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Com o objetivo de homena-
gear as almas dos antepassa-
dos e as vítimas de afogamen-
to do Rio Ribeira de Iguape a
Associação Cultural Nipo
Brasileira de Registro (Acnbr),
promove nos dias 1º e 2 de
novembro, a 56ª edição da
tradicional cerimônia ecumêni-
ca Tooro Nagashi, na cidade
de Registro (184 quilômetros
de São Paulo). Durante a ce-
rimônia ecumênica que será
realizada em conjunto com o
Templo Emyoji de Nichirenshu
e a Prefeitura Municipal de

Registro, cerca de 2.000
Tooros serão lançados nas
águas do rio no anoitecer do
dia 2 (dia de finados). O evento
grandioso contará com adep-
tos de instituições religiosas
como Nichirenshu, Registro
Honganji, Seicho-no-Ie, Igre-
jas Católica, Episcopal e Mes-
siânica, Omotokyo e Soka-
gakkai. O Tooro Nagashi faz
parte do calendário oficial de
eventos turísticos de Registro
e do Estado de São Paulo e
conta com o apoio do Regis-
tro Base Ball Club (RBBC).

56ª edição do Tooro Nagashi de Registro
espera mais de 10 mil visitantes
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40º Campeonato Nikkey de
Golfe acontece no AGC

A Associação Nik-
key de Golf do
Brasil (ANGB) re-
cebe até o dia 23
de outubro as ins-
crições dos golfis-
tas interessados em
participar do 40º
Campeonato Nik-
key de Golfe do
Brasil, que aconte-
cerá nos dias 6 e 7
de novembro no
Arujá Golf Club,
na cidade de Arujá
(38 quilômetros de
São Paulo). Para a
competição foi de-
finido o limite máximo de 200
jogadores em virtude da gran-
de procura para participação
no torneio. O campeonato tra-
dicional já se transformou em
um evento de integração entre
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os golfistas da comunidade
nikkei. Devido ao grande in-
teresse que a disputa desperta
a divulgação é feita no site da
federação, além de cobertura
pela imprensa.

DIVULGAÇÃO

A Aliança Cultural Brasil-Ja-
pão realiza neste domingo
(24), das 9 às 18 horas, no
Grande Auditório do Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social), a 44ª edição do
Festival de Canto Coral. O
evento tradicional da comu-
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nidade nipo-brasileira reúne
cerca de mil vozes e recebe
público de duas mil pessoas.
Idealizado em 1967 pelo pro-
fessor de música Shichiro
Onodera e auxiliado pelo
maestro Kenichi Yamakawa,
o Festival é considerado um
dos precursores do gênero.

DIVULGAÇÃO

Aliança realiza 44º Festival de
Canto Coral neste domingo

Jica empresta US$ 63 milhões
para o Pró-Billings

A Sabesp assinou no último dia
14,  em Tóquio, empréstimo
de cerca de US$ 63 milhões
com a Jica (Agência de Coo-
peração Internacional do Ja-
pão) para o Programa Integra-
do de Melhoria Ambiental na
Área de Manancial da Repre-
–––——––––––––——–––––—–––——–––—–| pág 06

sa Billings, o Pró-Billings. Na
mesma ocasião, foi negociada
a liberação da segunda etapa
do empréstimo da Jica para o
Programa Onda Limpa da
Região Metropolitana da Bai-
xada Santista, no valor de US$
200 milhões.

DIVULGAÇÃO

Os ex-estudantes da Escola
do Moinho Velho de Cotia
realizaram no dia 26 de se-
tembro o 9º Encontro dos Ex-
alunos da instituição de ensi-
no. Na ocasião 75 ex-alunos
e professoras participaram do
evento que aconteceu no sí-
tio do ex-aluno Mikio Ueki,
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em Caucaia do Alto, na Gran-
de São Paulo. O evento
acontece anualmente desde
2002, sempre no último do-
mingo de setembro. Organi-
zado por um grupo de ex-alu-
nos, reúne normalmente cer-
ca de 100 participantes entre
ex-alunos/filhos e mestras.

ARQUIVO PESSOAL

Ex-alunos do Moinho Velho
promovem 9º Encontro

POLÍTICA – Realizado
no Bunkyo de Registro e
marcado por um discur-
so inflamado pró-Serra
do deputado federal elei-
to pelo Democratas,
Junji Abe, o jantar em
homenagem aos políti-
cos nikkeis foi aprovado,
mas mostrou que ainda há
muito a ser feito. “O pri-
meiro passo foi dado. O
importante foi quebrar

esse tabu de que as enti-
dades nipo-brasileiras não
podem participar de even-
tos que envolvam, via de
regra, política e religião.
Mas o fato é que moramos
no Brasil e não podemos
ficar alheios ao que ocor-
re no País”, disse o presi-
dente do Bunkyo de Regis-
tro, Kuniei Kaneko, em
entrevista ao Jornal
Nippak, único jornal em

língua portuguesa presen-
te no evento. Participaram
do encontro, além de
Junji Abe, a deputada fede-
ral eleita, Iolanda Keiko
Miashiro Ota (PSB) e o
deputado estadual eleito,
Jooji Hato (PMDB), além
do deputado federal Wal-
ter Ihoshi (DEM) – que
deve assumir como su-
plente já que alguns dos
parlamentares  tucanos

devem compor a equipe
do governador eleito de
São Paulo, Geraldo
Alckmin – e o presiden-
te do Instituto Paulo Ko-
bayashi, Victor Kobaya-
shi (PSDB), que concor-
reu a uma vaga à Assem-
bleia paulista. Represen-
tantes de entidades e as-
sociações nikkeis de 14
municípios prestigiaram
a homenagem.

ALDO SHIGUTI
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JBIC OFERECE VAGA PARA
SECRETÁRIA

• FLUÊNCIA EM PORTUGUÊS;

• FLUÊNCIA EM JAPONÊS OU INGLÊS;

• NOÇÕES BÁSICAS DE WORD, EXCEL E INTERNET;

• DISPONIBILIDADE DE RESIDIR NO RIO DE JANEIRO.

INTERESSADAS ENVIAR CURRÍCULO COM FOTO PARA:
r-hagino@jbic.go.jp

MAIS INFORMAÇÕES NO TELEFONE:
(21) 2554-2305 OU VIA E-MAIL.

www.jbic.org.br

JBIC OFERECE VAGA PARA
PESQUISADOR(A)

• ENSINO SUPERIOR COMPLETO OU EM FASE DE CONCLUSÃO;

• NÃO HÁ NECESSIDADE DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR, PORÉM É PREFERÍVEL
AQUELES QUE TENHAM INTERESSE EM NEGÓCIOS RELACIONADOS COM
RECURSOS NATURAIS, MEIO AMBIENTE E FINANCIAMENTO INTERNACIONAL;

• DOMÍNIO DAS LÍNGUAS PORTUGUESA E INGLESA (CONVERSAÇÃO, LEITURA
E ESCRITA) E CONVERSAÇÃO NA LÍNGUA JAPONESA

• CONHECIMENTO BÁSICO DE INFORMÁTICA (PACOTE OFFICE) E INTERNET;

• DISPONIBILIDADE DE RESIDIR NO RIO DE JANEIRO.

INTERESSADO(A)S  ENVIAR CURRÍCULO COM FOTO PARA:
r-hagino@jbic.go.jp

MAIS INFORMAÇÕES NO TELEFONE (21) 2554-2305 OU VIA E-MAIL.
www.jbic.org.br
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COMUNIDADE

Encontro entre políticos e lideranças regionais
em Registro avança. Mas ainda é “incipiente”

Se a proposta era apre-
sentar os políticos
nikkeis – eleitos ou não

– à comunidade nipo-brasilei-
ra de Registro e região, a meta
foi alcançada. Afinal, o jantar
organizado pela Uces (União
Cultural e Esportiva Sudoeste)
e Fenivar (Federação das En-
tidades Nikkeis do Vale do Ri-
beira), com apoio da Associa-
ção Cultural Nipo-Brasileira de
Registro (Bunkyo), contou com
a presença dos dois únicos de-
putados federais nikkeis elei-
tos, Junji Abe (DEM) e Iolanda
Keiko Miashiro Ota (PSB), e
do deputado estadual eleito,
vereador Jooji Hato (PMDB),
além do deputado federal Wal-
ter Ihoshi (DEM) e do presi-
dente do Instituto Paulo Koba-
yashi, Victor Kobayashi, que
concorreu a uma vaga à As-
sembleia paulista.

Dos que estavam confirma-
dos, não compareceram o de-
putado federal William Woo
(PPS) e o deputado estadual
eleito Hélio Nishimoto (PSB).
Participaram também repre-
sentantes de Bunkyos de 14
municípios (Registro, Pilar do
Sul, Ibiúna, Piedade, São
Miguel Arcanjo, Sete Barras,
Itapetininga, Capão Bonito,
Sorocaba, Mairinque, Osasco,
Vargem Grande Paulista,
Jandira e Colônia Pinhal).

Realizado no Bunkyo de
Registro e marcado por um dis-
curso inflamado pró-Serra de
Junji Abe, o encontro foi apro-
vado, mas mostrou que ainda
há muito a ser feito. “O primei-
ro passo foi dado. O importan-
te foi quebrar esse tabu de que
as entidades nipo-brasileiras
não podem participar de even-
tos que envolvam, via de regra,
política e religião. Mas o fato é
que moramos no Brasil e não
podemos ficar alheios ao que
ocorre no País”, disse o presi-
dente do Bunkyo de Registro,
Kuniei Kaneko, em entrevista
ao Jornal Nippak, único jor-
nal em língua portuguesa pre-
sente no evento.

Kaneko fez questão de des-
tacar que se trata de um movi-
mento suprapartidário. “Abri-
mos as portas do Bunkyo para
que as lideranças nikkeis da re-
gião possam conhecer nossos
representantes”, observou, afir-
mando que ele próprio não co-
nhecia pessoalmente a deputa-
da federal eleita, Keiko Ota. “A
ideia é continuar realizando um
encontro como este pelo me-
nos uma vez por ano, com ou
sem eleições. Só assim vamos
mostrar aos outros Bunkyos
que nosso objetivo não é apoiar
um ou outro candidato mas pro-
mover uma aproximação entre
os políticos e a comunidade”,
destacou Kaneko, referindo a
ausência de três Bunkyos.

Suprapartidário – Para o pre-
sidente da Uces e da Fenivar,

COLUNA DA ERIKA SUMIDA

Armazenamento de células tronco no Japão!
A coleta e o armazena-

mento das células-tronco têm
sido muito falados e discuti-
dos em diversos países, mui-
tos experimentos vêm sendo
realizados para a cura de do-
enças degenerativas ou que
se diziam incuráveis. Segun-
do as pesquisas que realizei,
o Brasil é um dos países mais
avançados no estudo sobre
células-tronco.

E agora, o armazenamen-
to em tanques refrigerados a
nitrogênio, sob temperatura
de 196 graus negativos, pode
ser feito aqui mesmo no Ja-
pão. O serviço é oferecido
por um banco particular de
células-tronco, localizado em

Tóquio e Yokohama, e para os
pais interessados, o banco con-
ta com o serviço de tradutores
em espanhol e português.

Os pais interessados na co-
leta e armazenamento das cé-
lulas-tronco deverão assinar
um contrato, onde o período
de armazenamento é de dez
anos, o valor gira em torno de
2.200 dólares. Caso a família
queira renovar o contrato por
mais dez anos, pagará somen-
te a taxa de guarda em torno
de 735 dólares.

O contrato será cancelado
se não for possível extrair a
quantidade necessária de cé-
lulas-tronco ou se elas apre-
sentarem capacidade insufici-

ente de reprodução celular. O
banco tem esse contrato tra-
duzido para o português, para
uma maior facilidade e enten-
dimento da família.

As parturientes deverão
avisar com antecedência o pe-
ríodo previsto para o parto, o
médico obstetra procederá a
coleta, conforme as instruções
do laboratório, o transporte será
feito pelo próprio laboratório,
onde será feita a separação das
células-tronco do sangue.

Feita a contagem da quan-
tidade das células-tronco, elas
são submetidas a um processo
de refrigeração, onde a cada
minuto a temperatura vai bai-
xando um grau. As amostras

são colocadas em tanques res-
friados, cada tanque armazena
cerca de 2.500 amostras, esses
tanques são monitorados 24 ho-
ras por dia, qualquer anormali-
dade é detectada através de
painéis com alarmes.

O armazenamento de cé-
lulas-tronco significa uma ga-
rantia contra imprevistos, pois
os avanços têm sido muito es-
perançosos, uma vez que no-
vas descobertas sobre o fun-
cionamento desses recursos
potenciais são reveladas a
cada dia, o que pode gerar sal-
tos muito grandes.

A família também pode se
beneficiar com o armazena-
mento das células-tronco, pois

a compatibilidade entre irmãos
é de 25 %, outra grande van-
tagem é que a pessoa pode
utilizá-las no momento que for
necessário, sem passar pela
fila de receptores.

E segundo os diretores do
banco, muitos estrangeiros têm
procurado os serviços, por isso
a contratação de tradutores, no
intuito de passar mais seguran-
ça para a família. Na minha
opinião, mais um ponto para os
brasileiros, afinal, quando se
trata da saúde familiar, todo
cuidado é pouco, e o melhor é
a segurança aliada à confian-
ça. Pois estamos morando num
país que não é o nosso, não en-
tendemos o idioma, e quando o

assunto é um filho nosso, que-
remos todas as informações
para que ele tenha uma boa
saúde, uma boa assistência
médica, e se o simples fato de
não dominarmos o idioma já
nos assusta, que dirá então
quando a questão diz respeito
à saúde de alguém da família.
Agora podemos contar com
mais um serviço à comunida-
de, está certo que tem que se
pagar pelo serviço, mas já é
um grande passo para a co-
munidade brasileira no Japão.

*Erika Sumida nasceu em Ara-
çatuba (SP) e há 12 anos mora
no Japão, onde trabalha com de-
senvolvimento de criação

Toshiaki Yamamura, o evento
cumpriu dois objetivos primor-
diais. “Primeiro, queríamos
estreitar ainda mais os laços de
amizade, união e integração já
existentes entre as regiões Su-
doeste e Vale do Ribeira, atra-
vés de uma maior aproxima-
ção com homens públicos para
que possamos construir uma
sociedade mais harmônica”,
disse Yamamura.

O outro objetivo era para-
benizar os políticos nikkeis.
“Vitoriosos nas urnas ou não,
todos conseguiram votações

expressivas que considero um
patrimônio. Preservar e até
mesmo dobrar esse patrimônio
nas próximas eleições vai de-
pender do desempenho de
cada um daqui para frente”,
afirmou, explicando que “nos-
so interesse é apoiar a pes-
soa”. “Não interessa se essa
pessoa é ligada ao PT, ao PV,
ao PSDB ou ao PSDB”.

Gota d’água – Segundo Yama-
mura, o Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil foi a
“gota d’água” para mostrar o

quanto a comunidade sentiu
falta de representantes na As-
sembleia Legislativa. E serviu
de alerta que desencadeou em
iniciativas como esta, da Uces
e da Fenivar, e no Movimento
para a Representação da Co-
munidade Nipo-Brasileira na
Política, que reuniu diversas li-
deranças da comunidade nikkei,
entre elas o presidente do Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de
Asisstência Social), Kihatiro
Kita, o presidente do Kenren
(Federação das Associações de
Províncias do Japão no Brasil),
Akeo Yogui, e do presidente do
Enkyo (Beneficência Nipo-
Brasileira de São Paulo),
Ignácio Moriguchi.

Lição de casa – “Os nikkeis
ocupam hoje os mais altos car-
gos no mis variados segmentos
da sociedade e, quando preci-
sávamos, não tínhamos um re-
presentante na Assembleia pau-
lista, o Estado mais importante
do país”, conta Yamamura,
acrescentando que Registro
está preparado para “fazer a li-
ção de casa”, ou seja, eleger
representantes nipo-brasileiros
para a Câmara Municipal que
tenham afinidades com a comu-
nidade – na atual legislatura, a
Câmara Municipal de Registro
conta apenas como o nikkei
André Luiz Kikuchi Ribeiro,
mais conhecido como André do
Preço Bom, que não mantém
vínculos com a comunidade.

“Sem dúvida, será um de-
safio”, admitiu Yamamura, cal-
culando que, “não fosse a pul-
verização, poderíamos ter elei-
to quatro representantes para
a Câmara dos Deputados e
outros quatro para a Assem-
bleia Legislativa do Estado de
São Paulo”.

(Aldo Shiguti)
O jornalista cobriu o evento a
convite da Uces e Fenivar

ALDO SHIGUTI

Jantar organizado pela Uces e pela Fenivar em Registro reuniu políticos eleitos e não eleitos

O jantar organizado pela
Uces (União Cultural e Espor-
tiva Sudoeste) e Fenivar (Fe-
deração das Entidades Nikkeis
do Vale do Ribeira) no último
dia 15, no Bunkyo (Associa-
ção Cultural Nipo-Brasileira)
de Registro (SP), marcou a
homenagem da comunidade
nipo-brasileira das regiões Su-
doeste e Vale do Ribeira aos
políticos nikkeis que disputa-
ram as eleições em 3 de outu-
bro.  O deputado federal elei-
to Junji Abe (DEM), que par-
ticipou do evento, aproveitou
para desabafar.

“A comunidade nikkei tem
que participar mais ativamente
da vida política. É preciso se or-
ganizar mais e ter consciência
que a política é uma ferramenta
importantíssima. As lideranças
precisam se organizar e come-
çar a realizar seminários não só
com políticos mas também com
pessoas de prestígio nas mais di-
versas áreas para tornar a dis-
cussão permanente. É preciso
ensinar o abecedário para que
posam começar a surgir talen-
tos com vocação para a políti-
ca”, disse Junji Abe, acrescen-
tando que “a consciência nasce
a partir destes aprendizados”.

Eleito para a Câmara dos
Deputados com 113.156 votos,
o ex-prefeito de Mogi das Cru-
zes revelou ao Jornal Nippak
que ficou “chateado” durante
sua campanha ao ser barrado
em alguns undokais. “Quando
dizia que não ocupava cargo
atualmente mas que estava plei-
teando, não me deixaram falar.
Fiquei triste porque eram jovens
e via naqueles jovens eventuais
lideranças”, justifica Junji, afir-
mando que “a comunidade pede
ajuda, mas falta consciência”.

Em quase 55 anos, foi a
primeira vez que o Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social) organizou um mo-
vimento em prol dos políticos
nikkeis. Mas foi algo muito
incipiente”, reclamou o depu-
tado eleito, referindo-se ao
Movimento para a Represen-
tação da Comunidade Nipo-
Brasileira na Política.

“Infelizmente, a comunida-
de nikkei carrega consigo essa
timidez. Mesmo gostando de
política ela dificilmente sabe
fazer campanha eleitoral. É da
natureza. Essa indiferença
atinge não só a comunidade
nikkei como também a socie-
dade brasileira. O Tiririca, por
exemplo, é fruto de uma legis-
lação arcaica e superada, não
que ele não possa ser eleito.
Mas foi eleito dentro de uma
regra estabelecida e acabou
levando três desconhecidos”,
justificou Junji Abe, que pdiu
votos para o candidato do
PSDB à Presidência da Repú-
blica, José Serra. “Ele tem um

passado de luta pela democra-
cia. E, ao contrário, da linha
política do partido da sua ad-
versária, nunca quis controlar
a Imprensa nem amordaçar
ninguém. É um legítimo defen-
sor da liberdade de expressão”,
disse o democrata.

Justiça – Considerada uma
“incógnita” por parte da comu-
nidade nikkei, a deputada fe-
deral eleita, Iolanda Keiko
Miashiro Ota (PSDB), mos-
trou-se receptiva. “Eventos
como esses são importantes
pois fortalecem nossas rela-
ções. No futuro, vamos preci-
sar de todo mundo”, disse
Keiko, que estava acompanha-
da do marido, Masataka Ota.
Eleita com 213.024 votos,
Keiko foi a terceira mais vo-
tada do PSB – ficou atrás ape-
nas dos caciques Gabriel
Chalita e Luiza Erundina.

Sua grande bandeira nos
próximos quatro anos será ten-
tar a pena máxima para crimes
hediondos, mas a mãe do ga-
roto Ives Ota, seqüestrado e
assassinado em 1997, quando
tinha 8 anos, promete não es-
quecer suas raízes. “Quando
mais jovem, participei ativa-
mente da Associação Cultural
Recreativa e Esportiva Carrão
e sempre tive um bom relacio-
namento com a comunidade
nikkei”, afirmou Keiko, que
acredita ter tido uma boa vo-
tação entre os eleitores nikkeis,
“apesar de não ter feito cam-
panha como e onde gostaria”.

“Unirei forças com o Junji
Abe para trabalharmos em prol
da cultura japonesa e em de-
fesa da ética e da moral. Fui
eleita para brigar por justiça e
creio que esta também é uma
preocupação da comunidade”,
destacou Keiko.

Ihoshi deve assumir  – Para
o deputado Walter Ihoshi
(DEM), que deve assumir uma
cadeira como suplente já que
alguns parlamentares tucanos
devem ser convocados por
Alckmin, “a Uces e a Fenivar
deram um passo adiante com
a realização deste encontro”.
“Estou aqui não só para agra-
decer os votos que recebi como
também para iniciar meus pro-
jetos. Em 2013, comemora-se
o Centenário da Colonização
em Registro e faço parte da
comissão que fará o planeja-
mento das comemorações.
Quem entra para a política tem
que estar preparado para en-
frentar momentos como esses
porque política se faz de vitó-
rias e derrotas”, explicou
Ihoshi, que pretendia visitar
mais de 25 cidades do interior
em praticamente dez dias com
o objetivo de agradecer e re-
tribuir os votos recebidos.

(Aldo Shiguti)

Políticos elogiam inciativa, mas
pedem uma discussão permanente

O deputado Walter Ihoshi e o presidente do Bunkyo, Kuniei Kaneko

Iolanda Keiko Ota, Toshiaki Yamamura e Masataka Ota


