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BASTOS – Cerca de 300 ex-alunos do Ginásio
Estadual Professora Tsuya Ohno Kimura
(Geptok), da cidade de Bastos, formados entre
1960 e 1972, prestigiaram o I Encontro do ex-
estudantes da instituição, realizado no período de
4 a 6 de setembro, naquele município. O evento,
que contou com a participação de 200 acompa-
nhantes dos ex-alunos, teve uma programação
concorrida, com diversas atividades culturais. A
finalidade do encontro foi agradecer a escola e
os mestres e funcionários pela formação propor-
cionada a cada um dos formandos e realizar uma
confraternização entre os ex-alunos.
Leia mais na página 5

CEREJEIRAS – Cerca de 20 mudas de ár-
vore cerejeira da variedade Himalaia foram
plantadas na manhã do dia 24 no canteiro cen-
tral da Avenida Governador Carvalho Pinto, na
Penha, zona Leste de São Paulo. A iniciativa é
do presidente do Grupo King e ex-deputado,
Hatiro Shimomoto. O procedimento contou

com a participação do Secretário do Verde e
Meio Ambiente, Eduardo Jorge; do subprefei-
to da Penha, Cássio Freire Loschiavo; e de
representantes de entidades do bairro. As mu-
das procedentes de São Roque fazem parte de
um total de 100 pés já plantados naquela re-
gião.

AFLORD – Em Arujá (SP), a Associação dos
Floricultores da Região da Via Dutra
(Aflord) promoveu um jantar no dia 15 de
setembro em homenagem aos candidatos que
melhor representam seus anseios na Assem-

A esposa Masako e o filho Marcelo prestigiaram o
evento

Assessoria de Elzo Sigueta presente ao jantar

Elzo Sigueta com o presidente Hayashi-san e o
vice Mitsuji Otsubo

Elzo Sigueta agradece a presença e o apoio dos
associados, tendo ao lado o deputado federal
Walter Ihoshi

bléia Legislativa e na Câmara Federal. Elzo
Sigueta e Walter Ihoshi, respectivamente, can-
didatos a deputado estadual e federal, recebe-
ram manifestações de apoio de vários direto-
res da entidade.

MARCO DA PAZ – O deputado federal
Walter Ihoshi (DEM) participou, no último
dia 21, da festa de comemoração dos 10 anos
de existência do monumento Marco da Paz,
no auditório da Secretaria de Justiça, locali-
zada no Pátio do Colégio. O evento foi orga-
nizado pela Associação Comercial de São
Paulo (ACSP), patrona do projeto, e pelo ide-
alizador do Marco da Paz, o assessor espe-

cial da presidência da entidade,  Gaetano
Brancati Luigi. Emocionado, o presidente da
ACSP, Alencar Burti, ressaltou a importân-
cia deste monumento. “A ideia do Marco da
Paz surgiu há dez anos. Na época, a semen-
te foi plantada, cresceu e virou esta bela ár-
vore. O mundo precisa dessa cultura de paz,
inclusive nos negócios. Na paz é que os ne-
gócios são fechados”, afirmou.

99 ANOS DA GV – Em um clima de muita
descontração os ex-alunos, professores, dire-
tores e funcionários da Escola Técnica Esta-
dual “Getúlio Vargas”, participaram no dia 18
de setembro de um grande evento comemora-
tivo dos 99 anos de fundação daquela institui-
ção de ensino. O evento foi realizado na chur-
rascaria do Clube Atlético Juventus, zona Les-
te de São Paulo, e foi preparativo para os fes-

tejos do Centenário do estabelecimento que
deverá acontecer em setembro de 2011. O
engenheiro Mario Saito, um dos coordenado-
res do encontro, destacou que além de festejar
o aniversário, o objetivo foi promover o reen-
contro de amigos, antigos companheiros, cole-
gas de turma e professores; um verdadeiro
encontro marcado por fortes emoções para os
participantes. Leia mais na pág 4

JUNJI ABE EM LORENA – Nem mes-
mo a chuva forte foi capaz de impedir que
mais de 300 pessoas se reunissem para uma
manifestação política em favor do candidato
a deputado federal Junji Abe em Lorena, no
último dia 24. O encontro foi organizado pelo
vereador Marcelo Alvarenga (PSDB) e con-
tou com a participação de autoridades políti-
cas, líderes comunitários e empresários.

10º INTERKAIKANS – Realizada no últi-
mo dia 19 no Bunkyo (Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e de Assistência Social),
a 10ª edição do Interkaikans – gincana es-
portiva, cultural e beneficente – foi retomada
por jovens de cinco entidades nipo-brasileiras
– Seinen Bunkyo, Movimento Jovem, Mogi
das Cruzes/Cocuera/Jacareí, Uceg e Vila
Carrão após um intervalo de oito anos. Wal-
ter Ihoshi (DEM) prestigiou o encerramento,
que teve seu total apoio, como nos anos ante-
riores, antes de ser parlamentar.

Walter Ihoshi após ressaltar a importância do
Interkaikans para a comunidade nipo-brasileira
e para a sociedade em geral

Claudio Kurita, Andre Andako, Carlos Agena,
deputado Walter Ihoshi, Fábio Yamada, Carolina
Yamauti e Marcelo Hideshima

Deputado Ihoshi com os participantes do
Interkaikans 2010

COTIA SEINEN –  O candidato a deputado
federal Junji Abe (DEM) prestigiou no último
dia 19 a 15ª Competição Nikkei Mirim de Atle-
tismo, realizada em Caieiras. O evento contou
com a participação de atletas de diversas ci-
dades, e Mogi das Cruzes foi representada por
uma grande delegação. Recepcionaram os par-
ticipantes o presidente da Associação Nikkei

Mirim de Atletismo, Yuudo Yassunaga; o pre-
sidente da Associação Até a Vista, Mario Ki-
noshita; e o secretário municipal de Esportes
de Caieiras, José Luiz de Abreu. O candidato
esteve também na comemoração do 55º ani-
versário de Cotia Seinem e do 51º aniversário
de imigração do Hanayome, no Centro Espor-
tivo do Kokushikan, em São Roque.


