares desliga-
dos  por favor”, assim gritava
Chicão, diretor de produção.
Em seguida, Júlia, assistente de
produção, dizia: “Ação,
figuração”.Andar na rua como
se estivesse voltando para
casa, após um exaustivo dia de
trabalho, com naturalidade pa-
rece fácil. Foram dezenas de
vezes, até se chegar a perfei-
ção. Uma tenda preta , no meio
da rua,simulou o interior do
restaurante onde Miyuki esta-
va sentada, enquanto observa-
va Takahashi baixar ruidosa-
mente a porta de ferro do seu
comércio. Esta cena, mais o
vai e vem dos figurantes atraiu
curiosos  que se aglomeravam
e olhavam atentamente às
filmagens.”Tecnicamente é
difícil de se  fazer”, explicou o
diretor de produção, Ricardo
Karam.Refletores  e espelhos
foram utilizados para mostrar

fessora (Miyuki) de escola
clandestina (não se podia en-
sinar japonês no Brasil), com
Caique Martins Ferreira na
produção executiva.

Um dos atores mais con-
ceituados do Japão, Tsuyoshi
Ihara (Takahashi) ganhou pro-
jeção internacional ao interpre-
tar um ator de cinema, que

a atriz japonesa (Miyuki) atra-
vés de um vidro, finalizando
num restaurante japonês, o
Samurai Mix, no Cambuí..À
tarde, as cenas se seguiram,
com a movimentação de car-
ros da época, conservados pe-
los seus proprietários. Entre
eles, o Fusca, o Corcel, o
Chevette e até um ônibus da
Caprioli. As gravações conti-
nuam, com as últimas cenas

que serão feitas na Fazenda
Monte D’Este (Tozan).

O diretor revela que admi-
ra o cinema japonês e após
pesquisas com pessoas que
vivenciaram aquela época, des-
cobriu a viabilidade do proje-
to. Para isso, uniu-se ao
roteirista David França Men-
des e criaram uma história fic-
tícia de amor entre um fotó-
grafo (Takahashi) e uma pro-

Diretor orienta equipe de filmagem de Corações Sujos

Equipe técnica transformou as ruas de cCampinas em cenários

abandona a carreira para lutar
na 2ª Guerra Mundial em
“Cartas de Iwo-Jima”, dirigi-
do por Clint Eastwood.
Takako Tokiwa (Miyuki) é
uma celebridade no Japão e
uma atriz de TV mais requisi-
tada da atualidade. Atuou em
vários longas metragens no
Japão e em Hong Kong. Eiji
Okuda (Coronel Watanabe) é
diretor de teatro e cinema, ator
de larga experiência.

Kill Bill – Aos 60 anos, cole-
ciona mais de 10 prêmios inter-
nacionais, entre eles o de me-
lhor ator no Festival de Paris,
em 2001.  Shun Sugata (Sasa-
ki) é reconhecido internacional-

mente com participações em
longas como “O Último Samu-
rai” e “Kill Bill” Kimiko Yo
(Naomi) está também no elen-
co de “A Partida”, um dos fil-
mes de maior sucesso no ano
passado. Em Corações Sujos,
ela interpreta a esposa de Sa-
saki. O principal personagem
brasileiro do elenco é o ator
Eduardo Moscovis, conhecido
em suas atuações em novelas
nacionais interpreta o sub dele-
gado. Aos 10 anos, a paulista-
na Celina Miyuki (Akemi) sur-
preendeu a produção, superan-
do outras candidatas pelo seu
talento e maturidade em cena.
(Célia Kataoka, de Campinas,
especial para o Jornal Nippak)

Cenas, aparentemente simples, tiveram que ser gravadas a exaustão para se chegar à perfeição

CEILIA KATAOKA
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VEÍCULOS

Nissan registra lucro operacional
de cerca de US$ 3,35 bi em 2009

ANissan Motor Co. Ltd.
anunciou no último dia
12 seus resultados fi-

nanceiros do ano fiscal de
2009, encerrado em 31 de
março de 2010, e registrou os
seguintes resultados na Bolsa
de Valores de Tóquio:

Receita líquida de 7,5173
trilhões de ienes (US$ 80,92
bilhões, 57,3 bilhões de euros),
10,9% menor do que a do ano
anterior, com a valorização do
iene eliminando o ganho no
volume de vendas;

Lucro operacional de 311,6
bilhões de ienes (US$ 3,35 bi-
lhões, 2,38 bilhões de euros);

Lucro líquido antes do im-
posto sobre a renda de 207,7
bilhões de ienes (US$ 2,24 bi-
lhões, 1,58 bilhão de euro); e

Lucro líquido de 42,4 bi-
lhões de ienes (US$ 460 mi-
lhões, 320 milhões de euros),
comparado com o resultado
negativo de 233,7 bilhões de
ienes no ano fiscal de 2008.

Os resultados do ano com-
pleto foram melhores do que
as previsões dadas ao fim do
terceiro trimestre fiscal em 9
de fevereiro de 2010. Contri-
buíram significativamente para
a performance da Nissan, na
comparação com o ano pas-
sado, o crescimento do volu-
me de vendas nos mercados
emergentes, principalmente na
China, e a execução efetiva
das ações de recuperação para
combater os efeitos da crise
financeira e econômica global.

 “O ano fiscal 2009 foi ex-
tremamente desafiador. Na
Nissan, mantivemos o foco no
plano de recuperação da com-
panhia”, disse o presidente e
CEO da Nissan, Carlos Ghosn.
“Apesar de ainda estarmos
operando em modo de crise, a
Nissan está no caminho certo
para a recuperação total sem
comprometer nossas priorida-
des estratégicas.”

A Nissan vendeu um total
de 3.515.000 veículos mundi-
almente no ano fiscal de 2009,
um aumento de 3% na com-
paração com o ano anterior.
Na América do Norte, as ven-
das foram de 1.067.000 unida-

MORADIA

Feirão da Casa Própria em
São Paulo bate recorde

Encerrado no último dia 16,
no Centro de Exposições Imi-
grantes, em São Paulo, o
6º Feirão Caixa da Casa Pró-
pria registrou a visita de
101.053 pessoas e o volume
de negócios chegou a R$
1.862.343.000,00 entre contra-
tos assinados no local e os já
negociados, incluindo a movi-
mentação das empresas par-
ceiras (construtoras e imobili-
árias). Este valor confirma a
expectativa da Caixa de supe-
rar as contratações dos anos
anteriores e representa um au-
mento de 24,1 % se compara-
do com o resultado alcançado
em 2009, quando foi registra-
do R$ 1,5 bilhão.

Válter Nunes, superinten-
dente regional da Caixa, res-
saltou a oferta de imóveis como
um dos fatores que proporcio-
nou o alto volume de negóci-
os, “Com mais ofertas de imó-
veis adequados ao perfil do
público que freqüentou o
Feirão, inclusive com mais de
35 mil moradias pelo progra-
ma Minha Casa, Minha Vida,
alcançamos resultados mais
expressivos do que no ano pas-
sado. Mesmo com um núme-
ro menor de visitantes, conse-
guimos aumentar o volume de
negócios. Isso demonstra tam-
bém o quanto a estrutura do
evento foi aprimorada.”

No Feirão, foram ofereci-
das 151.845 unidades residen-
ciais na região metropolitana
de São Paulo, sendo 51.423
novas ou em construção
(35.919 imóveis enquadrados
no Programa Minha Casa,

Minha Vida) e 100.422 usadas.
O superintendente come-

morou o resultado e anunciou
que, como no ano passado,
“todas as agências da Caixa
continuam a atender as pesso-
as interessadas em financiar
a casa própria, com as mes-
mas condições do Feirão.
O site oficial www.feirao.
caixa.gov.br também continua
disponível aos interessados.
Isso garante a oportunidade de
fechamento de novos negóci-
os e a realização dos sonhos
de quem deseja comprar a pri-
meira casa própria.”

O Feirão de São Paulo teve
a participação de 122 constru-
toras e 101 imobiliárias e par-
ceiros institucionais como a
prefeitura, cartórios e o Creci,
que ocuparam uma área de 22
mil metros quadrados. Neste
ano foi mantida a parceria com
a Associação dos Notários e
Registradores do Brasil
(ANOREG) e a Associação
dos Registradores Imobiliários
de São Paulo (ARISP), que
ofereceram on-line a imagem
da matrícula dos imóveis, dan-
do maior segurança ao com-
prador.

Agenda – Neste fim-de-se-
mana o Feirão visita mais sete
cidades pelo Brasil. Rio de Ja-
neiro, Recife, Brasília, Uber-
lândia, Campinas, Florianópo-
lis e Porto Alegre prometem
mais resultados positivos para
o maior evento do ramo imo-
biliário do país. E de 11 a 13
de junho, Belo Horizonte rece-
be o último Feirão de 2010

Feirão visita mais sete cidades: promessa de resultados positivos

DIVULGAÇÃO

des, 5,8% menores do que em
2008; as vendas nos Estados
Unidos foram de 824.000 uni-
dades, 3,8% menores que no
ano anterior. No Japão, as ven-
das foram de 630.000 unida-
des, 2,9% maiores que no pe-
ríodo anterior.

Na Europa, as vendas fo-
ram de 517.000 unidades, 2,4%
menores que no ano fiscal pas-
sado. As vendas na China al-
cançaram 756.000 unidades,
um aumento de 38,7% em re-
lação ao período anterior. Os
outros mercados totalizaram
545.000 unidades, resultado
7,8% menor que em 2008.

 No ano fiscal de 2009, os
novos modelos lançados pela
Nissan incluíram o Infiniti G37
Conversível, 370Z Roadster,
NV200 Vanette, Fuga, Roox,
PIXO, Patrol e March.

Previsão para o ano fiscal
2010 – “Apesar de continuar-
mos operando em um ambien-
te volátil e incerto, o ano fiscal
de 2010 será um ano importan-
te, no qual lançaremos um veí-
culo de emissão zero de polu-
entes, totalmente elétrico, aces-
sível e destinado ao mercado de
massa, ampliando nossa pre-
sença em mercados emergen-
tes e desenvolvendo sinergias

adicionais na Aliança Renault-
Nissan”, disse Ghosn.

A previsão de vendas glo-
bais para o ano fiscal 2010 é de
3,8 milhões de unidades, um
aumento de 8,1%. A Nissan lan-
çará globalmente 10 produtos
totalmente novos: o carro de
emissão zero LEAF nos Esta-
dos Unidos, Japão e Europa; o
Infiniti QX nos Estados Unidos,
países do Conselho de Coope-
ração do Golfo (Omã, Emirados
Árabes Unidos, Arábia Saudi-
ta, Qatar, Bahrein e Kuwait) e
Rússia; a série NV de vans
comerciais e um crossover con-
versível nos Estados Unidos; a
minivan Quest para os merca-
dos dos Estados Unidos e Ca-
nadá; a minivan Juke e o novo
minicarro Elgrand no Japão; e
o segundo modelo da linha de
carro compacto global da
Nissan, um sedan a preço aces-
sível.

 A Nissan continuará total-
mente comprometida com seu
plano de recuperação, focado
em três pilares: crescimento de
receita, forte gerenciamento de
custos e geração de fluxo de
caixa livre. A companhia es-
pera completá-lo no ano fiscal
2010.

Com base no panorama da
companhia e assumindo as ta-

xas de câmbio de 90 ienes/dó-
lar e 120 ienes/euro, a Nissan
registrou na Bolsa de Valores
de Tóquio a seguinte previsão
para o ano fiscal que se en-
cerra em 31 de março de 2011:

Receita líquida de 8.2
trilhões de ienes (US$ 91,11
bilhões, 68,33 bilhões de
euros);

Lucro operacional de 350
bilhões de ienes (US$ 3,89 bi-
lhões, 2,92 bilhões de euros);

Lucro líquido antes do im-
posto sobre a renda de 315 bi-
lhões de ienes (US$ 3,5 bilhões,
2,63 bilhões de euros);

Lucro líquido de 150 bilhões
de ienes (US$ 1,67 bilhão, 1,25
bilhão de euros);

Despesas de capital de 360
bilhões de ienes (US$ 4 bilhões,
3 bilhões de euros); e

Despesas com pesquisa e
desenvolvimento de 430 bi-
lhões de ienes (US$ 4,78 bi-
lhões, 3,58 bilhões de euros).

Com base no atual estado
do negócio e pesando os ris-
cos e oportunidades para este
ano, a Nissan planeja restabe-
lecer o pagamento de dividen-
dos para o ano fiscal 2010 em
10 ienes para o ano completo
– 5 ienes para o dividendo in-
termediário e 5 ienes para o
dividendo de fim de ano.

Nissan vendeu um total de 3.515.000 veículos no mundo em 2009, um aumento de 3% sobre 2008

DIVULGAÇÃO

Está no ar o novo site
www.honda.com.br. Com vi-
sual mais moderno e leve, des-
tacando os valores da marca,
o site conta com recursos tec-
nológicos que tornam a nave-
gação mais simples, intuitiva e
eficaz.

O endereço eletrônico re-
força o conceito institucional,
com destaque a temas como
responsabilidade socioambien-
tal, segurança no trânsito, alta
tecnologia, entre outros. Além
disso, valoriza de maneira equi-
valente os conteúdos dos três
pilares de atuação comercial
da empresa no País – motoci-
cletas, automóveis e produtos
de força.

Para tornar a navegação
mais eficaz, os produtos são
apresentados de maneira pa-
dronizada, com ficha técnica e
fotos de todos os automóveis,
motocicletas e produtos de for-
ça Honda comercializados no
Brasil. Além disso, o internauta
pode fazer download de
wallpapers e screensavers para
personalizar seu computador.

O site reforça a importân-
cia da Honda Serviços Finan-
ceiros (HSF) e facilita o aces-
so do internauta às informa-
ções sobre os produtos ofere-
cidos. Os ícones “Simule um
Consórcio” e “Banco Honda”,
presentes nas páginas exclu-
sivas de todos os modelos de
automóveis e motocicletas,

direcionam o cliente aos ende-
reços eletrônicos exclusivos do
CNH (www.consorcionacio-
nalhonda.com.br) e do Banco
Honda (www.bancohonda.
com.br).

Os produtos recém-lança-
dos estão em um espaço privi-
legiado. Na parte inferior da
página, os três modelos mais
recentes de cada segmento fi-
cam em destaque – basta um
clique para ter informações
completas e atualizadas sobre
eles.

Seções inéditas – Novas áre-
as foram incorporadas ao site
institucional da Honda. A de
Vendas Especiais, por exemplo,
está abrigada dentro de Auto-
móveis e apresenta informações
sobre produtos e condições di-
ferenciados para taxistas,
frotistas, corpo diplomático e
pessoas com deficiência.

Outra novidade é a opção
Socioambiental, na qual o in-
ternauta pode conhecer os pro-
jetos e programas promovidos
pela empresa em prol do meio
ambiente e das comunidades
que a cercam. As iniciativas da
Honda para contribuir com a
segurança no trânsito também
podem ser conhecidas
acessando o link Harmonia no
trânsito.

Na seção Tecnologia, o site
reforça os conceitos de inova-
ção, segurança, desempenho,

INTERNET

Honda apresenta novo site institucional
conforto e proteção ambiental
como prioridades da Honda no
desenvolvimento de seus pro-
dutos.

A funcionalidade para o cli-
ente Honda também foi uma
das prioridades na elaboração
do novo  site: a ferramenta de
localização de concessionári-
as está mais completa, com
seleção por tipo de serviço, o
que filtra melhor a busca, dei-
xando-a mais ágil.

A área de Pós Venda, por
exemplo, está integrada ao site
com diversos serviços, como
o da manutenção programada,
onde o cliente pode conferir o
que deve ser feito a cada revi-
são da motocicleta ou do au-
tomóvel.

Com essas reformulações,
o novo site institucional da
Honda aumenta o número de
soluções que o usuário pode
encontrar e reforça o concei-
to da marca como empresa
inovadora e atenta às necessi-
dades do mercado.

Em 2010 a rede Onodera
completa 29 anos de sucesso.
Para comemorar com as cli-
entes, a Unidade Aclimação,
em São Paulo, agitou o bairro
no mês de março. Mais de 150
pessoas passaram por lá para
prestigiar toda a equipe de pro-
fissionais da clínica e também
demonstrar o grande respeito
e consideração pela marca, a
mais tradicional no mercado de
beleza de estética feminina.

“A história da Onodera co-
meçou no bairro da Aclimação.
Muitas de nossas clientes es-
tão com a gente há muito tem-
po. Na verdade, posso dizer
que elas já são nossas amigas”,
declara Sônia Grecco, geren-
te da unidade. Tanto que, este
ano, a clínica resolveu home-
nagear uma delas. Nadia
Okimura, cliente desde 2008,
foi surpreendida com o carinho
recebido. “Ela é cúmplice, par-
ceira. Muitas mulheres torna-
ram-se nossas clientes por in-
dicação dela.”

Com um ambiente descon-
traído, estilizado com uma de-
coração italiana, a comemora-
ção teve a alegria e o alto as-
tral das famosas músicas e
danças típicas italianas. “A
cada ano escolhemos uma cul-
tura diferente. No ano passa-
do, fizemos uma festa orien-
tal. Este ano, a pedido das pró-

prias clientes, realizamos a ita-
liana”, explica Sônia. Além da
decoração, também foram ser-
vidas comidas e bebidas típi-
cas para as convidadas, e clás-
sicos da música italiana tam-
bém não faltaram.

Ao longo dos anos, a Clíni-
ca Onodera proporcionou mo-
mentos felizes a mais de 350 mil
mulheres e a oportunidade úni-
ca de transformação de
beleza em bem-estar. Hoje com
mais de 45 unidades em nove
estados, buscando o que há de
mais moderno em tratamentos
faciais e corporais transfor-
mando a ciência em cuidados
para suas nossas clientes.

Mas, como em toda festa,
tem que ter presente. E, este
ano, vários brindes foram ofe-

ESTÉTICA

Clientes da Onodera comemoram os 29 anos
da clínica com festa italiana

recidos por diversos parceiros
da Onodera para serem sorte-
ados entre as convidadas.
“Surpreendemos-nos com o
grande interesse, o carinho e
a disposição de todos eles em
contribuir com a nossa festa.
Todos foram muito gentis e
dedicados”, disse a gerente
em agradecimento a todos.

Colaboraram com a Ono-
dera: Sete Bijoux, Restauran-
te Artezanalle, Consultório
Dentário Dra. Rita Amaral,
City Bank, Anna Prem Bistrô,
Menina Flor, Onodera Fitness,
Donna Cabeleireiros, Bebop
Grill, Liquido Fitness, Cedroni
Farmácia de Manipulação,
Fernanda Mion, Banco Real
(agência Aclimação) e Fisk
Aclimação.

Rede Onodera comemorou a data com muita festa em São Paulo

DIVULGAÇÃO
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MOTOCICLISMO

Eduardo Saçaki, o “Japonês
Voador”, ataca de comentarista

TÊNIS DE MESA

Ipê Clube sedia etapa da Liga
pela primeira vez

Pré-Pré-Mirim Feminino: 1)
Amy Sekimoto (Itaquera), 2)
Lina Yamamoto (Piratininga);
Pré-Pré-Mirim Masculino:
1) Rodrigo Alves Mattos
(Acei-T3), 2) Jefferson Ferrei-
ra Filho (Acei-T3); Pré-Mi-
rim Feminino: 1) Bruna Ta-
kahashi (Acrepa), 2) Jackeline
Nakano (Itaquera); Pré-Mi-
rim Masculino: 1) Rafael
Torino (Itaquera), 2) Gustavo
Silva (Bunka Santo André);
Mirim Feminino: 1) Erika
Takaki (Kosmos), 2) Cristiane
Tomoike (Itaim Keiko); Mi-
rim Masculino “A”: 1) Elton
Takano (Bunkyo), 2) Rafael
Simas (Piratininga); Mirim
Masculino “B”: 1) Felipe
Peixoto Na Yu Lo (Medicina
Paulista), 2) João Lucas
Takano (Liga Vale do Ribeira);
Infantil Feminino: 1) Sarah
Yamamoto (Itaquera), 2) Na-
talia Torino (Itaquera); Infan-
til Masculino “A”: 1) Pedro
Rodrigues (Acrepa), 2) Renan
Fujioka (Represa); Infantil
Masculino “B”: 1) Alec
Fudihara (Ateme), 2) Vitor
Aoki (Acei-T3); Geral Femi-
nino: 1) Beatriz Mayumi Toma
(Casa Verde), 2) Rafaela Fer-
reira Xavier (Piratininga); Ju-
venil Masculino “A”: 1)
Maximiliano Barbosa
(Daruma Taubaté), 2) Valter
Eduardo Kusnir (Bunka SBC/
Saúde); Juvenil Masculino
“B”: 1) Carlos Eduardo de
Andrade (Daruma Taubaté),
2) Eliseu Santos Cardoso
(Bunka SBC/Saúde); Juven-
tude Masculino: 1) Ronaldo

Confira os resultados da 3ª Etapa da Liga

Lopes (Itaquera), 2) João Mar-
celo L. Rodrigues (Acenbo);
Adulto Masculino “A”: 1)
Marcelo Yuji Tasato (Casa
Verde), 2) Cristian Shinobe
(Bunka SBC/Saúde); Adulto
Masculino “B”: 1) Ricardo
Chi (Medicina Santa Casa), 2)
Felipe Prado (Daruma Tauba-
té); Pré-Sênior “A”: 1)
Landir da Silva Dalzogo
(Piracaia), 2) Elton Campos
(Bunka SBC/Saúde); 2) Pré-
Sênior “B”: 1) Cesar Costa
(Ribeirão Pires), 2) Stefano
Cinachi (Bunkyo), Senhores
“A”: Joao Roberto M. Ottoni
(Piracaia), 2) Flavio Santos
(Bunkyo); Senhores “B”: 1)
Marcos Bastos (Acrepa), 2)
Eduardo Carmo (Ken Zen/
Carrão); Veteranos: 1) Rena-
to Domenech (Acrepa), 2) Fa-
bio Haruo Fukuda (Cooper);
Ladies “A”: 1) Leiko S.
Moribe (Nippon), 2) Eliane
Krumenener Avanso (Ipê);
Ladies “B”: 1) Alice Minami
(Palmeiras), 2) Mary Akemi
Akamatsu (Liga Vale do Ribei-
ra); Super-Veteranos: 1)
Akio Isobata (Nippon), 2)
Fukuhara Takatika (Helvetia);
Elite: 1) Luciano Lucilio Pin-
to (Daruma Taubaté), 2) Mau-
ro Ikeda (Acrepa); Antigos
“A”: 1) Carlos Makiuchi (Pi-
ratininga), 2) Luis Lourenço
(Bunkyo); Antigos “B”: 1)
Mikio Kojima (Acrepa), 2)
Massaki Yamamoto (Itaquera)
TROFÉU EFICIÊNCIA: 1)
Itaquera (1532,8), 2) Acrepa
(1118,4), 3) Daruma Taubaté
(801,6), 4) Casa Verde (768,0)

A Liga Nipo-Brasileira de
Tênis de Mesa realizou no úl-
timo dia 16 a 3ª Etapa da Liga
no Ipê Clube em Moema. Foi
a primeira vez que o Ipê orga-
nizou uma Etapa. O diretor de
Tênis de Mesa do Ipê, Paulo
São Gonçalo Pires concedeu
uma entrevista ao final do
evento para o diretor da Liga,
Gilberto Murakami.

Liga Nipo: O que você
achou de organizar pela pri-
meira vez uma Etapa da
Liga?
Pires: - Muita responsabilida-
de, mas estávamos confiantes
que conseguiríamos cumprir
com todas as exigências.
Liga Nipo: Quais foram
suas principais dificulda-
des?
Pires: Por ser um evento de
grandes proporções, o Ipê Clu-
be teve que se adequar e se
desdobrar para conseguir toda
a infraestrutura, a saber: adap-
tação dos ginásios quanto a
luminosidade, mesas, placares,
redes, suportes, enfim todo
material necessário para a prá-
tica do tênis de mesa; alimen-
tação, estacionamento, som,
equipe de apoio.
Liga Nipo: Você envolveu vá-
rios diretores e associados do
clube. Como os convenceu a
organizarem esta Etapa?
Pires: Em outubro de 2009
realizamos um torneio interclu-
bes que serviu como uma pré-
via. A presidência e a diretoria
de esportes deram total apoio,
estávamos conscientes do de-
safio que seria para nós reali-
zarmos esse evento de grande
porte e tivemos participação

ativa de vários associados.
Liga Nipo: No sábado, quan-
do estive fazendo a última
vistoria, um dos diretores do
clube me disse que quando
nós abrimos as portas de nos-
sa casa para recebermos
uma visita, gostamos de rece-
ber bem, por isso procuramos
oferecer o melhor. O espírito
de todos foi este mesmo?
Pires: Sim, pensamos em fa-
zer algo que retratasse a nos-
sa hospitalidade e que o
domingo além de competitivo
fosse bastante agradável.
Liga Nipo: Por favor, deixe
uma mensagem aos pratican-
tes de tênis de mesa
Pires: A prática de esportes
nos ensina que sozinhos não
chegamos a lugar nenhum.  

O destaque desta Etapa foi
a atleta Bruna Takahashi da
Acrepa, que se sagrou cam-
peã na categoria Pré-Mirim
feminino e disparou no ranking
de atletas da Liga, com 540
pontos.

O troféu eficiência da Eta-
pa foi conquistado pelo Itaque-
ra Nikkey Clube (1532,8 pon-
tos) com a ACREPA (1118,4)
em segundo e Daruma Tauba-
té (801,6) em terceiro.

Na disputa do ranking de
clubes, o Itaquera Nikkey Clu-
be também disparou na lide-
rança com 4517,4 pontos, se-
guido pelo ACREPA (3146,4)
pela Casa Verde (2692,8).

A próxima Etapa será or-
ganizada no dia 30 de maio, no
Ginásio do Sport Club Corin-
thians, organizado pelo Ateme.
(Gilberto Murakami,
diretor Técnico da Liga)

Ipê sediou terceira etapa da Liga Nipo-Brasileira

DIVULGAÇÃO

(JORGE NAGAO)

O povo comemorou a lista
dos convocados de Dunga. O
povo argentino, quero dizer.
Adriano, o carrasco dos herma-
nos, não vai; Ronaldinho Gaú-
cho que está jogando como an-
tes, foi excluído; Ganso e
Neymar que poderiam ofuscar
o Messi, foram ignorados pelo
sargentão da seleção. Por outro
lado, os jogadores argentinos
estão jogando muito bem em
seus clubes e chegarão muy
fuertes na África do Sul. O Bra-
sil esperou 24 anos para ser cam-
peão. Sabe quantos anos eles
estão na fila? 24 anos! Graças
ao Dunga, são eles os favoritos.

Chamando os comprome-
tidos e esnobando os meninos
talentosos que deixaram pra

trás Corinthians, Palmeiras e
SPFC, no Campeonato Paulis-
ta, e estão na semifinal da
Copa do Brasil jogando um
futebol envolvente e exuberan-
te, os jogos do Brasil estarão
mais para dramas, para terror,
do que para comédias.

A defesa é excelente mas
do meio pra frente faltam cra-
ques. Kaká, recuperado de
uma lesão, é uma incógnita. No
Real Madrid tem sido vaiado
pelos madridistas. Ganso, além
de craque, mostrou personali-
dade e ensinou como se segu-
ra a bola em uma partida ten-
sa. Os outros meias são meia-
boca, burocráticos, e assim a
bola não chegará com perigo ao
ataque, consequentemente, os
gols serão poucos. Um ataque
de riso, para os adversários.

FUTEBOL

A lista do Dunga

Neymar está jogando muito
mais do que os convocados.
Não é opinião de um santista
mas dos principais jornalistas
esportivos como Juca Kfouri,
Paulo Vinicius Coelho e Alber-
to Helena Júnior. Acho melhor
torcer pro Japão, sou mais o
Tanaka que panaca.

Futebol é momento, diz o
povo, mas o Dunga (que não
sabe que liberdade é melhor do
que escravidão, que democra-
cia é melhor que ditadura) tam-
bém não sabe escolher os me-
lhores para ganhar a Copa com
um futebol alegre e brilhante.
Espero estar errado, mas é bom
preparar o seu coração, torce-
dor/a, porque ele vai sofrer
muito. E o técnico-anão, ah
não!, ainda diz que quando con-
voca os jogadores pensa no

sofrido povo brasileiro. Ô coi-
tado do povo. Ele afoga o Gan-
so, em vez de acertar, ele
erramires, continua Elano e o
povo que se Doni. De Luisão
também se vive. E agora
Josué?

Coitado do povo brasileiro
que tinha tudo para se aneymar
com o futebol vai ter que tor-
cer pro Julio Baptista e
Kleberson, reservas em seus
times. Hexa? Hexa, não! É
quiças, quiçás, quiçás. Todos
juntos, vamos, pra frente, Bra-
sil, Brasil, salve a seleção! Sal-
ve a seleção, Meu Deus!

*Jorge Nagao é colunista do
site Primeiro Programa
(www.primeiroprograma.com.br)
e colaborador do Jornal Nippak.
E-mail: jlcnagao@uol.com.br.

Depois de se aposentar
das pistas em 2005
após se recuperar de

um grave acidente sofrido em
Carlos Barbosa (RS), o
curitibano Eduardo Saçaki,
conhecido como o Japonês
Voador, trocou de lado e ago-
ra pilota os microfones narran-
do as provas dos campeona-
tos do Arena Cross e da Su-
perliga Brasil de Motocross.
Desde o início do ano ele co-
meçou a trabalhar como co-
mentarista oficial das compe-
tições para a Rede TV em
canal aberto, para a Sportv no
programa Racetv em canal
fechado e para um canal de
internet duas rodas. Conside-
rado verdadeira lenda do
motociclismo brasileiro o ex-
piloto continua sendo atração
na competição mostrando a
mesma habilidade de sempre,
mesmo estando nos bastidores
das corridas.

O Japonês Voador já atuou
em duas provas comentando
as corridas de Florianópolis
(SC) e Indaiatuba (SP) e já se
prepara para trabalhar no pró-
ximo fim de semana, dias 22 e
23 de maio quando acontece-
rá a 2ª etapa da Superliga de
Motocross em Cachoeiro do
Itapemirim (Espírito Santo), e
depois nos dias 18 a 20 de ju-
nho durante a 3ª Etapa do Are-
na Cross em Ribeirão Preto.
Nas competições ele detalha
tudo o que os pilotos executam
a cada volta para o público,
tintim por tintim. “Sou eclético,
vivo em constante harmonia
com o mundo, estou em busca
permanente, em ser uma pes-
soa cada vez melhor. Além do
trabalho como comentarista,
também sou instrutor de pilota-
gens e representante do frigo-
rífico Santa Bárbara da cidade
de Areiópolis, onde é feito à lin-
güiça mais famosa, do estado
de São Paulo”, destaca.

Para Eduardo Saçaki a tro-
ca de lados foi interessante por
ele ter muita experiência de
pilotagem adquirida ao longo
dos 27 anos envolvido com o
esporte, 22 anos só de pilota-
gem. “Tenho conhecimento,
vejo detalhes que só um piloto
pode saber o que aconteceu,
acabo transmitindo detalhes

não vistos pelos telespectado-
res”, afirma. Ainda se adap-
tando a nova função e após se
aposentar das pistas ele se
envolveu ainda com outra área,
a gastronômica, ou seja, traba-
lhou como padeiro em Campi-
na Grande do Sul e em Curiti-
ba, ambas no Paraná. “Foi a
convite do meu pai que estava
abrindo uma indústria de pães,
e pediu para que eu me espe-
cializa-se na área de panifica-
ção, procurei a especialização
numa grande fábrica de fari-
nhas. Foi muito bom porque
sou apaixonado pelo ramo ali-
mentício”, revela.

Perguntado se tem vonta-
de de retornar para as pistas
estando atrás dos microfones,
o Japonês Voador acha difícil,
e informa que seu déficit de
memória está melhorando gra-
dativamente. Além do tempo
que ficou afastado da catego-
ria, já não conhece muitos dos
pilotos atuais, do numeral e da
marca das motos que estão
participando dos dois campe-
onatos. Após deixar as pistas
Eduardo Saçaki já pensava em
continuar atuando no
motoclismo; no Arena Cross
(categoria de extrema técnica,
aliada ao arrojo que se torna
um show para o público e te-
lespectadores), ele foi ídolo e
campeão por seis vezes.

Trauma – Eduardo Saçaki dei-
xou as pistas em 2005 devido
um acidente sério na sua car-
reira ocorrido na cidade gaúcha
de Carlos Barbosa, onde fratu-
rou o crânio, a coluna, dedos,
perdeu o baço e o rim esquer-
do. Apontado possivelmente
com morte cerebral, os médi-
cos pediram a sua família que
o deixassem descansar. “Que-
riam desligar os aparelhos, che-
garam a fazer exames, provan-
do ao meu pai que eu não rea-
gia a estímulos a dor e nem a
claridade. Mas, minha irmã
Claudia Saçaki e meu pai Pau-
lo Masakatsu Saçaki, não dei-
xaram os médicos desligarem
os aparelhos, pediam que
aguardassem a chegada da mi-
nha mãe, Luzia Kinuyo Aoki e
irmã caçula, Carolina Saçaki,
que estavam voltando do Ja-
pão”, esclarece. “O combina-
do foi aguardar o toque da mi-
nha mãe que pensou, meu filho
esperou eu chegar pra morrer.
Mas, eu sobrevivi e estou mui-
to bem graças ao senhor Cris-
to Jesus!”, comemora.

Na ocasião Eduardo Saçaki
disse que teve total apoio da
sua família, inclusive a decisão
do filho mais velho, Paulo
Eduardo Saçaki, de 22 anos,
que resolveu parar com moto,
dando seqüência na bike (ca-
tegoria dirt jump - saltos radi-

cais), esporte de sua paixão.
Atualmente residente em Mi-
lão, na Itália, ele é considera-
do um dos melhores pilotos do
Brasil na Europa. “Eu gosta-
ria de continuar a pilotar, mas
não consegui alguém ou uma
empresa que me apoiasse a
voltar a pilotar”, afirma.

Projetos – Questionado sobre
seus projetos profissionais e de
vida o Japonês Voador revela
que também deixou as pistas
porque pretende montar uma
escola de pilotagem off road
itinerante, e que aceitar o con-
vite de Carlinhos Romagnolli,
da Promoções e Eventos, para
trabalhar como comentarista,
vai servir para dar um tempo
benéfico para estruturação da
escola.

Eduardo Saçaki pensa em
trazer pessoas – pilotos ou não,
de outros países para conhe-
cer o Brasil para percorrer as
principais pistas do território
nacional, ele aposta nisso por-
que fez muitas amizades per-
correndo o mundo e conhece
a curiosidade das pessoas em
relação ao país. “No lado pes-
soal, penso como a maioria dos
seres humanos, ter uma situa-
ção favorável, viver em har-
monia com tudo, e tendo um
dia à família unida”, garante.

(Afonso José de Sousa)

Eduardo Saçaki, o Japonês Voador, sonha montar uma escola de pilotagem off road

EDUARDO SAÇAKI - CRÉDITO IDÁRIO CAFÉ II
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KARAOKÊ 1

Cantores esbanjam talento e
versatilidade no Kitsuwa Ongaku

Realizado no dia 2 de
maio, nas dependên-
cias da Associação dos

Shizuoka Kenjin do Brasil, no
Bairro da Liberdade, em São
Paulo, o 8º Kitsuwa Ongaku
Kyoushitsu Karaokê Taikai
contou com a participação de
cerca de 540 cantores, repre-
sentando várias associações de
São Paulo. A presidente Yasue
Kitsuwa contou com a coorde-
nação geral de Tomiyo Kondo
e teve como jurados as presen-
ças marcantes de Shoiti Shima-
da, Irene Sacayemura, Tereza
Kato, Cecília Ohira, Elsa
Fuchimi e Katsuyuki Sano.

No palco, todo decorado
com muito requinte e criativi-
dade, os cantores demonstra-
ram muito talento e versatili-
dade. Abrilhantaram o evento
Renato Chibana, Fábia Miaza-
ke e Mário Chibana. O apre-
sentador Olímpio Kosonoe di-
vulgou o show Dream Concert,
que será realizado nos dias 12
e 13 de junho, no Teatro da
Unip, na Aclimação (Zona Sul
de São Paulo). Fábia falou da
emoção de estar participando
deste grandioso evento, ao
lado, além de Mário e Renato,
de Humberto Kenji, Mônica
Miyasaki, Lilian Tangoda, Cin-
tia Nishimura, Hideo Tanaka e
Deborah Shimada.

Os vencedores do Taikai,
por categoria:

Extra–7: Sueyoshi Haraguchi
(Yuno Mati Ereji)
Extra–6: Etsuko Sakagawa (Yuki
Tsubaki)
Super Extra–7: Hiroshi
Kamonseki (Sakaba)
Super Extra–6: Yasuyoshi
Kuriyama (Kyootoo Sarigatashi)

Extra - 5 G–1: Riitiro Sakakibara
(Izu no Ame)
Extra - 5 G – 2: Kazuo Tanaka
(Onna no Hitori Zake)
Extra - 4 G – 1: Kenji Nikaido (Nen
Rin)
Extra - 4 G – 2: Fumiko Kishimoto
(Anya Koro)
Doyo – 1: Fernando Kenzo Taka-
hashi (Haruga Kita)
Doyo – 2: Hikaru Takahashi (Sato
no Aki)
Tibiko: Yumi Uehara (Nakahen-
wa)
Super Extra – 5: Massao
Yshikawa (Otoko no Todai)
Super Extra – 4: Shizuo Okuda
(Nambu Zake)
Extra – 3: Kazuyo Akatsuka
(Otsuka)
Extra – 2: Roberto Anraku
(Kotobano nai Komoriuta)
Especial – 1: Fernanda Nakai
(Kaerantya Yooka)
Extra – 1: Mariana Kataoka (Aiwa
Hana Kimiwa Sono Tane)

Super Extra – 3: Yukie Kakinoki
(Hitosuji no Miti)
Super Extra – 2: Sergio Tanigawa
(Tiguiri)
Super Extra – 1: Norton Miyaza-
ki (Sorayo)
Shinjin – 2: Yoko Kudo (Hana
Shirube)
B - 7/6/5: Tieko Yonamine
(Tomorigue)
A – 7: Yasu Miyazaki (Hashi)
A – 6: Hideko Tiba (Osaka
Tsubame)
Especial – 7: Yoshiko Yoshizaki
(Hoshi Kague no Waltz)
Especial – 6: Massakatsu Shiomi
(Meoto Shinju)
B – 4: Tomiko Nakashima (Shino-
bu Ame)
B – 3: Geraldo Hirata (Kitae)
A – 5: Sumie Yamada (Otiba
Shigure)
Natsu B/Shinjin: Assae Miyasaki
(Namida Goe)
Natsu A-7/6/5: Hideko Chiba
(Soran Wataridori)

Natsu. Especial - 7/6/5: Akiko
Watanabe (Osaka Tsubame)
Especial – 5: Emi Nishiyama
(Dinsei Jaido)
Shinjin – 1: Emerson Kenitsi Gu-
shiken (Yuuyake no Uta)
Natsu. A - 4/3/2/1: Massako
Fukami (Mitizure)
A – 4: Keiko Umezu (Otoko já
Naika)
A – 3: Amaury Costa (Anatao
Subeteo)
Especial - 4 G – 1: Kimie Tsutinaga
(Hahano Koyomi)
Especial - 4 G – 2: Yoshio Higa
(Blue Shateux)
Especial – 3: Emilia Hirata (Showa
Misaki)
Natsu. Esp.- 4/3/2/1: Alice
Nishida (Tenshi no Yuuwaku)
B – 1: Rafael Ribeiro (Shuyaku)
A – 2: Edson Miyashiro (Tsubame
Gaeshi)
A – 1: Namie Izumi (Shiroi Yuki)
Especial – 2: Eliane Yoshida
Ushiwata (Shiroi Yuki)

Nova geração desfilou talento no palco da Associação dos Shizuoka Kenjin do Brasil

DIVULGAÇÃO

O presidente da UPK, Toshio Yamao na abertura do evento

O 12º Taikai Akamine
Karaoke Kyoshitsu, realizado
no dia 16 de maio, na sede so-
cial da Acrec (Associação
Cultural, Recreativa e Espor-
tiva Carrão) contou com a par-

KARAOKÊ

12º Taikai Akamine reúne
cerca de 400 candidatos

ticipação de mais de 400 can-
didatos inscritos em diversas
categorias, grande presença de
público e autoridades políticas,
entre elas o vereador Jooji
Hato (PMDB).

Os jurados Katsuyuki Sano, Kiyomi Kanashiro e Massaru Samano

Satie Akamine, Jorge Uezato presidente do Karaokê, e Jooji Hato


