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Obras de restauração do Casarão do Chá
devem ser concluídas em meados de 2011

DIVULGAÇÃO

�

2º Dream Concert promete
encantar o público paulista

DIVULGAÇÃO

Um grande evento de pro-
porções épicas vai sem som-
bra de dúvida surpreender
novamente os admiradores e
fãs da música popular japo-
nesa em São Paulo. O suces-
so da primeira edição do
Dream Concert – Deai 2009,
realizado em função das co-
memorações dos 101 anos
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YOSAKOI SORAN – Mais
uma vez, a cidade de São
Paulo será a capital da cultu-
ra japonesa no Brasil, com a
realização do 8º Festival
Yosakoi Soran no Espaço Via
Funchal, em 25 de julho. O
evento, considerado o gran-
—–––––——–––––––––––––––—–––––——––––––––––––––—–––––——–––––––––––——––––––—–| pág 09

Bunkyo inicia campanha pela
continuidade do vôo Tóquio/São Paulo

O Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e de
Assistência Social), iniciou uma
campanha para coleta de as-
sinaturas para encaminhar ao
governo japonês reivindican-
do a continuidade do vôo di-
reto entre a capital japonesa
Tóquio e a capital paulista. Essa
manifestação é decorrente do
anúncio, em 28 de abril últi-
mo, que a JAL – Japan Air
Lines – em razão de medidas
—–––––——––––––––––––––––——––––––—–| pág 04

de reestruturação da empre-
sa, deixará de operar o vôo
direto Tóquio/São Paulo que
vinha sendo mantido há 32
anos. “Queremos pedir apoio
do governo japonês, por meio
do Ministério dos Transportes,
para que seja mantida essa im-
portante rota que é, na reali-
dade, uma representação efe-
tiva do intercâmbio Brasil-Ja-
pão”, afirmou o presidente do
Bunkyo, Kihatiro Kita.

O presidente da Associação
de Preservação do Casarão
do Chá, Akinori Nakatani,
anunciou, esta semana, a libe-
ração de recursos pelo ProAc
– o Programa de Ação Cul-
tural da Secretaria de Cultura
do Estado de São Paulo, que
beneficia o patrocinador com
descontos no ICMS –, para
a terceira e última etapa do
projeto de restauração do
imóvel. O valor aprovado foi
de R$ 599.893,35. Segundo
Nakatani, a empresa Gerdau,
que mantém uma unidade em
Mogi das Cruzes, vai arcar

com as despesas finais do res-
tauro. A terceira e última eta-
pa prevê, basicamente, servi-
ços de acabamento como a
restauração da cobertura, re-
construção das paredes, a co-
locação do piso – que hoje é
de chão batido – e a ilumina-
ção –, recuperação de fornos,
partes hidráulicas e elétrica e
um projeto paisagístico, além
de marcar o início das ativi-
dades. Quando for aberta ao
público, em meados de 2011,
devem estar funcionando uma
exposição histórica e o pro-
jeto educativo.

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

de carnaval japonês, já está
com as inscrições abertas e
grupos de qualquer lugar do
Brasil formados por escolas,
associações e entidades liga-
das à cultura japonesa no país,
podem participar. Este ano as
inscrições estão limitadas a 20

grupos, com o mínimo de oito
dançarinos cada, nas catego-
rias: Juvenil (idade média de
15 anos) e Adulto (acima de
15 anos). O regulamento es-
tipula o uso obrigatório do
Naruko e da expressão Soran
Bushi durante a coreografia.

A apresentação deverá durar
no máximo cinco minutos e
poderá ser criada com base
em qualquer ritmo e gênero
musical. As inscrições podem
ser feitas até 21 de junho, ex-
clusivamente pelo site:
www.yosakoisoran.org.br.

Shuhei Okano recebe outorga
do cônsul Kazuaki Obe

DIVULGAÇÃO

O mestre Shuhei Okano, atual
presidente de honra da Asso-
ciação Kodokan Judô do
Brasil, foi homenageado com
a outorga de graduação de 9º
Dan na cerimônia de abertu-
ra do  Campeonato Paulista
Classe Sub 17 realizado no
dia 22, no Ginásio Municipal
de Esportes “Dr. Mário Co-
vas Júnior”, como parte do 1º
Tomodati – Festival
Botucatuense de Cultura Ja-
ponesa. Estiveram presentes
diversas personalidades e au-
toridades, entre elas o cônsul
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geral do Japão em São Pau-
lo, Kazuaki Obe e a consule-
sa Eiko Obe, o prefeito de
Botucatu, João Cury, e o pre-
sidente da Federação Paulis-
ta de Judô (FPJ), Francisco
de Carvalho Filho. A home-
nagem foi uma iniciativa da
Federação Paulista de Judô
por intermédio da Confede-
ração Brasileira de Judô. Se-
gundo o presidente da FPJ,
além de Shuhei Okano, atual-
mente apenas três outros
mestres possuem a gradua-
ção no País.

da Imigração Japonesa no
Brasil, levou a CROC Mídia
Comunicação Visual a repe-
tir o evento ao organizar o
Dream Concert – Saikai
2010, que acontecerá nos
dias 12 e 13 de junho no Te-
atro Unip (Universidade Pau-
lista), na Aclimação, em São
Paulo.

Londrina lança Expo Japão
e a 49ª Exposição Agrícola

DIVULGAÇÃO

O prefeito de Londrina, Bar-
bosa Neto, e a Associação
Cultural e Esportiva de Lon-
drina (Acel), lançaram no úl-
timo dia 20, no gabinete do
prefeito, a Expo Japão 2010
e a 49ª Exposição Agrícola,

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

que será realizada entre os
dias 3 e 6 de junho, na sede
da Acel. A Expo Japão e a 49ª
Exposição Agrícola são rea-
lizadas com o objetivo de in-
tegrar toda a população de
Londrina e região.
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BAILE DA ERIKA – Realizado no dia 15 de
maio, nas dependências da Associação Aichi,
no bairro da Liberdade, o tradicional Baile or-
ganizado pela professora, tecladista e jurada
Erika Kawahashi teve casa cheia. O próximo
Baile Érika Kawahashi será no dia 12 de ju-
nho, no mesmo local,com início às 18h30.

Erika, Yukie Takata e personal dance.

Erika Kawahashi com os convidados Elzo Sigueta, em discurso, tendo ao lado o asses-
sor Jorge Miyahara, o organizador do karaokê,
Yoshiro Hada e o vereador Jooji Hato.

Dirigentes, Comissão Organizadora, Jurados e
colaboradores do evento.

HADA KARAOKÊ TAIKAI – O presidente
da ACE Piratininga, Elzo Sigueta, prestigiou o 2º
Hada Karaokê Taikai, realizado no dia 16 de
maio, no Clube Naniwa, no bairro de Vila Mari-
ana (Zona Sul de São Paulo). Idealizado e orga-
nizado por Yoshiro Hada, o evento teve como
objetivo homenagear “todas as mães do mundo)

GE HOKKAIDO – O deputado federal Wal-
ter Ihoshi (DEM/SP) participou da 10ª Noite
Italiana do Grupo Escoteiro Hokkaido, ocorri-
da no último dia 15. Com um cardápio regado a
massas, o público ainda se divertiu com a ani-
mada banda Nissei. Toda a renda arrecadada
vai para custeio de passeios e acampamentos
realizados pelo grupo que já existe há 28 anos
e tem como objetivo principal formar líderes.
Walter, Paulo Takeuchi e Carlos Hamaoka

Walter, Paulo Tomio (presidente da Associação
Hokkaido) e e Humberto Kimura (vice)

Walter Ihoshi, Victor Kobayashi e Issao Minami
saboreiam o jantar com diretores

Walter Ihoshi, Paulo Takeuchi e Carlos Hamaoka

UNDOKAIS – O ex-deputado estadual Hélio Nishimoto prestigiou o Undokai do Kushu bloco,
que contou com a participação de sete kenjinkais, e o Undokai do Nippon Country Club, em
Arujá (SP) . Este último contou com a presença de todos os departamentos esportivos a diretoria
recebeu diversas autoridades e convidados. O presidente do clube, Sadao Kayano, destacou,
principalmente, a culinária do evento, especialmente o udon do Departamento de Beisebol.

INTERIOR – A Acenbra (Associação
Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de
Atibaia) e a comunidade de Bragança
Paulista organizaram dois tradicionais
eventos: o undokai e o 3º Festival do
Japão, respectivamente. O deputado

federal Walter Ihoshi (DEM-SP) esteve
presente nas duas festas

Walter Ihoshi no 3º Festival do Japão de
Bragança Paulista

O deputado no undokai da Acenbra

O Fujinkai da Acenbra não deixou ninguém com
fome

MINICONCURSO DA NAGUISA – A As-
sociação Naguisa realizou no dia 15 de maio,
o seu tradicional evento que antecede o prin-
cipal, denominado de Concurso Naguisa de
Karaokê, a ser realizado este ano no dia 1º de
agosto, no salão da Associação Hokkaido
(Zona Sul de São Paulo). Atualmente deno-
minado de Miniconcurso Naguisa de Karaokê,
o “Minikara Naguisa” vem sendo realizado há
3 anos precedido pelo Concurso Interno de
Naguisa, num total de 9 anos.
De acordo com os organizadores, a mudança
de nome se deu  em função da participação e
cantores de outras associações e assim tornar
o nível do concurso mais competitivo, dando
aos associados uma experiência externa.
Mais de 130 participantes inscreveram-se para
o concurso que foi realizado na sede da asso-
ciação, situada no bairro de Cidade Vargas,
próximo à Estação Metrô Jabaquara. Como
jurados atuaram os professores: Satiko Ono,
Takako Suguita e Cláudio Tsutiya. Na hora do
almoço foi servida uma feijoada preparada

pelo “chef” Mitio Tanaka, uma figura bastan-
te conhecida na associação pelas suas habili-
dades culinárias.

Para completar o dia foi apresentado um
show com danças pelo casal Aroldo e Ana e
números musicais com o quarteto Elvis 4 Ever,
Sílvio San, Satiko Ono, Cláudio Tsutiya e Hitoye
Yui.

A Comissão Organizadora do evento.

Sayuri Taira de 2 anos - Categoria Doyo

Premiação da Categoria Internacional: Masaru
Kume(esq), o campeão, Eiji Denda (Presidente) e
Kazuhiro Takahashi (vicie).

Membros da Comissão Organizadora: Terezinha,
Lourdes e Luíza.

A fila da Feijoada, preparada pelo “chef” Mitio.

ANIVERSÁRIO – No úl-
timo dia 17, no restaurante
São Francisco, em São Ber-
nardo do Campo, no ABC
paulista, mais de 300 convi-
dados estiveram presentes
para a comemoração sur-
presa do aniversário de
Sanae Minami, esposa do

vereador Minami de São
Barnardo. Sanae comemorou
seus 60 anos ao lado dos ami-
gos e de seus familiares. Os
amigos estouraram bexigas
vermelhas, é que pela tradi-
ção japonesa, quando a pes-
soa completa 60 anos, ela en-
cerra um ciclo e recomeça

outro. Estiveram presentes
na festa algumas personali-
dades, como o cantor Joe
Hirata, o vereador Ary de
Oliveira e esposa, o ex-pre-
feito William Dib e Marilda
Dib e o deputado Orlando
Morando com sua esposa
Carla Sardano.

SEMPRE MULHER -  O Grupo Sempre
Mulher realizou, no dia 23, o 16º Yakissoba
Beneficente. O prato oriental foi servido ex-
clusivamente no sistema Drive Thru, a receita
é a organização e a dedicação, divididos entre
as cerca de 200 voluntárias. Nesta edição, as
entidades beneficiadas foram: Casa das Crian-
ças Menino Jesus, Sociedade Beneficente Nos-
sa Senhora de Fátima e em prol das reformas
da Capela Imaculada Conceição. Foormado em
2000, o Grupo Sempre Mulher apoia as ações
sociais do vereador Hiroyuki Minami.
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Senador Jorge Yanai defende
construção da usina de Belo Monte

POLÍTICA
COLUNA DA ERIKA SUMIDA

Estamos na última sema-
ninha de maio, e no mês de
junho, eis que iniciará a tão
esperada Copa do Mundo de
Futebol. Tão esperada por to-
dos os brasileiros ne...porque
aqui no Japão pouco se vê al-
gum sinal eminente de início
de Copa!

A verdade é que eles não
ligam a mínima pra isso, e eu
fico imaginando o clima que
está no Brasil, coisa que até
ja esqueci-me pois já faz tan-
to tempo que estou aqui, mas
a cada quatro anos faço ques-
tão de acompanhar todos os
jogos da seleção brasileira, afi-
nal o futebol é um dos espor-
tes que mais adoro.

As transmissões dos jogos
do Brasil aqui no Japão, será
de madrugada, mais precisa-
mente ás 3 da manhã! Haja
fôlegao para poder assistir
hein...Mas até que gostei des-
se horário, pois é o horário que
estou em casa e não me im-
porto em perder algumas ho-
ras de sono para poder acom-
panhar a Copa do Mundo. Pior
seria se os jogos fossem no
horário de trabalho, aí sim eu
enlouqueceria ou perderia o
emprego, das duas uma.

O povo japonês não é tão
fissurado por futebol, mas ga-
ranto que os japoneses que
gostam de futebol são tão ou
mais fanáticos que os brasi-
leiros. Para ter uma idéia, fui
tentar comprar um ingresso
para o jogo do Kashima
Antlers, que é daqui do esta-
do onde eu moro, Ibaraki, e
qual não foi a minha surpre-
sa ao ver que os ingressos
estão esgotados até para os
jogos que aconteceram daqui
há 3 meses! Ou seja, se eu
quiser mesmo ver um jogo do
Kashima, tenho que comprar
o ingresso 3 meses antecipa-
damente á data do jogo, e
mesmo assim eles não garan-
tem os melhores lugares, pois
dizem que estes já estão nas
mãos da torcida fanática. o
modo mais fácil de comprar
ingresso que eu achei foi pela
internet, até aí tudo bem, mas
quando entro no site já sai um
aviso em japonês: “Esgota-
do”, o jeito foi ir nas máqui-
nas das lojas de conveniên-
cia, onde eu não me saio mui-
to bem pois sempre me enro-
lo com aquele monte de ide-

ogramas japoneses, mas tam-
bém já estava esgotado, liguei
para a secretaria do clube, fui
muito bem atendida diga-se
de passgem, mas a secretá-
ria informou-me que o melhor
seria eu comprar na bilhete-
ria do estádio, e mesmo as-
sim ela não garantia a dispo-
nibilidade dos ingressos. Adiei
a visita ao estádio do
Kashima Antlers, não desis-
ti! Apenas adiei...

Um dia ainda vou conse-
guir ver de perto o Oswaldo
de Oliveira e sua trupe.

E os estabelecimentos co-
merciais brasileiros no Japão,
já começaram a divulgar os
novos horários de funciona-
mento do comércio em fun-
ção da Copa, um shopping
brasileiro de Gunma, abrirá as
suas portas às 3 da manhã
nos dias dos jogos brasileiros,
para receber a torcida verde-
amarela. Será uma festa, ha-
verá jogos no telão, muita pi-
poca, bebida, churrasquinho e
muita torcida também.

Aqui na minha cidade,
uma lanchonete funcionará
normalmente nos dias dos jo-
gos e também contará com
um telão e muita animação.

Já deu para perceber que
até mesmo quem não gosta
de futebol, poderá usar a
Copa como desculpa para
confraternização, mesmo que
isso aconteça do outro lado
do Brasil, aqui no Japão!

Eu já avisei meu chefe
que nos dias dos jogos do
Brasil, pode ser que eu este-
ja trabalhando mais sonolen-
ta, mais lenta ou mais pilhada
quem sabe ne....

O meu chefe deu risada e
não entende de onde vem tan-
ta disposição para acompa-
nhar a Copa do Mundo de
madrugada e depois ainda ter
que trabalhar, mal sabe ele
que daqui há quatro anos a
Copa será no Brasil, e a mi-
nha vontade é estar em ter-
ras brasileiras para acompa-
nhar os jogos.

E vamos que vamos em
busca do hexa, meu kit torci-
da já está pronto! E o seu?

*Erika Sumnida nasceu em
Araçatuba e está há 12 anos no
Japão, onde trabalha com desen-
volvimento de criação. E-mail:
erikasumida@hotmail.com

A expectativa para
a Copa do Mundo

Osenador Jorge Yanai
dedicou seu discurso
no último dia 20, no

Plenário, à defesa da explora-
ção dos potenciais hidrelétricos
do País. Em seu pronuncia-
mento, o senador explicou que
“o Brasil tem um dos maiores
potenciais hidrelétricos do
mundo, estimado em cerca de
260 GW, dos quais apenas
29% estão sendo utilizados”.
“A falta de energia pode pre-
judicar enormemente a socie-
dade, trazer prejuízos a todos
os setores, como comunica-
ção, transporte e saúde. A ca-
pacidade de geração elétrica
é um indicador de desenvolvi-
mento muito significativo para
um país”, destacou Yanai, que
no último dia 21 esteve em
Sinop (MT), onde mantêm
rsidência – foi a primeira vez
que o senador retornou a sua
casa desde sua posse, ocorri-
da no dia 6 de maio.

Fazendo um comparativo
entre as usinas hidrelétricas, o
parlamentar iniciou com Itaipu:
“A Usina Hidrelétrica de Itaipu
é a maior do mundo em produ-
ção de energia. Na construção
de sua barragem, cerca de dez
mil famílias, que viviam às mar-
gens do rio Paraná, foram de-
salojadas a fim de abrir cami-
nho para a represa. Já para a
construção da hidrelétrica de
Belo Monte, que será a tercei-
ra maior do mundo, fala-se em
duas ou três mil pessoas. As
mesmas pessoas que vão lucrar
muito com a infraestrutura e
com o conforto trazido pela
energia. O benefício é muito
grande e o prejuízo é mínimo”.

Yanai citou ainda dados da
China. “A usina chinesa de
Três Gargantas, considerada a
primeira maior do mundo em
potência instalada, exigiu a
realocação de mais de um mi-

lhão de habitantes. Além dis-
so, a área a ser alagada para a
construção de Belo Monte, é
a mesma desmatada em dois
dias na Amazônia pelo comér-
cio de madeira, pela pecuária
e pela cultura de soja. Com a
diferença de que essa ação
não será em vão, trará enor-
me benefícios para todo o
país.”.

Segundo o senador, “é pre-
ciso analisar os números com
a razão, antes de tecer críti-
cas e criar embates desneces-
sários”. “O meio ambiente é
tudo que temos. Sem ele, os
seres humanos não têm a me-
nor chance de sobrevivência
neste planeta. Mas desenvol-
vimento e preservação podem
andar juntos. Não são
excludentes”, ponderou.

De volta à casa – Jorge Yanai
esteve por quatro dias em

Sinop (MT), cidade onde man-
têm sua residência. Depois de
sua posse no Senado, ocorrida
no dia 6 de maio, é a primeira
vez que o senador retornou à
região, onde mora desde 1979.
O primeiro compromisso foi
com a imprensa, em coletiva
marcada no Gabinete do ve-
reador Ademir Bortoli (DEM).
Em seguida, o parlamentar reu-
niu-se com prefeitos e verea-
dores das cidades de Vera,
Santa Carmem e Marcelândia,
além de representante do Sin-
dicato Rural de Sinop.

No sábado (22), Yanai en-
controu-se com o presidente
da Apae, César Carbonari,
com o diretor do Centro
Ebenézer, de reabilitação de
drogados, João Guerra, e com
o Secretário de Saúde do
muicípio, Alberto Kinoshita.
Na reunião, foi tratada a pos-
sibilidade de o governo japo-

nês apoiar financeiramente,
por intermédio de seu Consu-
lado de São Paulo, alguns pro-
jetos sociais da região. A im-
plantação de uma unidade de
tratamento do Lixo Hospitalar
do município e arredores foi
um dos projetos mencionados
na reunião.

De volta ao Senado, Yanai
participou da sessão da Comis-
são de Agricultura e Reforma
Agrária (CRA) sobre a trans-
ferência da gleba denominada
Maiká, que engloba parte do
município de Marcelândia, em
Mato Grosso, da União para
aquele Estado. O PLC já ha-
via sido aprovado na Comis-
são de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle (CMA) com
parecer favorável do senador
Gilberto Goellner. Durante a
sessão da CRA, Yanai votou a
favor da doação dessas terras.

DIVULGAÇÃO

Jorge Yanai retornou a Sinop pela primeira vez desde que assumiu no Senado, em 6 d emaio

*SHIGUEYUKI YOSHIKUNI

Tivemos a oportunidade de
ler diversos depoimentos de
mães nikkeys sobre o dia a elas
destinado e sobre os proble-
mas que vêm enfrentando.
Todas elas têm algo em co-
mum: de algum modo são liga-
das ao fenômeno dekassegui
e por esse fato ora não vivem
com os maridos ou com os fi-
lhos.  Muitas delas vivem do
outro lado do mundo e deixa-
ram os filhos aos cuidados de
parentes. Outras ficaram com
os filhos e o marido partiu para
nunca mais dar notícia.

Com a crise muitos estão
retornando. Mas conviver

após uma longa ausência não
é fácil.

Ao ler esses depoimentos,
veio-me à lembrança uma his-
tória acontecida quase às vés-
peras de um Natal não muito
distante.

Estava jantando com a fa-
mília quando a campainha
toca. Devia ser lá pelas vinte
horas. A temperatura estava
amena, apesar do verão. Ao
atender  estava uma senhora
de meia idade, loira, estatura
média, modestamente vestida,
acompanhada de duas crian-
ças. Uma menina, lá pelos
oitos anos. E um menino, com
cinco anos. Via-se que eram
mestiças.

ARTIGO

Dia das Mães de dekassegui é diferente
E a mãe rapidamente con-

tou o seu drama. Morava numa
cidade não muito distante e
como soubera que o marido ti-
nha voltado do Japão, mas não
chegara em casa. Ouviu dizer
que ele estava na residência de
parentes próxima ao local e por
isso viera procurá-lo. Mas não
o encontrara e desconfiava que
o marido a estivesse  evitando.
E se não poderia ajudá-la com
alguma importância para as
despesas do regresso e alimen-
tação das crianças. Claro que
poderia, respondi. O espírito
natalino colaborava com a ge-
nerosidade. Ela agradeceu e
num repente, perguntou:

-O senhor não gostaria de

ficar com o menino?  Pego de
surpresa, disse-lhe que o caso
não era tão simples assim.
Que tal viesse noutro dia para
encontrarmos uma solução.

Até hoje, passados alguns
anos, essa história  e o sem-
blante do menino vêm-me à
lembrança. Nunca mais sou-
be dela, mas ela está sempre
presente nos natais, tornando
a data um tanto melancólica.

Se ocorresse na atualida-
de, teria adotado a criança de
bom grado.

*Shigueyuki Yoshikuni é
jornalista e reside em Lins (SP)
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Obras do Casarão do Chá devem ser concluídas
em meados de 2011, diz Akinori Nakatani

COMUNIDADE/MOGI DAS CRUZES

Opresidente da Associ-
ação de Preservação
do Casarão do Chá,

Akinori Nakatani, anunciou,
esta semana, a liberação de
recursos pelo ProAc – o Pro-
grama de Ação Cultural da
Secretaria de Cultura do Es-
tado de São Paulo, que bene-
ficia o patrocinador com des-
contos no Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS) –, para a tercei-
ra e última etapa do projeto de
restauração do imóvel. O va-
lor aprovado foi de R$
599.893,35. Segundo Nakata-
ni, a empresa Gerdau, que
mantém uma unidade em Mogi
das Cruzes, vai arcar com as
despesas finais do restauro.

Nakatani explicou que, pri-
meiro, deve providenciar a
abertura de uma conta ban-
cária, o que espera fazer em.
no máximo, 15 dias. “Não sei
como é feita a liberação por-
que é a primeira vez que pro-
cedemos desta forma”, disse
o artista plástico, lembrando
que, em novembro do ano pas-
sado, em audiência com o se-
cretário de Estado da Cultu-
ra, João Sayad, o prefeito de
Mogi, Marco Bertaiolli conse-
guiu a liberação do projeto, re-
provado na primeira tentativa.
No entanto, por falta de do-
cumentos,  o projeto só foi
aprovado este mês. A ideia era
concluir as obras e reabrir o
casarão do Chá nas comemo-
rações dos 450 anos de Mogi
das Cruzes, em setembro des-
te ano. Mesmo com a libera-
ção dos recursos via ProAc,
Nakatani afirma não ter pres-

sa. “Agora, o importante é
fazer tudo direitinho”, afirmou
Nakatani, que reassumiu a
presidência da associação no
final do ano passado – seu
antecessor, Wagner Zarame-
llo, que ficou quase dois anos
no cargo, pediu demissão por

problemas de saúde.

Símbolos – Localizado no
bairro do Cocuera, o Casarão
do Chá é considerado um dos
principais símbolos da imigra-
ção japonesa em Mogi. Os tra-
balhos de restauração tiveram

início em setembro de 2005.
Nesta primeira etapa, que teve
investimento de cerca de R$
270 mil – recurso liberado pelo
Fundo Nacional de Cultura do
Ministério da Cultura com 20%
de contrapartida da Prefeitura
– foram priorizados a retirada

DIVULGAÇÃO

Presidente da Associação de Preservação do Casarão do Chá prioriza qualidade nas obras...

... “Agora, o importante é fazer tudo direito”, diz Nakatani, que espera reabrir o Casarão em 2011

do telhado e remoção das pa-
redes, além da implantação de
uma cobertura metálica. Foi
contratado também o trabalho
de um carpinteiro do Japão
para a troca da madeira.

A segunda fase, que teve
início em novembro do ano
passado e recebeu investimen-
to de R$ 277.887,52 do Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan) –
dos quais 8% ou R$ 22.231,00
como contrapartida da Prefei-
tura Municipal de Mogi das
Cruzes.

A terceira e última etapa
prevê, basicamente, serviços
de acabamento como a restau-
ração da cobertura (com telha
cerâmica tipo francesa), re-
construção das paredes (cons-
trução de paredes de taipa
com barro), a colocação do piso
– que hoje é de chão batido –
e a iluminação –, recuperação
de fornos, partes hidráulicas e
elétrica e um projeto
paisagístico, além de marcar o
início das atividades. Quando
for aberta ao público, prova-
velmente em meados de 2011,
devem estar funcionando uma
exposição histórica e o projeto
educativo.

Futuramente, antecipa Na-
katani, o Casarão deve ganhar
também um restaurante e um
espaço para venda de artesa-
natos, que devem ser constru-
ídos numa área de dois hecta-
res adquirida pela associação.
A ideia é transformar o com-
plexo em ponto turístico.

Maquete – Os visitantes
também poderão conferir uma

maquete do Casarão, em es-
cala 1:25, que está sendo con-
feccionada pelo japonês Seiji
Yoneda. Semiprofissional na
arte de fazer maquetes,
Yoneda conheceu o Casarão
do Chá através de matérias
publicadas em jornais japone-
ses por ocasião da visita que
Nakatani fez ao país no início
de 2000 para divulgar o tra-
balho de restauração do imó-
vel.

“Ele ficou interessado e
procurou então o consultor da
Unesco e professor da Univer-
sidade Feminina de Nara,
Kunekazu Ueno. A partir das
informações que já tinha e dos
materiais fornecidos pelo pro-
fessor Ueno, Yoneda confec-
cionou uma maquete em esca-
la 1:100, mas deciciu fazer
uma maior e mais detalhada.
Por isso, decidiu vir pessoal-
mente ao Brasil”, explicou
Nakatani, acrescentando que
Yoneda desembarcou no dia 10
de maio. “Sua intenção era fi-
car dois meses, mas deve pror-
rogar mais um mês”, contou o
artista, afirmando que a dificul-
dade é a reprodução da mes-
ma técnica empregada em
1942 pelo carpinteiro e arqui-
teto japonês Kazuo Hanaoka,
que utilizou recursos naturais
brasileiros aliados à técnica
oriental de construção dos pa-
lácios e templos japoneses, que
resultou num arquitetura pecu-
liar, com paredes de taipa de
bambu e as estruturas, forma-
das por madeira de eucalipto,
feitas sem a utilização de pre-
gos, apenas encaixadas.

(Aldo Shiguti)

Conforme antecipou o Jor-
nal Nippak em reportagem
publicada no dia 15 de abril
(página 5), sete entidades
nikkeis da capital e do Vale do
Ribeira vão realizar no dia 7
de agosto a 2ª edição do Tooro
Nagashi da Paz, na cidade de
Registro (184 quilômetros de
São Paulo). O evento conta
com a organização conjunta do
Centro Cultural de Hiroshima
do Brasil, Associação da Pro-
víncia de Nagasaki, Associa-
ção das Vítimas de Bomba
Atômica do Brasil, Instituto
Ícaro, União Cultural e Espor-
tiva Sudoeste (UCES), Fede-
ração das Entidades Nikkeys
do Vale do Ribeira (Fenivar) e
Associação Cultural Nipo-Bra-
sileira de Registro (Acnbrg).

De acordo com o presiden-
te da UCES e da Fenivar, To-
shiaki Yamamura, a novidade
da edição deste ano é o envol-
vimento da Secretaria de Edu-
cação do Estado de São Paulo
e da Escola Estadual “Provín-
cia de Hiroshima”, localizada
na Zona Norte de São Paulo.
Segundo ele a idéia frutificou
e está se transformando em um
projeto grande com o apoio do
diretor técnico da Coordena-
doria de Estudos e Normas
Pedagógicas da Secretaria da
Educação, Hiroyuki Hino, que
está incluindo o Tooro Naga-
shi na agenda da secretaria
através das escolas públicas.
“O conceito é levar os estu-
dantes a pensar sobre os peri-
gos da energia nuclear e des-
pertar a necessidade da paz
por meio de trabalhos e proje-
tos sobre esse tipo de energia.
O Brasil é muito grande, nada
como fazer projetos a respei-
to”, destaca.

O objetivo do evento é
construir um mundo de paz
sem guerra, acabar com a
bomba atômica, e orientar as
crianças sobre o efeito dessa

COMUNIDADE/REGISTRO

Vítimas das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki serão
homenageadas na 2ª edição do Tooru Nagashi da Paz

grande evento ecumênico com
a participação das igrejas ca-
tólica e budista. A proposta é
conscientizar os jovens para o
não uso de armas nucleares,
isso não é um problema do pas-
sado e sim do presente”, aler-
ta. O evento se tornou maior
na medida em que a Província
de Toyama, no Japão, realiza
um concurso de desenho com
a participação de mais de um
milhão de crianças.

Alunos do ciclo II, da 5ª a
8ª séries da rede de ensino de
São Paulo vão participar des-
se concurso no final deste mês,
sendo que os responsáveis pe-
los 20 melhores trabalhos que
serão analisados pela Secreta-
ria da Educação, serão envia-
dos no início de 2011 para o
Japão onde vão receber os
prêmios. O concurso será pu-
blicado no Diário Oficial do
Estado e os estudantes do Vale
do Ribeira já estão cadastran-
do os projetos. Alunos da ca-
pital paulista também farão
desenhos sobre o tema para
expor em uma mostra que
acontecerá em novembro.
Além do Brasil, participam alu-
nos da Rússia, Estados Unidos,
Coréia do Sul, Japão e China.
“O intuito é conscientizar a
importância do projeto na ci-
dade”, finaliza Hiroyuki Hino.

(Afonso José de Sousa)

terrível invenção. Este ano se-
rão lançados de 300 a 500
tooros (barquinhos) no Rio Ri-
beira do Iguape confecciona-
dos por alunos de 11 a 17 anos
da rede estadual de ensino em
uma grande corrente pela paz.

Está programada para a
ocasião a realização de uma
exposição de fotos sobre a
catástrofe; celebração de um
culto ecumênico às 18h na
sede da Igreja budista Nishi
Honganji, daquela cidade; e
apresentação de um coral de
500 vozes dos alunos de Re-
gistro. Em seguida serão lan-
çados os barquinhos no rio que
deve ocorrer por volta das 20
horas e 15 minutos, horário
correspondente às 8 horas e
15 minutos do dia 6 de agosto
de 1945 no Japão, hora e dia
quando foi lançada a bomba
atômica há 64 anos em Hiro-
shima. Segundo os organizado-
res o público participante terá
que ser restringido por conta
da quantidade de alunos que
passa de um mil.

Projeto – Hiroyuki Hino ex-
plica que os alunos da rede
pública terão que desenvolver
projetos sobre o assunto, que
deverão ser cadastrados no
site da secretaria até meados
de agosto, para serem avalia-

dos pela diretoria de ensino e
pela Coordenadoria de Estudos
e Normas Pedagógicas. Caso
sejam aprovados eles vão re-
ceber recursos para desenvol-
ver o projeto, incluindo o des-
locamento de alunos e profes-
sores para o evento. O projeto
“Tooro Nagashi da Paz” foi
lançado no dia 8 de abril na
Diretoria de Ensino de Regis-
tro, com a participação dos di-
retores e coordenadores de 40
escolas estaduais de oito cida-
des como Registro, Pariquera-
Açu, Cajati, Cananéia, Eldora-
do, Jacupiranga, Sete Barras
e Barra de Turvo.

Toshiaki Yamamura ressal-
ta que “estamos dando um pas-
so grande de gigantes, não
será uma festa, mas sim um

Flagrante do lançamento do projeto Tooro Nagashi da Paz

DIVULGAÇÃO

O Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social) iniciou
uma campanha para coleta de
assinaturas para encaminhar
ao governo japonês reivindi-
cando a continuidade do voo
direto entre a capital japonesa
Tóquio e a capital paulista.

Essa manifestação é de-
corrente do anúncio, em 28 de
abril último, que a JAL – Japan
Air Lines – em razão de me-
didas de reestruturação da
empresa, deixará de operar o
voo direto Tóquio/São Paulo
que vinha sendo mantido há 32
anos.

“Queremos pedir apoio do
governo japonês, por meio do
Ministério dos Transportes,
para que seja mantida essa
importante rota que é, na rea-
lidade, uma representação efe-
tiva do intercâmbio Brasil-Ja-
pão”, afirmou o presidente do
Bunkyo, Kihatiro Kita.

Admite, no entanto, que “as
questões financeiras que leva-
ram à decisão de cancelar esse
vôo dificilmente se resolverão
a curto prazo, mas, considero
importante que as entidades, a
comunidade nikkei, a socieda-
de brasileira, todos marquem
sua coesão em torno dessa
decisão, ou seja, nosso desejo
é pela continuidade do vôo di-
reto entre as duas capitais”.

BRASIL-JAPÃO

Bunkyo faz campanha pela
continuidade do voo Tóquio/SP

Sua expectativa é reunir, no
mínimo, 10 mil assinaturas.

Quanto aos procedimentos
adotados, nos próximos dias a
secretaria do Bunkyo enviará
esse manifesto às suas regio-
nais e outras entidades nipo-
brasileiras convidando-as para
juntarem-se à campanha. Cada
local ficará responsável por
distribuir o material e coletar
as assinaturas e, depois, envi-
ar para o Bunkyo. Em segui-
da, o Bunkyo deverá decidir a
melhor forma de encaminhar
esse documento ao Japão, seja
diretamente ao Ministério dos
Transportes, seja via Consula-
do Geral do Japão em São
Paulo.

“Desejo contar com a aju-
da de todos, não somente dos
dirigentes das entidades nipo-
brasileiras; gostaria de contar
com a mobilização de toda so-
ciedade brasileira”, afirmou o
presidente Kita, indicando que
os interessados em colaborar
podem entrar em contato com
a secretaria do Bunkyo, ou
então, reproduzir os arquivos
abaixo e promover a coleta de
assinaturas.

A campanha “Pela conti-
nuidade do vôo direto Tóquio/
São Paulo”, prossegue até o
dia 20 de julho.

(Célia Oi, do site do Bunkyo)
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Prefeito lança Expo Japão e a
49ª edição da Exposição Agrícola

CIDADES/LONDRINA

Cantora é bastante aguardada pela coimunidade de Campinas

DIVULGAÇÃO

CIDADES/CAMPINAS

Mariko Nakahira confirma
presença no Festival do Japão

O Instituto Cultural Nipo-
Brasileiro de Campinas está
preparando este grandioso
evento sócio-cultural, que faz
parte do Calendário Oficial de
Cultura da  Prefeitura Munici-
pal de Campinas(Lei nº 9736,
de 6 de maio de 1998)

O Instituto Cultural Nipo-
Brasileiro de Campinas reali-
zará nos dias 12 e 13 de junho,
a sexta edição do Festival do
Japão. O evento, que faz par-
te do Calendário Oficial de
Cultura da Prefeitura Munici-
pal de Campinas, é considera-
do uma referência para os
amantes da cultura japonesa
atraindo visitantes das cidades
vizinhas de Vinhedo, Paulínia,
Valinhos, Sumaré, Hortolândia
e outras de toda a região me-
tropolitana de Campinas.

Além da gastronomia japo-
nesa, com o típico prato japo-

nês – yakisoba –, haverá atra-
ções artísticas como danças
folclóricas, yosakoi soran
(dança moderna japonesa),
taikô (tambor japonês), shodô
(escrita japonesa), artes mar-
ciais, ikebana(arranjos florais),
origami (dobraduras em papel)
com oficinas durante o evento
e mangá ( desenho estilo japo-
nês).

Entre as atrações, destaque
para a cantora japonesa
Mariko Nakahira, além de ou-
tros grandes nomes da comu-
nidade nipo-brasileira como
Karen Ito, Joe Hirata, Érica
Pedrão, Grupo de The Friends
e vários cantores vencedores
de Concursos de Karaokê do
Estado e do Brasil.

Mais informações pelos te-
lefones: 19/3241-1213 e 3241-
1719, com o coordenador do
evento, Tadayoshi Hanada.

Oprefeito de Londrina,
Barbosa Neto, e a As-
sociação Cultural e

Esportiva de Londrina (Acel),
lançaram no último dia 20, no
gabinete do prefeito, a Expo
Japão 2010 e a 49ª Exposição
Agrícola, que será realizada
entre os dias 3 e 6 de junho de
2010, na sede da Acel.

A Expo Japão e a 49ª Ex-
posição Agrícola são realiza-
das com o objetivo de integrar
toda a população de Londrina
e região. O evento envolve 300
produtores e 3 mil produtos.
Mais de 40 mil pessoas são
esperadas durante os quatro
dias de festa para apreciar o
que há de melhor em atrações
artísticas e culturais da comu-
nidade japonesa de Londrina.
A estimativa dos organizado-
res é movimentar mais de R$
1,5 milhão em produtos e ser-
viços.

Barbosa Neto destacou
que a comunidade japonesa
ajudou a construir Londrina, e
continua a contribuir com o
desenvolvimento da cidade. O
prefeito disse que a cidade é
multiétnica, e que em poucos
lugares é possível ver uma mis-
tura tão grande quanto a exis-
tente em  Londrina, que rece-
beu a todos de braços abertos.
Barbosa destacou a importân-
cia da cultura japonesa para os
cidadãos do município, e disse
que estará presente na expo-
sição, apreciando as atrações.

O presidente da Acel,

Carlos Eikiti Hirooka, comen-
tou as inúmeras atrações que
estarão presentes na exposi-
ção e destacou a gastronomia
apreciada por inúmeros londri-
nenses. Hirooka explicou que
durante os quatro dias de fes-
ta, os visitantes poderão con-
ferir o trabalho feito pela co-
munidade japonesa não so-
mente nas manifestações ar-
tísticas, mas também na pro-
dução rural dos pequenos pro-
dutores de Londrina.

O evento contará, mais
uma vez, com inúmeras atra-
ções como o Pavilhão Comer-
cial onde dezenas de empre-
sas vão comercializar marcas,

produtos e serviços; Pavilhão
Agrícola, com exposição e co-
mércio de milhares de produ-
tos, maquinários, tecnologia
avançada no cultivo agrícola,
implementos para produção,
entre outros; Pavilhão Cultu-
ral, que contará com oficinas
de mangá, culinária oriental,
ikebana, bonsai, além de apre-
sentações de danças típicas,
teatro, karaokê, artes marciais,
cerimônia do chá, e Concur-
sos Miss Nikkey Londrina e
Garotinha Oriental.

O coordenador Geral do
Festival, Celso Hayashi, agra-
deceu ao prefeito Barbosa
Neto por ceder um espaço na

coletiva para o lançamento da
exposição. Hayashi comentou
que ao longo dos 49 anos de
realização do evento, a prefei-
tura de Londrina sempre
apoiou a iniciativa, e “nunca”
mediu esforços para ajudar a
comunidade japonesa.

Homenagem – A Acel home-
nageou o prefeito Barbosa
Neto, por meio das crianças da
equipe de tênis de mesa de
Londrina. Elas entregaram
uma foto para o prefeito, tira-
da em uma visita feita à 3ª Eta-
pa do Campeonato  Paranaen-
se de Tênis de Mesa, realiza-
da no último 16 de maio.

LUIZ JACOBS/PML

Barbosa Neto com representantes da comunidade nipo-brasileira de Londrina: cidade multiétnica

Apesar da queda da produ-
ção de caqui pela metade por
conta da quantidade de chuva
que caiu em Piedade (94 qui-
lômetros da capital) no início
do ano, a 10ª edição da Festa
do Kaki Fuyu superou as ex-
pectativas dos dirigentes das
principais entidades nikkeis da
cidade. O tradicional evento da
comunidade nikkei do municí-
pio foi realizado entre os dias
20 e 23 de maio, no recinto de
festas da Associação Cultural
e Esportiva de Piedade (ACEP
- kaikan). Aberta oficialmente
no dia 21 com uma solenidade
e presença de autoridades de
São Paulo e região, a festa
coincidiu com as comemora-
ções do 170º aniversário da
cidade.

O presidente da ACEP,
Takeshi Hirose, destacou que
independente da divulgação
atrasada dos cartazes da fes-
ta, o público já espera a reali-
zação do evento, o qual consi-
derou alta a presença dos visi-
tantes. “Encontrei pessoas de
Taboão e fiquei impressiona-
do, não esperava”, informa.
Para o presidente da Associa-
ção dos Produtores de Caqui
Fuyu de Piedade, Eiji Enokizo-
no, “a festa foi muito boa e

CIDADES/PIEDADE

10ª Festa do Kaki Fuyu supera as expectativas
dente da ACEP revela que
apesar de estar na 10ª edição,
a cada ano surgem os lados
positivo e negativo do evento,
surgindo o negativo ele disse
que tenta aprimorar cada vez
mais.

Produção – Eiji Enokizono
relata que existe uma parceria
técnica entre os produtores de
caqui de Piedade com os de
Mogi das Cruzes, porém com
produções independentes ou de
quaisquer outras cidades. “O
que existe são intercâmbios,
com produtores de caqui de
Piedade visitando os de Mogi
das Cruzes e vice-versa”,
atesta. O dirigente adianta que
os produtores sempre traba-
lham no sentido de melhorar e
aprimorar cada vez mais a qua-
lidade do caqui produzido na
região.

“Por enquanto distribuímos
e vendemos para o mercado
interno, nossa associação não
tem o objetivo, por enquanto,
de exportação. Além de São
Paulo temos notícia que o caqui
daqui tem ido para o Maranhão,
Brasília e Manaus”, assegura.
Com relação aos benefícios
que o caqui trás para o orga-
nismo em termos de vitaminas,
a produtora de caqui Fuyu,
Maria Eulália Freire
Boutsiavaras, afirma que a fru-
ta têm vários como “bastante
vitamina C e fibra que ajuda
no funcionamento do intestino.
Não sei se tem potássio tam-
bém”, analisa.

(Afonso José de Sousa)

superou as expectativas com
um movimento muito bom, pre-
tendemos sempre atingir um
público maior ainda. O movi-
mento no evento foi maior no
sábado e no domingo do que
nos primeiros dias”, avaliou.

Sobre a queda pela meta-
de da produção de caqui ocor-
rida este ano em virtude do
excesso de chuvas na região,
Takeshi Hirose, explicou que
nesta época da feira, mesmo
as plantações estarem cober-
tas por telas pretas não foi su-
ficiente para impedir os efei-
tos das chuvas. “Outro proble-
ma é a temperatura ambiente,
o calor maior acelera o ciclo
vegetativo, então não teria pro-
dução nessa época, ela seria

antecipada. Segundo os produ-
tores de caqui de Piedade em
relação aos do Japão, entre a
floração e o amadurecimento,
o de Piedade fica dois meses
a mais no pé para atingir o sa-
bor e a qualidade”, esclarece.

De acordo com Takeshi
Hirose, na região tem estima-
do hoje cerca de 36 mil pés de
caqui e 50 produtores, que pro-
duzem em média 32 toneladas
hectares por safra anual do
caqui Fuyu, acompanhadas por
outras variedades em níveis
menores. “Esses dados são em
condições normais de produ-
ção, como este ano ela caiu
pela metade, a produção fica-
rá entre 15 e 20 mil toneladas
por hectare”, avalia. O presi-
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Enokizono, da Associação dos Produtores, e Hirose, da Acep

O prefeito de Jabotical José
Carlos Hori anuniou um paco-
te de R$ 51.969 milhões em
obras múltiplas no município.
Ao todo, serão 61 modernas
obras que vão estruturar o fu-
turo da cidade, proporcionan-
do a melhoria na saúde, na
educação e na qualidade de
vida dos jaboticabalenses. O
conjunto de ações foi elabora-
do pelos técnicos e engenhei-
ros da prefeitura que, a pedido
do prefeito, se dedicaram ao
desenvolvimento planejado de
Jaboticabal. As obras vão be-
neficiar toda a cidade, desde a

CIDADES/JABOTICABAL

Hori anuncia pacote de R$ 52 milhões em obras
melhoria na infraestrutura ur-
bana e no trânsito, o incentivo
à geração de emprego e a
aquisição de materiais.

Para o prefeito, a varieda-
de de setores, obras e ações
envolvidas mostram, sobretu-
do, a capacidade do governo
de conversar. “Criamos proje-
tos bem estruturados e somos
atendidos pelo governo fede-
ral e estadual. Não me preo-
cupo com partidos e siglas, luto
todos os dias pelo desenvolvi-
mento da nossa cidade”, disse
o prefeito, que completa: “Em
2007 entregamos um pacote de

R$ R$ 20 milhões, em obras
de drenagem e pavimentação,
o que não acontecia há 30
anos. Com mais esse pacote
tenho o orgulho de dizer que
conseguimos entrar para a his-
tória de Jaboticabal”.

Para garantir a viabilidade
dos projetos, a Administração
Municipal dedicou-se à  elabo-
rar projetos técnicos, que dis-
putaram com outros milhares
de municípios os recursos dos
Governos Federal e Estadual
e de emendas parlamentares
do Orçamento Geral da União
(OGU).

CIDADES/EMBU

Embu apresenta tradicional
Festival da Cultura Japonesa

O Festival da Cultura Japo-
nesa de Embu das Artes,
Animaembu Nippon Matsuri,
vem este ano com o tema
Nezasu (enraizar) e Kawaii
(Moda Jovem) e tem o propó-
sito trazer um pouco da cultura
japonesa aos visitantes e boas
lembranças dos antepassados
para as gerações futuras. O
evento, com entrada franca,
acontece nos dias 12, 13, 19 e
20 de junho no Parque do Lago
Francisco Rizzo, na entrada da
cidade, que fica a menos de 30
quilômetros do centro de São
Paulo. O público estimado é de
40 mil pessoas.

O público poderá desfrutar
de diversas atividades, como
oficinas de Origami, apresen-
tações de Judô e Kendô, des-
file de moda Kawaii, teatro
Cosplay (personagens), expo-
sição e venda de orquídeas,
bromélias e bonsais, Cerimô-
nia do Chá e muitas outras

atrações. (Confira a programa-
ção completa no site http://
a n i m e . g e o c i t i e s . j p /
animaembu).

Para esta edição do festi-
val, uma das grandes novida-
des será uma bicicleta cons-
truída e sustentada por bam-
bus. A idéia do autor é mos-
trar que esta planta possui
grande recurso natural e vali-
oso em termos de sustentabili-
dade ambiental. A bicicleta
funcional será rifada para os
visitantes.

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

Apresentação de taikô é uma das atrações programadas

DIVULGAÇÃO
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2ª edição do Arraial SP Norte será
nos dias 5 e 6 de junho

COMUNIDADE/SÃO PAULO

No final da primeira se
mana de junho, dias 5
e 6, os paulistanos,

principalmente os da comuni-
dade nikkei, poderão desfrutar
de uma autêntica festa junina:
o 2º Arraial SP Norte que está
sendo realizado em conjunto
pelo São Paulo Gigante Bei-
sebol e Softbol Clube
(GIANTS), entidades organi-
zadoras do Festival Nikkey
Matsuri, União Cultural São
Paulo Norte e Instituto Paulo
Kobayashi.

A ideia de realizar o evento
em parceria surgiu em 2009,
após contatos entre dirigentes
da União Cultural e Esportiva
São Paulo Norte e do São Paulo
Gigante Beisebol, que manifes-
taram o interesse em somar a
experiência das entidades pro-
motoras do Festival Nikkey
Matsuri com a dedicação dos
dirigentes e associados do
Giants. No ano passado, reali-
zada num dos dias mais frios
do ano, a festa foi um sucesso.
Cerca de 3000 pessoas com-
pareceram ao campo do Giants,
na Barra Funda, marcando de-
finitivamente o evento no ca-
lendário de festejos da comuni-
dade para essa época do ano.

A parceria tornou-se reali-
dade. Neste ano, o Instituto
Paulo Kobayashi e o Gigante
participaram ativamente da
organização do 5º Festival Nik-
key Matsuri, que foi um suces-
so. O Festival reuniu cerca de
40 mil pessoas no último final
de semana de abril, no Clube
Escola Jardim São Paulo, na
zona Norte da Capital.

Atrações – Reforçados com
a participação das associações
nikkeis, os organizadores pro-

okinawa sobá, hoje conhecidas
de muitos brasileiros não des-
cendentes de japoneses.

Social – Como na edição an-
terior, o Arraial SP Norte terá o
seu lado social com a presença
de três entidades assistenciais
que prometem caprichar nos
quitutes e na exposição de ar-
tesanato: a FIC-Fraternidade
Irmã Clara, o Grupo Beija- Flor
e a Casa de Amparo Irmã Marly

O Arraial SP Norte é orga-
nizado pelas seguintes entidades:
São Paulo Gigante Beisebol
e Softbol Clube (GIANTS),
Anhanguera Nikkei Clube
(Anc), Associação Cultural e
Esportiva Campo Limpo
(Acecl), Associação Cultural e
Esportiva Nipo-brasileira Imirim
(Acenbi), Associação Cultural e
Esportiva Okinawa Santa Ma-
ria (Acesm), Associação Cultu-
ral e Esportiva Santana (Ace-
sa), Associação Cultural e Es-
portiva Tucuruvi (Acet), Institu-
to Hei Sei e quatro entidades as-
sistenciais da comunidade (Yas-
suragui Home, Kibô-no-iê,
Ikono-no-sono e Kodomo-no-
sono).

O evento conta também
com apoio do vereador Ushi-
taro Kamia (DEM).

ARRAIAL SP NORTE
QUANDO: DIAS 5 E 6 DE JUNHO. DIA 5
(SÁBADO), DAS 14 ÀS 22H. DIA 6
(DOMINGO), DAS 12 ÀS 20H.
ONDE: CAMPO DO SÃO PAULO GIGANTE

BEISEBOL E SOFTBOL CLUBE (GIANTS),
AVENIDA ABRAÃO RIBEIRO, 497, AO LADO

DO FÓRUM MÁRIO GUIMARÃES, NA

BARRA FUNDA.
MAIS INFORMAÇÕES, INCLUSIVE MAPA

DE ACESSO AO LOCAL, PODEM SER

OBTIDAS NO SITE

WWW.NIKKEYMATSURI@NW.ORG.BR

DIVULGAÇÃO

O cantor sertanejo  Joe Hirata prestigiou a festa no ano passado...

metem incrementar ainda mais
a decoração e as atrações da
festa que contará com a parti-
cipação de grandes artistas da
comunidade, como Joe Hirata,
além de apresentações de mú-
sica sertaneja, quadrilha, taikô
(tambor japonês) e odori (dan-
ças folclóricas do Japão) que
sempre dão um toque especial
aos eventos da comunidade.

Como no ano passado, os
organizadores prometem acen-
der uma grande fogueira no
centro do arraial. E para dar
mais autenticidade à festa, pe-

dem a quem comparecer o uso
de roupas a caráter.

Gastronomia – A comissão
organizadora definirá, em reu-
nião, o cardápio de pratos que
serão servidos nas barracas de
alimentação. Quem for ao Ar-
raial SP Norte, certamente irá
saborear comidas típicas da
época como canjica, pipoca,
arroz-doce, pé de moleque,
pinhão, cuscuz e quentão.
Além disso, haverá iguarias da
culinária japonesa como guioza,
tempurá, temaki, yakissoba e

... e colocou o público para dançar no campo do Giants

No ‘Dia Nacional da Ale-
gria’, comemorado no último
dia 28, o Instituto Paulo Koba-
yashi (IPK) promoveu mais
uma ação solidária: mobilizou
cerca de 800 crianças para
desfrutarem das atrações do
Hopi Hari, parque de diversões
localizado em Jundiaí, interior
paulista.

Dentre as instituições de
ensino escolhidas para leva-
rem os alunos ao parque, des-
taque para as Escolas Estadu-
ais de São Miguel Paulista (EE
Paulo Kobayashi), da cidade
de Suzano (EE Prof. Paulo
Kobayashi), além dos municí-
pios de Pedreira, Vinhedo, e
Fundação Dom Orione, no
bairro do Bexiga.

Presente ao evento, o pre-
sidente do honra do IPK, Victor
Kobayashi, ficou emocionado

ao ver a alegria e satisfação das
crianças junto às atrações do
Hopi Hari. Muitas delas, inclu-
sive, foram pela primeira vez ao
local. “Trata-se de uma ação
interessante e bastante signifi-
cativa, pois dá a oportunidade
destas crianças aproveitarem
um local que, geralmente, não
têm acesso. E é emocionante
ver a alegria estampada nos
rostos destes alunos”, explica
o presidente de honra.

O Dia Nacional da Alegria
tem apoio do Ministério do
Turismo e integra o Movimen-
to Nacional da Alegria, que
acontece de 28 a 30 de abril.
De acordo com a gestora de
comunicação do Hopi Hari,
Érica Fabíola Gáspari, o even-
to faz parte do Programa de
Responsabilidade Social do
parque, implantado em 2001.

TERCEIRO SETOR

IPK leva crianças ao Hopi Hari
no ‘Dia Nacional da Alegria’

DIA DE LIMPEZA – Este domingo (30 de maio), será dia de
limpeza em São Paulo. Um grupo de voluntários do Movimento
Zeladoria do Planeta irá varrer a Av. Paulista, a partir das 8h da
manhã. O ponto de encontro será em frente ao Clube Homs, no
número 735 da Avenida Paulista. A ação é aberta a todos, basta
levar a vassoura.

DIVULGAÇÃO

COLUNA DO JORGE NAGAO

*JORGE NAGAO

“Não faça, nos e-mails que
você envia, nada daquilo
que lhe desagrada nos  e-
mails que você recebe.”
(Roberto Hor MEYLL, o
predestinado)

- Você sabe o que é um
e-mail? perguntou-me um co-
nhecido em emailados dos
anos 90.

- Claro- respondi. Escola
Municipal de Ensino Infantil.

- Não, isso aí é EMEI, coi-
sa de pobre- esclareceu-me
o sujeito metido à besta. E-
mail é ‘e’, de electronic, mais
‘mail’, correio, em inglês, cor-
reio eletrônico. É chic, você
precisa ter um PC pra gente
trocar e-mails.

Naquele tempo PC ainda
me remetia mais ao tesourei-
ro de Collor do que ao
personal computer que era
coisa de rico ou de antenados.
Tecnófobo, esperei alguns
anos para ter o meu pre-mail
e-mail. Agora sou mais um e-
mailmaníaco.

E-mail que, no Brasil, é e-
meio;  nos EUA se diz í-mél;
em MG, ih-mel; e, em SP, é í-
meu! E-mail é tão popular que
temos até um candidato mail
e-mailado à Presidência, o e-
mail folclórico Ei-mayel, um
demailcrata cristão.

Você se revela pelos e-
mails que envia. Volta email
a gente recebe aquela classi-
ficação dos amigos por e-
mail. E sempre tem alguém
em nosso mailing com aque-
les perfis engraçados.  Caso
do “Vale a pena ver de novo”,
aquele que manda e-mails
que circulam na rede há 15
anos como se fosse a primei-
ra vez; do “Lá vem ele”, que
só faz Pedidos e, às vezes, se
esquece de digitar o primeiro
d; o “Mailancia” que só man-
da e-mail pesado; o “Gaúcho
alegre” que sempre termina
com um  “rs”; e o “Nem aí”,
você manda dez e-mails e ele
não retribui nem com mail.
Eu???

E-mail é um email de co-
municação que ainda é e-mail
mal utilizado. Por isso, os e-
meiólogos criaram a
Netiqueta, ou a etiqueta na
Net, um conjunto de regras
para o internauta ou
gremailnauta ir se e-
mailhorando  e enviando e-
mail.com.semancol.

Cada e-mailnauta tem o
seu mailing composto por ami-
gos, parentes, conhecidos
cool, colegas de serviço e da
facul, enfim, gente de várias
idades e interesses diversos.
Será que uma piada ou um
artigo de jornal que você en-
via agrada a todos? Certa-
mente que não. Segundo os
especialistas, 70% das men-
sagens recebidas são lixo ele-
trônico. É um tal de ateu re-
ceber orações, um cara
pudico se enrubescendo com
imagens sensuais,  um ro-
queiro se deparando  com

uma emailodia  sertaneja e por
aí vai. Pra lixeira. Para a gen-
te não ser um e-
mala@tempo, vamos ler os
dez manda e-mail-tos ditados
por e-mailnentes especialis-
tas.

1º.) Nomearás  o assun-
to. E-mail  sem assunto é con-
siderado irrelevante. Seu des-
tino é se juntar às 1745 men-
sagens não lidas.

2º.) Não copiarás os e-
mails de seus contatos em
vão. Ao enviar mensagem a
mais de um destinatário, utili-
ze o CCO, com cópia oculta.
Existem mailiantes que se
apropriam dos e-mails de seus
amigos que futuramente se-
rão contemplados com vírus
e/ou spam. Não seja um
emailgo da onça.

3º.) Apagarás os quotes
(>>>>>>) quando encami-
nhar algum e-mail, assim
como deletarás os Re: FW:
Re: FW: FW: do Assunto. E-
mail meio sujo não pega bem.
Abaixo a poluição visual.

4º.) Não responderás a to-
dos. A não ser que todos, ou
quase todos, sejam seus co-
nhecidos. Não aumente a %
de e-mails remetidos impen-
sadamente.

5º.) Não gritarás. LE-
TRAS MAIÚSCULAS SIG-
NIFICAM GRITOS, MAI-
ÚSCULAS JAMAIS.
Oooops, desculpe, foi mauss.
;>)

6º.) Não adulterarás. Co-
locar nome de famosos em
seus textos para você ser lido,
causa constrangimentos ao
autor a quem foi atribuído.
Escreva melhor e saia do
anonimato.

7º.) Não usarás gíria.
Pega mal porque se o cara
que te  lê não tá ligado, mano
véio, não entende lhufas, sa-
cou? E nem escreverás  em
outro idioma. Se o leitor for
um monoglota, por supuesto
he won’t understand niente,
mon amie.

8º.) Não remeterás cor-
rentes, fotos de crianças de-
saparecidas, pps pesados
com as letras pingando uma
a uma, isso está ultrapassa-
do, perdeu a graça. Gracias.

9º.) Imprimirás com mo-
deração, respeite o e-mail
ambiente.

10º.) Não teclarás em
Internetês. Mesmo que você
pense que “pru6 é horrível,
mas axo blz, D+, pq é mó le-
gal, flw? T+. Abs, rs rs”.

*Jorge Nagao é colunista do
Primeiro Programa
(www.primeiroprograma.com.br)

REPRODUÇÃO

Os Dez Manda E-mail-tos

O Governo do Japão, atra-
vés do Mext (Ministério da
Educação, Cultura, Esporte,
Ciência e Tecnologia), ofere-
ce as bolsas de estudo para
brasileiros que queiram estu-
dar em universidades e esco-
las japonesas, com passagens
de ida e volta, bolsa mensal e
isenção de taxas escolares.

A bolsa de Pesquisa ofere-
ce a oportunidade de realizar
pesquisa, mestrado ou doutora-
do em universidades japonesas.
Alguns dos requisitos são: na-
cionalidade brasileira, idade até
34 anos em 01/04/2011, forma-
ção universitária, disponibilida-
de de embarque em abril ou
outubro de 2011. As inscrições
são gratuitas e deverão ser re-
alizadas no Consulado Geral do
Japão em São Paulo até esta
sexta-feira (28).

Para pleitear as bolsas de
Graduação, Escola Técnica Su-
perior ou Curso Profissionalizan-
te, os requisitos mínimos são:
nacionalidade brasileira, idade
entre 17 e 21 anos em 01/04/
2011, ensino médio completo ou
conclusão até dezembro de
2010, fluência na língua inglesa
ou japonesa e disponibilidade de
embarque na primeira semana
de abril de 2011. As inscrições
serão recebidas gratuitamente
no Consulado em São Paulo de
1º a 25 de junho de 2010.

O informativo completo
com a documentação neces-
sária e a ficha de inscrição das
bolsas estão disponíveis no site
www.sp. br.emb-japan.go.jp .
Informações pelo telefone:
(11) 3254-0100 r. 356 ou atra-
vés do e-mail: cgjcultural5@
arcstar.com.br.

EDUCAÇÃO

Inscrições para bolsas de
estudo terminam nesta sexta

rário”, “País do Mahjong”, “País
do Videogame” e pelo “País de
X”, todos eles igualmente inusi-
tados e cheios de mulheres sen-
suais que tentam envolvê-la por

Com a estréia do filme “Ali-
ce no País das Maravilhas”,
fomos invadidos por diversos
lançamentos inspirados neste
tema. Seguindo essa onda de
sucesso, o mangá de volume
único “Miyuki-chan no País das
Maravilhas” chega ao merca-
do brasileiro. Seu enredo é uma
curiosa paródia, que utiliza
como referência elementos
marcantes dos famosos contos
de Lewis Carrol para descre-
ver as aventuras de uma jovem
estudante chamada Miyuki.
Indicada para maiores de 16
anos, a história se passa em di-
versos “países” espetaculares,
habitados apenas por char-
mosas e atrevidas mulheres
que se sentem atraídas por
Miyuki e desejam seduzi-la.

O mangá conta também
com um conteúdo especial em

24 páginas coloridas, divididas
em Galeria de Imagens e Arte
Conceitual da Versão OVA
(Original Vídeo Animation).

A história – Miyuki é uma jo-
vem estudante, que certa ma-
nhã acorda atrasada e sai cor-
rendo para a escola. A garota
mal pode imaginar as surpresas
que a aguardam. A primeira de-
las ocorre quando Miyuki encon-
tra, no meio do caminho, uma
mulher vestida de coelhinha,
correndo sobre um skate. Um
buraco abre-se no chão e am-
bas caem dentro dele, sendo
transportadas para o primeiro dos
sete “países” espetaculares que
a garota irá conhecer.

A partir daí Miyuki passa
pelo “País das Maravilhas”,
“País do Espelho”, “País da
TV”, “País do Trabalho Tempo-

MANGÁ

Editora JBC lança “Miyuki-chan no País das Maravilhas”
REPRODUÇÃO

Capa do mangá “Myuki-chan”

meio de jogos, festinhas e brin-
cadeiras surpreendentes.

Com traço rebuscado e rico
em detalhes, layout inovador e
enredo envolvente, o Clamp
formou uma legião de fãs no
mundo todo. O grupo é forma-
do por quatro mulheres: Satsuki
Igarashi, Mokona, Tsubaki
Nekoi e Nanase Ohkawa.
Nos últimos anos os seus títu-
los se tornaram febres mundi-
ais e, por isso, muitas das suas
obras foram transformadas em
animes. No Brasil, foram dois
grandes sucessos: “Guerreiras
Mágicas de Rayearth” e “Sa-
kura Card Captors”.

MIYUKI-CHAN NO PAÍS
DAS MARAVILHAS
AUTORAS E DESENHISTAS: CLAMP

PREÇO: R$ 14,90
GÊNERO: COMÉDIA E FANTASIA
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Taikô é a atração japonesa na 15ª
Festa do Imigrante do Memorial

COMUNIDADES

OMemorial do Imigran-
te, instituição ligada à
Secretaria da Cultura,

realiza neste domingo (30), a
15ª Festa do Imigrante. O tra-
dicional evento é um convite
para conhecer as manifesta-
ções culturais, artísticas e gas-
tronômicas de diversas nações,
além de resgatar a história dos
mais de 2,5 milhões de imi-
grantes que passaram pela
hospedaria, desde o final do
século 19. No ano passado, os
dois dias de festa reuniram
mais de 16,5 mil pessoas.

O público terá a oportuni-
dade de conferir as apresen-
tações de danças e músicas
folclóricas dos grupos forma-
dos por imigrantes e descen-
dentes de búlgaros, portugue-
ses, lituanos, russos, japoneses,
italianos, irlandeses, libaneses,
indianos, chineses, espanhóis,
africanos, ucranianos e outros.
A festa conta também com
uma feira de artesanatos, re-
pleta de produtos típicos e
acessórios trazidos pelas co-
munidades.

A culinária típica poderá ser
apreciada nas mais de 25 bar-
racas montadas em vários es-
paços do Memorial. Entre as
especiarias se destacam o
estrudel, doce ou salgado, e o
begli da Hungria; sambusa
(pastel folhado de quatro quei-
jos) e quiche de alho poró, de

Israel; a Chopska (salada) e
Bamitza (torta salgada), da
Bulgária; os pratos alemães
Eissbein (joelho de porco ser-
vido com molho páprica) e
cuca salgada de ricota e
salame; e também a Carapul-
cra (batata desidratada tempe-
rada com frango), prato muito
apreciado no Peru.

Segundo a diretora execu-
tiva do Memorial do Imigran-
te, Ana Maria da Costa Leitão
Vieira, a XV Festa do Imigran-

te é a celebração de todos os
paulistas. O encontro possibi-
lita ao visitante o contato dire-
to com diferentes manifesta-
ções que compõem o universo
cultural e gastronômico da ci-
dade e do Estado de São Pau-
lo. “Durante os dias de even-
to, a população também pode-
rá verificar as exposições per-
manentes e itinerantes presen-
tes no local e fazer o passeio
de Maria Fumaça”, acrescen-
ta.

Programação – 30/05 (DOMINGO)

10h30 – Grupo Folclórico Alemão Tanzfreunde (Alemanha)
11h – Grupo Folclórico Peru Cultura e Arte (Peru)
11h30 – Grupo Folclórico Rambynas (Lituânia)
12h – Grupo Folclórico Pedilea (Grécia )
12h30 – Grupo Folclórico La Bella Itália (Itália)
13h30 – St. Andrew Societyy of São Paulo Pipes & Drums
(Escócia)
14h – Grupo Folclórico Volga (Rússia)
14h30 – Grupo Folclórico Pántlika (Hungria)
15h – Grupo Folclórico Nasser Mohamed (Líbano)
15h30 – Academia Fhoccus (Irlanda)
16h – Grupo Folclórico Ryukyu Koku – Taikô (Japão)
16h30 – Swiss College Dixie Band (Suíça)

DIVULGAÇÃO

Grupo Ryukyu Koku sobe ao palco montado no Memorial do Imigrante por volta das 16 horas

15ª FESTA DO IMIGRANTE
QUANDO: DOMINGO (30),
DAS 10 ÀS 18 HORAS

APRESENTAÇÕES DE DANÇAS FOLCLÓRICAS,
BARRACAS COM COMIDAS TÍPICAS E FEIRA

DE ARTESANATO

ONDE: MEMORIAL DO IMIGRANTE (RUA

VISCONDE DE PARNAÍBA, 1316 –
PRÓXIMO À ESTAÇÃO BRESSER DO METRÔ)
TELEFONE: (11) 2692.1866
INGRESSOS: R$ 5,00 E ½ ENTRADA PARA

ESTUDANTES

SITE: WWW.MEMORIALDOIMIGRANTE.ORG.BR

Evento permite ao visitante contato com diferentes culturas

A Biblioteca Pública Muni-
cipal de Londrina promove até
segunda-feira (31) a exposição
“Nishinomyia – Unesco World
Children Pictures – edição
2010”, onde 17 desenhos e pin-
turas de crianças da cidade
japonesa de Nishinomyia,
coirmã de Londrina, poderão
ser vistos pelo público local. O
projeto tem o objetivo de esti-
mular o desenvolvimento da
arte no público infantil e reali-
zar um intercâmbio cultural, já
que 23 trabalhos de alunos da
Escola Municipal Arthur
Thomas também serão expos-
tos naquele município asiático.

Segundo o diretor de Bibli-
otecas da Secretaria Munici-
pal de Cultura, Rovilson Silva,
a ação, desenvolvida desde a
década de 80, possibilita com

que as crianças expressem
suas vertentes artísticas.
“Acreditamos que esse proje-
to mostra o mundo onde a cri-
ança está inserida e a interpre-
tação que ela faz disso atra-
vés dos desenhos e pinturas.
Nessa exposição, elas acaba-
ram retratando elementos do
seu cotidiano e imaginário”,
ressaltou. Ele também desta-
cou o papel da biblioteca no
projeto. “Nossa função é abrir
espaço para as diferentes for-
mas de expressão de variados
públicos e faixas etárias, como
a criança, o jovem, o adulto e
o idoso”, comentou.

A Biblioteca Pública fica na
avenida Rio de Janeiro, n° 413,
e atende de segunda a sexta-
feira, das 8h às 19h, e aos sá-
bados, das 8h às 13h.

Exposição visa desenvolver a arte entre as crianças

DIVULGAÇÃO

EM LONDRINA

Biblioteca Municipal expõe
trabalhos de crianças japonesas

SOB NOVA DIREÇÃO

Associação Gaimusho
Kenshusei elege nova diretoria

Kiyoshi (homenageado), Kiyoshi Harada, William Woo, Armando
Kihara, ministro Massami Uyeda, Raimundo Uezono, Eduardo e
Kazuo Watanabe.

A Associação Brasileira
dos ex-Bolsistas Gaimusho
Kenshusei, entidade que pro-
porciona um estágio de três
meses a jovens para aprender
um pouco mais sobre os as-
pectos culturais do Japão, ele-
ge nova diretoria para admi-
nistrar o biênio 2010/2011.

Após dois anos à frente da
Gaimuho, o coronel. Arman-
do Kihara dá lugar a Rai-
mundo Uezono. A cerimônia
de entrega das faixas contou
com a presença do ministro
Massami Uyeda e do deputa-
do federal William Woo (PPS-
SP), entre outros.

DIVULGAÇÃO

A Associação Cultural
Nipo-Brasileira de Ribeirão
Pires realizará neste domingo
(30), no campo de sua sede
(Rua Primeiro de Maio, 56,
Jardim Itacolomy – próximo à
Delegacia), a sua tradicional

CIDADES/RIBEIRÃO PIRES

Associação Cultural NB realiza
Undokai neste domingo

gincana poliesportiva (undo-
kai) para seus associados e
convidados.

O evento terá início às 8
horas.

Mais informações pelo tel.:
11/4825-2645

MEMÓRIA

A comunidade do Núcleo Celso Ramos, em Frei Rogério, San-
ta Catarina, está em festa com a inauguração do Museu da Paz no
dia 14 de maio. Construído no Parque do Sino da Paz na rodovia
SC 451, onde também está o Monumento do Sino da Paz, o museu
faz parte da segunda etapa do complexo turístico que homenageia
as vítimas e sobreviventes da explosão das bombas atômicas de
Hiroshima e Nagasaki, lançadas em 1945, durante a 2ª Guerra
Mundial. Na construção do Museu foram investidos R$ 393,551.

Canto do

Bacuri

MARI SATAKE

Quando a conheci, era
bela e altiva. Não respondia
a chamados de qualquer pes-
soa, apenas de seu seleto gru-
po, grupo este onde eu não
estava incluída. Aliás, sempre,
ao perceber a minha presen-
ça, ela simplesmente virava
seu corpo e sumia das vistas
de todos. Ficava um bom tem-
po escondida. No final, aca-
bava aparecendo, mas nada
de me dar intimidades ou se-
quer deixar que eu me apro-
ximasse dela. Quando reapa-
recia, corria para o colo de
Tetel e ali se aninhava. Tetel
não deixava por menos, apon-
tava para mim e rindo, dizia-
lhe para não se aproximar da
tia que era bruxa e dava chá
de guaco.

Assim foram os primeiros
anos daquele ser altivo. Fu-
gia de mim, como se fugisse
de seu maior carrasco. Para
fazer jus à fama que a meni-
na tentava me imputar, eu fin-
gia ignorar suas chacotas e
ficava chamando a bichana
com brinquedinhos e gulosei-
mas.  Arisca que era nunca
tomou conhecimento de mi-
nhas tentativas de agrado.
Pelo contrário, fazia questão
de demonstrar o pouco caso
que me devotava, dando-me
as costas e saindo em dispa-
rada.

Mas como não há mal ou
bem que dure para sempre,
um dia a história mudou. Num
gesto de caridade, salvei-a do
pavor e da solidão provoca-
da pelos estrondos insuportá-
veis dos fogos de artifícios
que pipocavam pelas vizinhan-
ças naquela última noite de
ano. Foi a primeira noite que
a bichana dormiu dentro da
casa de seus humanos. Dor-
mir, não sei se dormiu, mas
se escondeu e pode se sentir
protegida.

Dali em diante, sua pos-
tura em relação a mim mu-
dou. Ao perceber minha pre-
sença, nunca mais fugiu. Às
vezes, até me agraciava pu-
lando e se aninhando em meu
colo. E quando estivesse dei-
tada em meu colo, eu deve-
ria ficar bem quieta para não
incomodá-la. Se a incomo-

Maguita

dasse, ela bruscamente joga-
va todo seu peso sobre mim
e num salto brusco, saia atrás
de algum esconderijo de onde
sairia só depois de muitas
horas.

E como nunca me esque-
ci de meu passado infeliz com
a Gata Maga, nas vezes em
que ela resolvia se aproximar
de mim, eu tratava de ficar
bem quieta para não
contrariá-la.

Nos últimos tempos, a al-
tiva andava cabisbaixa, enco-
lhida. Já não fazia mais seus
passeios noturnos, o máximo
que fazia era subir nos para-
peitos das janelas e para des-
cer, precisava da ajuda de sua
mãe humana. Já não conse-
guia dar seus saltos e pulos.
Para chamar a atenção dava
seus miados baixinhos. É,
depois de velhinha, deu para
miar também. Era um miado
fraquinho. Uma judiação.
Nem parecia a arisca Gata
Maga que jamais miava.

Na última vez que a vi, ela
estava bem doente. Quase
não andava e seus passos
eram bem vagarosos. Naque-
le dia, como fazia sempre que
a visitava, dei-lhe água fres-
ca e ração. Ela olhou para
seus potes, fez menção de
comer e em seguida, recuou.
Um pouco mais tarde, quan-
do chegou a minha vez de
lanchar, chegou bem perto de
mim, sentou-se no chão ao
lado da minha cadeira e miou.
Dei-lhe minúsculas migalhas
de miolo de pão. Comeu uma,
duas e na terceira como se
pedisse desculpas, miou no-
vamente. Não comeu mais e
ficou ali quietinha. Assim que
terminei de lanchar, peguei-a
no colo e ela se aninhou man-
samente. Ficou quietinha por
um bom tempo, enquanto eu
acariciava suas costas. Man-
samente, ela permitiu.

Mais tarde, quando me
despedi para voltar para mi-
nha casa, deu-se ao trabalho
de levantar e andar um pou-
co ao meu lado.

Hoje faz uma semana que
Maga fechou seus olhos e
não pode mais nos alegrar.
Adeus, Maguita!

Maricantodobacurijn@yahoo.com.br
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EM CURITIBA 1

Exposição “Parallel Nippon” apresenta a arquitetura
contemporânea japonesa de 1996 a 2006

OConsulado Geral do Ja-
pão em Curitiba, a Fun-
dação Japão e a Fun-

dação Cultural de Curitiba pro-
movem, de 29 de maio a 20 de
junho, no Memorial de Curiti-
ba, a exposição “Parallel Nip-
pon – Arquitetura Contempo-
rânea Japonesa 1996-2006”,
no período de 29 de maio a 20
de junho de 2010, no Memori-
al de Curitiba. A cerimônia de
abertura acontece nesta sex-
ta-feira (28), às 19 horas. Ha-
verá apresentações de coral,
karaokê e taikô.

Trata-se de uma exposição
itinerante organizada pela
Fundação Japão com apoio do
Instituto de Arquitetura do
Japão. Com 124 obras, entre
fotografias, maquetes e origa-
mis arquitetônicos, a mostra
foi apresentada no Japão, em
2006. De lá para cá, percor-
reu o Irã, Luxemburgo, Fran-
ça, Alemanha, Itália, Sudão,
Argélia, México, Guatemala,
Canadá e Colômbia. Em 2011,
a mostra será apresentada nos
Estados Unidos.

No Brasil, a exposição
teve início na cidade de Porto
Alegre (RS), no dia 30 de
abril. Depois da capital para-
naense, a exposição seguirá
para o Rio de Janeiro, João
Pessoa, Brasília, Belém, Ma-
naus e São Paulo.

A mostra é dividida em
quatro ciclos distintos: Cida-
de - o centro e a periferia,
Vida - do nascimento ao fu-
neral, Cultura - o meio ambi-
ente, a informação e as artes,
e o da Moradia - adaptação
ou afastamento.

O evento tem como obje-
tivo fazer um registro fiel da
produção arquitetônica do Ja-
pão num período de 10 anos,
durante o qual gerou novas
formas de valor, através de
aperfeiçoamento do design

Museu de Arte Contemporânea do Século 21 de Kanazawa
Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa/Sanaa
Kanazawa, Província de Ishikawa, Japão, 2004
Foto: SANAA

Maison Hermès
Renzo Piano Building Workshop; Rena Dumas Architecture
Interiéure;
Arup; Takenaka Corporation  
Chuo, Tóquio, Japão, 2001
Foto: (C ÿShinkenchiku-Sha

Escola Municipal Primária de Hakata e Centro Comunitário de Naraya
Kazumi Kudo + Hiroshi Horiba / Coelacanth K&H Architects Inc.
Hakata, Província de Fukuoka, Japão, 2001

social e o amadurecimento
cultural de um país ou região.
Começando pela habitação, a
unidade mais básica da vida
humana, o objeto da arquite-
tura vai se estendendo para
escolas e hospitais, instala-
ções públicas, prédios de es-
critórios e lojas, e progredin-
do para praças, jardins e ou-
tros. Compreender porque a
obra arquitetônica é construí-
da e usada está relacionado
ao como a cidade ou a região
desenha sua sociedade e com
que visão.”, afirma o Prof. ti-
tular de História da Arquite-
tura da Universidade de Keio
e um dos coordenadores da
mostra, Riichi Miyake.

“PARALLEL NIPPON – ARQUITETURA

CONTEMPORÂNEA JAPONESA 1996-

2006”

QUANDO: DE 29 DE MAIO A 20 DE JUNHO.

DE TERÇA A SEXTA-FEIRA, DAS 9 ÀS 12H E

DAS 13 ÀS 18H. SÁBADOS, DOMINGOS E

FERIADOS, DAS 9 ÀS15H. ABERTURA: DIA

28 (SEXTA-FEIRA), ÀS 19 HORAS

ONDE: MEMORIAL DE CURITIBA (SALÃO

PARANÁ): RUA CLAUDINO DOS SANTOS -

SÃO FRANCISCO

TEL.: (41) 3321- 3328 (MEMORIAL)

adaptado à evolução das exi-
gências dos tempos.

Reunindo um time dos me-
lhores arquitetos como Shi-
gueru Ban, Tadao Ando, es-
critório Sanaa (dupla Kazuyo
Sejima e Ryue Nishizawa) –
vencedor do Pritzker Prize
2010, Jun Aoki, Yoshio Tani-
guchi, Toyo Ito, Tomoyuki
Utsumi, e ainda os suíços
Herzog & de Meuron, a mos-
tra revela um período particu-
lar da sociedade japonesa:
mudanças econômicas e na
política pública, adotando o

modelo urbano do século 21,
de cidades sustentadas, apro-
veitando os patrimônios cons-
truídos ao longo dos anos e
rumando para novas direções
em busca da criação de no-
vos valores. Assim, o público
poderá conhecer as obras
arquitetônicas mais significa-
tivas produzidas entre 1996 e
2006, construídas no Japão ou
realizadas no exterior por ar-
quitetos japoneses.

 “Pode-se dizer que a ar-
quitetura expressa de manei-
ra mais concreta o cenário

EM CURITIBA 2

Espetáculo infantil “Lendas Japonesas”
homenageia Cláudio Seto

O espetáculo infantil “Len-
das Japonesas”, que estreou
no último dia 15, no Teatro
Regina Vogue, em Curitiba
(PR), é uma homenagem a
Cláudio Seto, multiartista nikkei
e grande divulgador da cultura
nipônica.

As lendas japonesas tra-
zem em seu bojo um leque de
conhecimentos sagrados e fi-
losóficos. No Japão, todas as
lendas têm um princípio sagra-
do como na arte da dança, da
música e do teatro. A peça
narra a história de um menino
que está em busca de seu des-
tino. Seus gatos lhe fazem
companhia. Nesta caminhada,
ele é conduzido, por um ser
fantástico, ao fascinante e mis-
terioso universo das lendas ja-
ponesas.

“A realização deste espe-
táculo apresenta a cultura ori-
ental, mas já com algumas
mesclas com a cultura brasi-
leira procurando não apenas
despertar o interesse das cri-

anças para o universo japonês,
mas também demonstrar como
a miscigenação cultural enri-
quece a realidade brasileira”,
explica Patrícia Kamis, autora
do texto.

Para o diretor Pretto
Galiotto, o espetáculo é uma
mesclagem altamente
enriquecedora da cultura ori-
ental com a ocidental. “Na
encenação foi utilizada a esté-
tica zen. Criamos uma cena
homenageando o teatro nô e
kabuki e outra relembrando a
tragédia da bomba atômica”,
diz Galiotto.

“Lendas Japonesas” fica
em cartaz até 19 de junho,
sempre aos sábados e domin-
gos, às 16h, no Espaço Teatro
Regina Vogue, em Curitiba.

LENDAS JAPONESAS COM O
GRUPO CAMELO
TEXTO: PATRÍCIA KAMIS

DIREÇÃO: PRETTO GALIOTTO

ELENCO: GUILHERME FERNANDES, LÉA

ALBUQUERQUE, PATRÍCIA KAMIS,
TARCISO FIALHO, TIAGO LUZ.
TEMPORADA: ATÉ 19 DE JUNHO

(SÁBADOS E DOMINGOS), ÀS 16H

ONDE: ESPAÇO TEATRO REGINA VOGUE

(NO 2º ANDAR DO SHOPPING ESTAÇÃO,
EM CURITIBA)
INGRESSO: R$ 14,00 E R$ 7,00.
IDADE RECOMENDADA: TODAS AS IDADES

MAIS INFORMAÇÕES PELO TELEFONES:
(41) 2101-8292 OU 9975-6048.

DIVULGAÇÃO

Espetáculo é uma mesclagem “altamente enriquecedora” das cultura oriental com a ocidental

Claudio Seto faleceu em 2008
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YOSAKOI SORAN

Inscrições para o 8º Festival
prosseguem até 21 de junho

�

Mais uma vez, a cida
de de São Paulo será
a capital da cultura

japonesa no Brasil, com a rea-
lização do 8º Festival Yosakoi
Soran no Espaço Via Funchal,
em 25 de julho. O evento, con-
siderado o grande carnaval ja-
ponês, já está com as inscri-
ções abertas e grupos de qual-
quer lugar do Brasil formados
por escolas, associações e en-
tidades ligadas à cultura japo-
nesa no país, podem participar.

Este ano as inscrições es-
tão limitadas a 20 grupos, com
o mínimo de oito dançarinos
cada, nas categorias: Juvenil
(idade média de 15 anos) e
Adulto (acima de 15 anos). O
regulamento estipula o uso
obrigatório do Naruko (choca-
lho japonês) e da expressão
Soran Bushi durante a coreo-
grafia. A apresentação deve-
rá durar no máximo cinco mi-
nutos e poderá ser criada com
base em qualquer ritmo e gê-
nero musical. Os grupos serão
avaliados pelos critérios de téc-
nica, harmonia, criatividade e
conjunto. As inscrições podem
ser feitas até 21 de junho, ex-

DIVULGAÇÃO

Grupo Sansey, vencedor do Grand Prix de 2009: Festival deve reunir 20 grupos em São Paulo

clusivamente pelo site:
www.yosakoisoran.org.br.

O evento acontecerá no dia
25 de julho, no Espaço Via
Funchal. Serão premiados os
três primeiros colocados em
cada categoria e um grupo

destacado como o Grand Prix.
Ao todo, serão distribuídos R$
20 mil em prêmios.

8º FESTIVAL YOSAKOI SORAN
INSCRIÇÕES GRATUITAS

PRAZO: ATÉ 21 DE JUNHO

FICHA DE INSCRIÇÃO E REGULAMENTO

NO SITE: WWW.YOSAKOISORAN.ORG.BR

APRESENTAÇÃO: 25/07/2010, NO ESPAÇO

VIA FUNCHAL, ÀS 12H E ÀS 17H.
INFORMAÇÕES:
(11) 3541-1809 E

YOSAKOISORAN@GMAIL.COM

O Yosakoi Soran nasceu
há 18 anos da mistura de dois
estilos musicais regionais do
Japão (Yosakoi Bushi e Soran
Bushi). O Yosakoi – “a noite
vem” - é um tipo de música
originária da província de
Kouchi, dançada pelos jovens
nas ruas, de maneira viva e
vibrante. Soran é uma can-
ção folclórica rítmica, comum
entre os pescadores de Hok-
kaido, que usam a expressão
como um grito de guerra.

Um universitário de Hok-
kaido conheceu o Yosakoi ao
passar por Kouchi e decidiu
introduzi-lo em sua cidade
natal, acrescentando elemen-
tos do Soran. Dessa combi-
nação surgiu, em 1991, o pri-
meiro Festival de Yosakoi

Yosakoi Soran foi criado
no Japão há 18 anos

Soran no Japão, com 10 equi-
pes e 1.000 participantes, que
dançaram para cerca de 200
mil pessoas.

No Brasil, o Festival ocor-
re sempre no inverno, logo
após o encerramento da etapa
japonesa, e tem o objetivo de
se transformar em um grande
Carnaval japonês por aqui. As
duas primeiras edições do Fes-
tival de Yosakoi Soran tiveram
apresentações ao ar livre, no
bairro da Liberdade, em 2003,
e no Parque do Ibirapuera, em
2004 (com apresentação tam-
bém no Ginásio do Ibirapuera).
Desde 2005, os grupos se apre-
sentam na Via Funchal, locali-
zada na Vila Olímpia, em São
Paulo, em dois horários, às 12h
e às 17h.

Hei Sei Naruko Kai, vencedor da categoria Juvenil de 2009

DIVULGAÇÃO

COMUNIDADE

Seminário discutirá novas tendências da
língua japonesa

Série “Novas Tendências
do Ensino da Língua Estran-
geira” é o tema do seminário
que a Fundação Japão vai re-
alizar no dia 6 de junho em seu
Espaço Cultural, tendo como
palestrante o professor japonês
Joji Ikezu, especialista em di-
dática de ensino da língua ja-
ponesa da Fundação Japão.
Como este ano houve muita
movimentação para um novo
ensino de língua japonesa
como o início do “Novo Exa-
me de Proficiência de Língua
Japonesa”, apresentação do
“JF Standard for Japanese-
Language Education”, acredi-
tasse que haja muitos profes-
sores e profissionais afins que
estejam confusos.

Neste seminário será apre-
sentado de modo claro e diver-
tido a razão do surgimento des-
te tipo de tendência no ensino
da língua japonesa, quais se-
rão suas mudanças e como as
mudanças poderão ser atendi-
das. Na ocasião será promo-
vida uma série de aproxima-
damente quatro seminários
sobre o assunto: previsão da
série “Novas tendências do
Ensino da Língua Estrangeira”
Primeira parte “O que é Can-
do?”, segunda parte “O que é
conseguir falar? O que é con-
seguir escrever?”, terceira
parte “O que é conseguir ler?
O que é conseguir ouvir?” e
quarta parte “O que é domi-
nar o japonês?”.

Joji Ikezu assumiu um car-
go na Fundação Japão em São
Paulo, em outubro de 2009.
Desenvolveu trabalhos como
especialista em ensino de lín-

gua japonesa, em cinco países:
Papua Nova Guiné, Tailândia,
Indonésia, Índia e Rússia. Tem
experiência de viver em cinco
países com diferentes climas,
etnias, religiões e culturas, mas
é a primeira vez que tem con-
tato com um país latino.

Conceito – Do Brasil o pro-
fessor tem uma imagem de um
país de emoções, representa-
do pelo futebol e o samba, e
que exala um aroma adulto
com bossa nova e café. Há
cerca de dez anos, ele apren-
deu de uma professora que
participava de um estágio no
Centro Internacional de Língua
Japonesa em Urawa, sobre a
diferença cultural entre o Ja-
pão e o Brasil.

“No Japão, dizem que
quando uma pessoa bebe, aca-
ba revelando o que realmente
pensa e a sua verdadeira ma-
neira de ser. Porém, no Brasil,
dizem que o que se revela é a
sua face falsa. Até então, eu
que, mesmo bebendo, esforça-
va para me manter sério, de-
pois desta descoberta, divirto-
me bebendo e repetindo para
mim mesmo que o que se re-
vela após beber é o falso eu.
Na verdade, beber pensando
desta forma é melhor para o

corpo e para a mente. Que
cultura maravilhosa! O Brasil
é uma terra onde os imigran-
tes preservam com relevância
o japonês como língua de he-
rança. Porém, o país começa
a chamar a atenção no mundo
como um dos que formam o
BRIC (os quatro países emer-
gentes com características
comuns, com índices de de-
senvolvimento e situações eco-
nômicas parecidas: Brasil,
Rússia, Índia e China), e se
relacionará mais profunda-
mente com o Japão. Com isso,
espera-se que aumente cada
vez mais o número de apren-
dizes sem ascendência japone-
sa, desta língua. Sinto-me mui-
to honrado em auxiliar a evo-
lução do ensino de língua ja-
ponesa aqui, nesta época”,
destaca.

SEMINÁRIO DE LÍNGUA
JAPONESA
QUANDO: 6 DE JUNHO

HORÁRIO: DAS 10H ÀS 12H

ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO

INFORMAÇÕES: INFO@FJSP.ORG.BR

OU (11) 3141-0110 / 3288-4971 É
NECESSÁRIO FAZER INSCRIÇÃO PRÉVIA COM

ENVIO DE NOME E TELEFONE DE CONTATO

ATÉ O DIA 4 DE JUNHO. A PALESTRA SERÁ

EM JAPONÊS E ENTRADA GRATUITA.
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VEÍCULOS 1

Nissan participa do Quatro
Rodas Experience em São Paulo

Para atender o cada vez
mais crescente mercado de
monitoramento e segurança, a
Sony ampliará a linha de
câmeras de rede HD com pro-
dutos que vão atender vários
segmentos e diversas aplica-
ções, de pequeno, médio e
grande porte.

Como primeiro passo, a em-
presa está trazendo ao merca-
do 22 novas câmeras de alta
definição para o ano de 2010,
com qualidade de imagem de
1080p e 720p, além de streaming
com capacidade de atualização
de imagem em tempo real
(30fps, H.264). Os novos pro-
dutos da linha Ipela estão dividi-
dos em três séries - V, E e X.

O sistema View-DR com-
bina a inovadora tecnologia
Wide-D com Visibility
Enhancer (Otimizador de Vi-
sibilidade), de forma a garan-
tir imagens HD de alta quali-
dade mesmo em ambientes ilu-
minados ao fundo (Backlight).
Os sensores Exmor CMOS

TECNOLOGIA

Sony amplia linha de câmeras de segurança com qualidade
de imagem de alta resolução

condição física da instalação,
existe ainda a possibilidade de
escolher entre o modelo de
câmera fixa, minidome ou com
iluminação IR incorporada.

Para cada uma das novas
câmeras HD, a Sony também
fornece o novo software de
gravação RealShot Manager
Lite, criando um pacote pron-
to para uso, em que o usuário
precisará somente de um com-
putador pessoal para operar o
sistema.

A Sony também introduziu
recentemente outros equipa-
mentos na linha de segurança
eletrônica, como os gravado-
res de rede série NSR-1000,
que suportam câmeras SD,
HD, analógicas e IP, além da
nova família de servidores de
vídeo (encoders) SNT-EX/EP,
responsáveis pela conversão
de câmeras de CCTV analó-
gicas em IP com otimização da
imagem. Dessa forma, a mar-
ca demonstra a qualidade de
seu portfólio no segmento.

presentes nos modelos permi-
tem ainda captar imagens HD
em ambientes pouco ilumina-
dos. Além disso, muitos incor-
poram funções analíticas na
própria câmera.

Dentro desta variedade de
novos modelos, estão produtos
classificados como IK10, que

contam com resistência anti-
vandalismo. Algumas câmeras
são resistentes a água e poei-
ra e outras possuem ilumina-
ção infravermelho incorpora-
da para garantir captura de
imagens com qualidade em
condições de iluminação pre-
cária. Dependendo do local e

Sistema garante imagens em HD mesmo com iluminação ao fundo

DIVULGAÇÃO

VEÍCULOS 2

Nissan doa 30 picapes Frontier
4x4 para ajuda ao Haiti

A Nissan entregou 30
picapes Frontier 4x4 ao Pro-
grama Alimentar Mundial da
ONU. As caminhonetes serão
utilizadas imediatamente para
transportar comidas, suprimen-
tos e remédios, num esforço
maciço para ajudar a recons-
truir vidas da população atin-
gida por um terremoto no dia
12 de janeiro. A doação das
picapes foi feita em resposta
ao pedido do ex-presidente Bill
Clinton, fundador da Fundação
William J. Clinton e atualmente
enviado especial da ONU ao
Haiti. É uma expansão dos
esforços de ajuda patrocinados
pela Nissan e pela comunida-
de global de funcionários.

“Estou lisonjeado que a
Nissan atendeu nosso pedido
de picapes, para ajudar a re-
construir o Haiti”, disse
Clinton. “Esta generosa doa-
ção será fundamental para aju-
dar a mobilizar esforços para
entregar comidas e outras ne-
cessidades, e sou grato pela li-
derança da Nissan e demons-
tração de como o setor priva-
do pode ajudar a população do
Haiti a reconstruir suas vidas”.
Com essa doação, a Nissan e
seus funcionários têm contri-
buído com dinheiro e produtos
que valem aproximadamente
US$ 750 mil para esforços
humanitários no Haiti.

Imediatamente após o ter-
remoto em janeiro, os funcio-
nários da Nissan iniciaram
ações para ajudar – primeiro
com a doação de mais de US$
100 mil e de presentes e o
comprometimento com os co-
legas do Habitat for Humanity
International, para a constru-
ção novas casas. Em resposta
aos pedidos pelas picapes, a
equipe de Responsabilidade
Social Corporativa da empre-
sa trabalhou com a ONU para
identificar uma organização de
ajuda e encontrou um ponto de
partida no Programa Alimen-
tar Mundial, que entregou as
picapes em Porto Príncipe.

“Quando a Fundação
Clinton nos ligou para falar das
caminhonetes para o Haiti, não
restou nenhuma dúvida de que
iríamos ajudar”, disse Carlos
Ghosn, Presidente e CEO da
Nissan Motor Company. “To-
dos estavam ansiosos para
entrar em ação e eu sei que
nossos funcionários em Cuer-
navaca, no México, estão es-
pecialmente orgulhosos porque

as picapes que eles produziram
na região das Américas estão
sendo utilizadas para ajudar a
população do Haiti, que está
reconstruindo suas vidas e
país”, completa.

“Este é um generoso pre-
sente para a população do
Haiti. A Nissan e seu time têm
demonstrado como as compa-
nhias e seus funcionários po-
dem se entregar numa causa.
Essas picapes vão ajudar a nós
e nossos parceiros, trazendo
alimentação e suprimentos
para milhares de sobreviven-
tes nas áreas de difícil acesso
do Haiti”, disse Josette
Sheeran, diretora-executiva do
Programa Alimentar Mundial
(WFP em inglês). “A WFP
exerce seu papel de liderança
em uma logística necessária
de novos caminhões e esta
parceria com a Fundação
Clinton e a Nissan veio exata-
mente na hora certa. Toda a
comunidade é grata por esta
ajuda”, complementa Sheeran.

Mensagem – As 30 picapes
Nissan ano-modelo 2009 envi-
adas ao Haiti foram produzi-
das pelos funcionários da
Nissan Mexicana, no centro de
produção em Cuernavaca.
Cada picape é marcada com
uma mensagem especial de
esperança pelos funcionários,
“Nissan: Dans les rues d´Haiti
pour vous aider!”. Traduzindo
o dialeto haitiano-francês, a
mensagem diz: “Nissan: Nas
estradas do Haiti para ajudar
você!”.

A Nissan Frontier foi iden-
tificada como a mais adequa-
da para os esforços e condi-
ções do Haiti. Ela tem uma
reputação de ser robusta e tem
sido usada para levar alívio às
pessoas em todo o mundo.
Com esta reputação, a esco-
lha da picape é clara – tudo o
que restava de logística e re-
cepção pelo Programa Mun-
dial de Alimentação.

A Nissan é signatária da
Global Compact da ONU, por
meio do qual qual as empre-
sas se comprometem a desti-
nar recursos financeiros e hu-
manos para ajudar a aliviar o
sofrimento dos seres humanos
causado por desastres natu-
rais. A empresa tem um com-
promisso de longo prazo para
assegurar que os seus recur-
sos tornem a vida das pessoas
melhor.

DIVULGAÇÃO

Caminhonetes serão utilizadas para transportar comida

ANissan participa da 5ª
edição do Quatro Ro-
das Experience (QRX

2010), evento que reúne as
principais empresas do merca-
do automotivo, fazendo de In-
terlagos um grande parque de
diversões sobre rodas, com
uma série de atrações para
toda a família. Entre os dias 2
e 6 de junho, a Nissan apre-
senta novidades em seu estan-
de, inclusive condições espe-
ciais para facilitar a compra
dos modelos comercializados
atualmente no Brasil.

Outra novidade deste ano
são os concursos culturais re-
alizados por meio dos perfis da
Nissan no Twitter e no
Facebook. Os ganhadores se-
rão premiados com ingressos
para participar do QRX 2010
e convites para testar os car-
ros, inclusive o Nissan 350Z.

Os seguidores da Nissan no
Twitter e no Facebook deve-
rão responder perguntas pos-
tadas diariamente nos perfis da
empresa sobre histórico, mo-
delos, vídeos, entre outros as-
suntos relacionados à monta-
dora (veja endereços dos sites
no fim deste texto). Pelo
Twitter, serão distribuídos in-
gressos para o evento aos in-
ternautas que responderem
corretamente e com rapidez as
questões postadas. No
Facebook, os participantes se-
rão premiados com convites
para test drive.

Haverá também um con-
curso para pilotar o Nissan
350Z, um dos esportivos mais
vendidos da história. Será cri-

ado um desafio no qual os par-
ticipantes deverão subir um
vídeo no Youtube, contando
porque a pessoa quer ir ao
Quatro Rodas Experience e
dirigir o 350Z. O link para o
vídeo será postado no Twitter
e o vencedor será escolhido
por um comitê organizador.

“Para os fanáticos por au-
tomóveis, e para quem gosta
ou já utiliza os carros da
Nissan, o Quatro Rodas Expe-
rience será uma grande opor-
tunidade para experimentar e
adquirir um dos modelos dis-
poníveis no evento”, observa
Carlos Murilo Moreno, diretor
de marketing da Nissan do
Brasil. E são muitas as opções
que a marca oferece para os

apreciadores de carros.
“Apresentaremos ao público
uma gama diferente de veícu-
los, para agradar diferentes
perfis de consumidores”, fina-
liza Murilo.

Na pista on road é possível
testar os modelos 350Z Sentra,
Tiida Flex e Livina. O
hatchback médio Tiida, ofere-
cido em duas versões de aca-
bamento, S e SL, com opções
de câmbio manual de seis mar-
chas (único do segmento) ou
automático de quatro velocida-
des.

Na pista off-road, destaque
para a Nissan Frontier. Seu
motor 2.5, 16 válvulas turbodi-
esel desenvolve 172 cavalos
de potência a 4.000 rpm. O

câmbio automático de cinco
marchas, único deste segmento
que sai de fábrica no Brasil e
a tração 4x4 nas quatro rodas,
também garantem uma melhor
dirigibilidade em terrenos aci-
dentados.

A Nissan leva também ao
QRX 2010 a família Livina, que
marcou a entrada da montado-
ra no segmento de monovolu-
mes. O Nissan Sentra, um dos
veículos mais luxuosos da ca-
tegoria e referência em estilo e
custo-benefício no segmento de
sedãs médios, também marca
presença no evento.

Informações sobre ingres-
sos e participação no evento
estão disponíveis em
www.qrx.com.br.

Evento reúne principais empresas do mercado automotivo e prometem transformar Interlagos

DIVULGAÇÃO

A Nissan iniciou oficial-
mente a produção comercial
do March/Micra na fábrica
de Oragadam, na Índia. Esta
é a segunda das quatro linhas
de produção (Tailândia, Índia,
México e China) que vão
montar o novo compacto
mundial, primeiro produto da
inédita e versátil plataforma
V. O modelo também será
vendido no Brasil a partir de
2011 como March e com uni-
dades trazidas da fábrica de
Aguascalientes, no México.

VEÍCULOS

Nissan inicia oficialmente produção do
March/Micra na Índia

Modelo também será vendido no Brasil

DIVULGAÇÃO

Shitake e Carne são os dois novos sabores
da Sopa Missoshiru da Sakura Nakaya Alimen-
tos, presente no mercado de sopas instantâneas
há mais de dez anos com os sabores Tradicio-
nal, Legumes e Frango, todos com baixo teor de
calorias. Os novos produtos já chegaram aos pon-
tos de venda de todo o País e complementam a
exclusiva linha de sopa instantânea à base do
missô, massa de soja e arroz, um produto natu-
ral e consumido há milênios pelos japoneses.

Com a ampliação da linha da sopa missoshiru,
as antigas embalagens mereceram uma releitura
e todos os sabores ganharam um visual light, e a
introdução de ideogramas (kanjis) caracterizam
um dos mais típicos e tradicionais pratos do coti-
diano dos japoneses, e que caiu no gosto dos oci-
dentais por ser saudável, saboroso e prático.

PRODUTOS

Sakura lança dois sabores do missoshiru
instantâneo com baixo teor de calorias

DIVULGAÇÃO
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JUDÔ

9º dan, Shuhei Okano recebe
outorga do cônsul Kazuaki Obe

Omestre Shuhei Okano,
atual presidente de
honra da Associação

Kodokan Judô do Brasil, foi
homenageado com a outorga
de graduação de 9º Dan na ce-
rimônia de abertura do  Cam-
peonato Paulista Classe Sub 17
realizado no dia 22, no Ginásio
Municipal de Esportes “Dr.
Mário Covas Júnior”, como
parte do 1º Tomodati – Festival
Botucatuense de Cultura Japo-
nesa. Estiveram presentes di-
versas personalidades e autori-
dades, entre elas o cônsul geral
do Japão em São Paulo, Kazu-
aki Obe e a consulesa Eiko
Obe, o prefeito de Botucatu,
João Cury, e o presidente da
Federação Paulista de Judô,
Francisco de Carvalho Filho.

A homenagem foi uma ini-
ciativa da FPJ por intermédio
da Confederação Brasileira de
Judô. Segundo o presidente da
FPJ, além de Shuhei Okano,
atualmente apenas três outros
mestres possuem a graduação
no País.

Para o presidente da Fede-
ração Paulista, trata-se de uma
justa homenagem. “A trajetó-
ria do professor Shuhei Okano
se confunde com a própria his-
tória do judô de São Paulo e
do Brasil. É uma contribuição
que fica marcada não só pelo
ensinamento técnico, mas,
mais que isso, pelo ensinamen-
to filosófico que ele transmi-
tiu”, explica Francisco de Car-
valho Filho, acrescentando
que, “em relação à parte téc-
nica, o professor Shuhei
Okano é PhD”.

Shuhei Okano, atual presi-
dente da Associação Kodokan
de Judô do Brasil, agradece e
retribui os elogios. “Só tenho a
agradecer a Kodokan e a to-
dos os judocas e em especial
a Federação Paulista de Judô
e a Confederação Brasileira de
Judô”, destacou Okano. “Es-
tou muito feliz pelo reconheci-
mento”, disse.

Para chegar onde chegou,
no entanto, não foi fácil. Shuhei
Okano nasceu em 20 de janei-
ro de 1938, em Hokkaido, e
formou-se em Direito pela
Universidade de THU, em
Tóquio. Foi capitão da equipe
de judô na Universíade e par-
ticipou de várias competições
importantes. Uma das passa-
gens mais marcantes ocorreu
em 1964, em Osaka, dois dias
após o encerramento dos Jo-
gos Olímpicos de Tóquio. Os
atletas da equipe Olímpica que
ficaram na reserva disputaram
um amistoso que reuniu judo-
cas de vários países. Okano
sagrou-se vice-campeão der-
rotando, inclusive, o holadês
Wilhein Ruskas, que se torna-
ria campeão olímpico na Cida-
de do México, em 1968.

No Brasil – Em 1966, então
com 28 anos, Shuhei Okano

veio ao Brasil para trabalhar
na empresa de lâmpadas
Sadokin. Em 1967, assumiu o
comando técnico da Seleção
Paulista contribuindo para inú-
meras conquistas em Campe-
onatos Brasileiros. Não demo-
rou muito para que ele fosse
chamado também pela Confe-
deração Brasileira de Judô,
onde ajudou os atletas brasi-
leiros a conquistarem diversos
títulos Sul-Americanos e Pan-
Amricanos.

Entre os que passaram por
suas mãos, destaque para
Chiaki Ishii, que conquistou a
primeira medalha, a de bronze,
em jogos olímpicos, em 1972,
em Munique, para o judô brasi-
leiro. Antes, Ishii havia conquis-
tado também a medalha de
bronze no Campeonato Mun-
dial da Alemanha, em 1971.

Sua atuação não se limitou
apenas aos tatamis. Shuhei
Okano contribuiu também para
incrementar o intercâmbio en-
tre os judocas brasileiros e ja-
poneses. Tanto que, em 1982,
encabeçou uma Comissão
para comemorar os 100 Anos
do Judô e em 1995, nos feste-
jos do Centenário do Tratado
de Amizade, Comércio e Na-
vegação entre Brasil e Japão,
intermediou a vinda da seleção
japonesa (masculina e femini-
na) para disputar um Torneio
da Amizade realizado no Ibi-

rapuera. “Esse intercâmbio
não seria possível sem o apoio
do governo japonês e da Fe-
deração Paulista”, lembra
Okano, que em 2004 interme-
diou também, com o governo
japonês, verba para a reforma
da arena de judô do Ibirapue-
ra, em São Paulo, e para a
compra de 300 novos tatamis.

“Hoje, se o Brasil está se
tornando uma referência, de-
vemos muito a pessoas como
o professor Shuhei Okano”,
conta o presidente da FPJ,
acrescentando que um de seus
grandes méritos foi ter preser-
vado a essência da arte mar-
cial. “O próprio Japão perdeu
a filosofia de uma forma até
mais veloz em função do rápi-
do crescimento econômico.
Não à toa, eles criaram um
movimento com o objetivo de
trazer de volta certos valores”,
explicou Francisco Filho.

Imigração – A contribuição de
Shuhei Okano ao judô brasilei-
ro não parou por aí. Em 2007,
com apoio da Fundação Japão,
lançou no Brasil a tradução do
livro Sugata Sanshiro, conside-
rada uma espécie de bíblia dos
judocas por narrar o nascimen-
to do judô.

Atualmente, Shuhei Okano
exerce o cargo de presidente
de honra da Associação Ko-
dokan de Judô do Brasil auxi-

liando na área de pesquisa de
dados para a história do judô
no Brasil. É responsável tam-
bém pelo lançamento de uma
revistinha distribuída para aca-
demias de São Paulo que trans-
mite, de forma lúdica, os ensi-
namentos do judô às crianças.

“O professor Shuhei
Okano tem muito presente
essa preocupação com a for-
mação do caráter e com a edu-
cação. É um exemplo a ser
seguido”, atesta Hitoshi
Ogawa, neto de outra lenda do
judô, Ryuzo Ogawa.

“Os ensinamentos do judô
tiveram início no Brasil com os
primeiros imigrantes e graças
aos ensinamentos o Brasil é a
potência que é hoje. Mas te-
mos que agradecer ao apoio da
Federação Paulista de Judô,
através de dirigentes como o
presidente Francisco de Car-
valho Filho, que tão bem rece-
beu nossa filosofia”, afirma
Shukei Okano.

“É uma proposta que a Fe-
deração Paulista procura as-
similar e transmitir às novas
gerações. Acreditamos que é
possível crescer preservando
a verdadeira filosofia do judô.
Afinal, devemos muito a imi-
gração japonesa, potencializa-
da na figura de pessoas como
o Shuhei Okano”, observa o
presidente da FPJ.

(Aldo Shiguti)

ARQUIVO PESSOAL

Outorga do certificado foi feito pelo cônsul Kazuaki Obe durante abertura do Campeonato Sub 17

Shukei Okano recebe a outorga sob aplausos das autoridades presentes em Botucatu

BEISEBOL

Equipe de veteranos do Gigantes vence Torneio “75 Anos”

O time de atletas do Gi-
gantes Beisebol e Softbol Clu-
be veteranos sagrou-se cam-
peão do 1º Torneio de Vete-
ranos – categoria 75 anos,
realizado domingo (dia 23 de
maio), no Centro Esportivo
Cultural Brasil / Japão. A com-
petição contou com a partici-
pação de 25 jogadores que
foram divididos em duas equi-
pes: ABC de São Bernardo do
Campo e Gigantes da capital
paulista.

De acordo com o coorde-
nador do torneio, Yukisada
Oya, o campeonato foi orga-
nizado atendendo aos pedidos
dos atletas desta faixa etária

que participaram de outras dis-
putas com jogadores mais jo-
vens, e acabaram sentindo di-
ficuldades por causa da idade,
como por exemplo, o caso do
jogador Teruo Hirose de 85
anos. “Este 1º primeiro torneio
originou-se do IX Campeona-
to de Beisebol de Veteranos –
categoria 72 anos, promovido
no dia 14 de fevereiro no Cam-
po do Gigantes”, destaca.

Yukisada Oya antecipa
que no segundo semestre des-
te ano será realizado e come-
morado o X Campeonato de
Beisebol de Veteranos, para
o qual é esperada a participa-
ção de mais de 60 atletas.Gigante sagrou-se campeã do 1º Torneio Categoria 75 anos

DIVULGAÇÃO

MOTOCROSS

Honda garante permanência do
Campeonato Mundial no País

A segunda etapa da Super-
liga de Motocross, que acon-
teceu no último fim de sema-
na (22 e 23 de maio) em
Cachoeiro do Itapemirim, ES,
serviu para definir mais um
importante patrocinador para a
etapa brasileira do Mundial de
Motocross, que acontece nos
dias 21 e 22 de agosto, em
Campo Grande, MS: a Honda.

Principal responsável por
trazer de volta o Mundial para
o Brasil depois de anos longe
do país, este ano também a
empresa será determinante
pela realização da prova. Lí-
der de vendas do mercado bra-
sileiro, a Honda tem sido uma
grande incentivadora dos es-
portes sobre duas rodas nos
últimos anos.

“Se não fosse a Honda tal-
vez não teríamos mais etapas do
Mundial de Motocross no Bra-
sil. A empresa foi uma parceira
importante para trazer a prova
de volta ao país e continua sen-
do fundamental para que a pro-
va continue por aqui” declarou

Federico Carli, diretor executi-
vo da Bracco Internacional.

Nos últimos 15 anos a
Honda patrocina o Motocross
Brasileiro, sendo o mais impor-
tante apoiador do esporte na-
cional. “O apoio ao Mundial é
uma consequência natural da
estratégia empresa de apoio ao
Motocross. Faz parte de um
projeto de longo prazo visando
o desenvolvimento do esporte
no Brasil e dando aos pilotos
Brasileiros a possibilidade de
ficarem cada vez melhores
competindo lado a lado com os
melhores pilotos do mundo.
Portanto nós estamos extre-
mamente felizes e orgulhosos
de anunciar que uma empresa
tão importante, que já fez mui-
to pelo esporte, está do nosso
lado neste grande evento”
complementou Carli.

No Mundial, a Honda será
patrocinadora Gold, tendo a
principal cota de patrocínio da
competição. Diferentemente
de 2009, a empresa não irá
assinar o evento.

Honda é a principal patrocinadora do evento; no Mundial será Gold

DIVULGAÇÃO

O time de beisebol de Ati-
baia – categoria pré-infantil
sagrou-se campeão do II Tor-
neio Paulo Suzuki de Beisebol,
realizado no último fim de se-
mana (dias 22 e 23 de maio),
no campo do SP Gigantes. Ati-
baia ganhou a competição ao
derrotar por dez a zero à equipe
de Indaiatuba que ficou com o
vice-campeonato. Promovida
pelo São Paulo Gigante BSC, a
disputa contou com a participa-
ção de oito equipes de São Pau-
lo: Atibaia, Cooper, Gigante,
Gecebs, Indaiatuba, Mogi, Nip-
pon Blue Jays e São José dos
Campos. O evento foi promovi-
do em homenagem a Paulo Su-
zuki, um dos grandes nomes do
beisebol brasileiro.

Paulo Suzuki – Natu-
ral de Avaré (SP), Pau-
lo Suzuki começou no
beisebol jogando pela
equipe de Lins-SP aos
12 anos. Para difundir
o beisebol foi respon-
sável por diversos
eventos nacionais,
aproximando outras
equipes de diversas

CYANCOLOR: JOÃO TANINO

Atibaia conquistou o título do 2º Torneio Paulo Suzuki de Beisebol

regiões do Brasil e estimulan-
do novas regiões a formar
equipes de beisebol. Uns dos
Fundadores do SP Giants BSC
e que mais adiante juntamente
com as equipes Coopercotia
Atlético Clube e Piratas
Baseball Clube, criaram a Fe-
deração Paulista de Beisebol.
Iniciativa essa que também in-
centivou outras regiões a cria-
rem federações regionais, pro-
porcionando a criação da Con-
federação Brasileira de Beise-
bol e Softbol. Membro da AAA
foi dirigente da Associação de
Árbitros dos Jogos Panameri-
canos no Rio de Janeiro em
2007. Batalhador por nature-
za Paulo Suzuki é um dos gran-
des exemplos de pessoas que
lutam pelo beisebol brasileiro.

BEISEBOL PRÉ-INFANTIL

Equipe de Atibaia conquista o
2º Torneio Paulo Suzuki

Paulo Suzuki ao lado de familiares: exemplo a ser seguido
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2ª edição do Dream Concert - Saikai 2010
promete encantar público paulista em junho

Um grande evento de
proporções épicas vai
sem sombra de dúvi-

da surpreender novamente os
admiradores e fãs da música
popular japonesa em São Pau-
lo. O sucesso da primeira edi-
ção do Dream Concert – Deai
2009, realizado em função das
comemorações dos 101 anos
da Imigração Japonesa no
Brasil, levou a CROC Mídia
Comunicação Visual a repetir
o evento ao organizar o Dream
Concert – Saikai 2010, que
acontecerá nos dias 12 e 13 de
junho no Teatro UNIP (Uni-
versidade Paulista), na Aclima-
ção, em São Paulo.

Na ocasião nove cantores
da comunidade nikkei premia-
dos, consagrados e reconheci-
dos no Brasil e no exterior já
confirmaram presença nos con-
certos, onde vão cantar can-
ções japonesas que marcaram
época. São eles: Lilian Tangoda,
Cintia Nishimura, Mônica
Misawa, Fábia Miasake,
Deborah Shimada, Mario
Chibana, Renato Chibana,
Hideo Tanaka e Humberto
Sassazaki. No DC como o show
é denominado, eles estarão
acompanhados de banda or-
questra formada por músicos
profissionais convidados, em
uma produção sofisticada. “Es-
ses cantores foram escolhidos

Com a iniciativa de ofe-
recer algo marcante e ines-
quecível para a comunidade
japonesa, grandes amigos e
empresários reuniram-se para
comemorar os 101 anos da
Imigração Japonesa no Bra-
sil. Dessa reunião surgiu a
idéia de um concerto musical,
com oito cantores nipo-bra-
sileiros, acompanhados de
orquestra e banda. A partir de
então os sonhos de muitas
pessoas envolvidas no proje-

to começaram a se realizar.
Com a exigência de um even-
to de ótima qualidade e muito
bem produzido, foram realiza-
das três audições para a defi-
nição dos cantores, já pré-se-
lecionados por produtores e
professores musicais.

Com todos trabalhando
numa única sintonia, o proces-
so tornou-se divertido e
prazeroso. Nascia o show
Dream Concert – Deai –, um
grande encontro e grande con-

certo. Em 2009 diferente-
mente dos eventos que a co-
munidade japonesa estava
acostumada a assistir, o novo
formato musical surpreendeu
a todos. O resultado foram os
700 ingressos vendidos ante-
cipadamente para o evento do
ano passado, lotando o teatro
Gazeta, em São Paulo, no dia
10 de junho. Para eternizar o
momento mágico, o belo
show também foi transforma-
do em DVD.

Dream Concert se originou durante os
festejos dos 101 anos da imigração

entretenimento. “Um dia quem
sabe poderemos levar esse
sonho para outros lugares e
países”, ilustra.

Objetivo – Questionada so-
bre o objetivo do evento a pro-
dutora musical esclarece que
sabe o quanto o povo japonês
aprecia a música. Por isso em
todo o Brasil, a comunidade
nipo-brasileira é encontrada
reunida em salões, festejando,
e cantando, isto é, a música faz
parte da vida dos japoneses e
descendentes. Segundo ela o
DC presenteia estes povos ale-
gres com um espetáculo mag-
nífico, requintado e principal-
mente levar momentos de so-
nho e entretenimento para
ambos.

Com relação à expectativa
de público este ano Yuko Ka-
makura informa que o evento
terá três sessões, duas no sá-
bado (dia 12) e uma no domin-
go (dia 13), no teatro UNIP,
onde os cantores estarão no
palco diante de uma platéia de

550 pessoas que devem lotar o
local. “Para marcar esse gran-
de show, a apresentação do
domingo será gravada, trans-
formada em DVD que será
vendido em local a ser anunci-
ado futuramente. Para se ter
uma idéia o DC - Deai 2009 foi
realizado no teatro Gazeta, com
a casa lotada. A capacidade da
casa é de 700 pessoas e muitas
pessoas não conseguiram in-
gresso, pois esgotaram muito
rapidamente”, lembra.

A também produtora reve-
la que a grande motivação é
oferecer ao público um show
de qualidade, mostrando e ex-
plorando o talento de cada can-
tor. “Os idealizadores do DC
são pessoas que gostam muito
da música japonesa. Além da
CROC o evento também con-
ta com coreógrafa, professo-
ra de canto, maestro, músicos,
e bailarinas. É uma super pro-
dução”, garante ela ao finali-
zar que “gostaria de agrade-
cer a todo público que nos
prestigiou no ano passado e
gostaria de revê-los este ano
também”.

DREAM CONCERT 2010
QUANDO: DIAS 12 E 13 DE JUNHO

HORÁRIO: DUAS SESSÕES AS 16H30 E 21H

NO DIA 12 E UMA SESSÃO AS 16H30 NO

DIA 13
ONDE: TEATRO UNIP - RUA APENINOS,
614 - ACLIMAÇÃO - SÃO PAULO

(PRÓXIMO AO METRÔ PARAÍSO)
QUANTO:
SETOR VIP R$ 120,00, SETOR A E A
SUPERIOR R$ 80,00, SETOR B R$ 50,00.
RESERVAS NO TELEFONE (11) 3107-6070.
INFORMAÇÕES:
WWW.DREAMCONCERT.COM.BR

através de uma audição reali-
zada pela nossa produção do
Dream Concert, onde mostra-
ram todo talento que possuem.
Todos continuam ensaiando
muito, cantando e dançando”,
adianta a produtora musical e
diretora, Yuko Kamakura.

De acordo ela o espetáculo
este ano está mais dirigido para
o público presente na platéia,
visando levá-los a “viajar” por
vários temas do cenário musi-
cal japonês e internacional,
músicas atuais e outras que

marcaram época. “Eu tenho
certeza que o show tocará os
corações de todos”, destaca ela
ao informar que o show está
praticamente pronto. “Estamos
fazendo os últimos ajustes para
cada momento do show. Esta-
mos preparando tudo com muito
carinho e dedicação, e gostarí-
amos que o DC Saikai fosse um
presente para a comunidade ja-
ponesa e o público em geral”,
sugere.

Yuko Kamakura explica
que o show foi idealizado por

pessoas que gostam da músi-
ca japonesa e como o próprio
nome diz, “Dream concert”
vem para realizar o sonho dos
participantes do projeto e le-
var ao público um momento de

DIVULGAÇÃO

1ª edição do Dream Concert foi realizado em função das comemorações dos 101 anos de imigração

A exemplo do ano passado, público deve comparecer em massa


