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Divulgação

O grupo de percussão Shinkyô Daiko leva a tradição milenar dos tambores ao Pavilhão Vera Cruz no domingo, dia 1º de junho, às 19h 

‘Japão em S.Bernardo’ exibe 
as riquezas dos imigrantes 
Evento comemora o Centenário da chegada dos japoneses com mostra de arquivos históricos e artes típicas  

LIORA MINDRISz
liora@abcdmaior.com.br

Começa no sábado 
(31/05) a exposição 

“Japão em São Bernardo”, 
uma das comemorações 
da cidade ao Centenário da 
Imigração Japonesa no Bra-
sil. O evento conta com a 
mostra de acervos culturais 
e históricos, apresentações 
artísticas típicas, esportivas, 
oficinas, além de venda de 
artigos e comidas japonesas.  
“Será o evento mais festivo 
das comemorações do Cen-
tenário”, diz um dos coorde-
nadores, o vereador Hiroyuki 
Minami (PSDB). 

Com decoração especial, 
o publico poderá fazer uma 
viagem pela história da imi-
gração japonesa na cidade 
e, conseqüentemente, no 
ABCD. “Desde 1910, nós ti-
vemos participação de pes-
soas de origem asiática na 
Região pois naquela época 
nem existia São Bernardo ou 
Santo André”, lembra Mina-
mi. “Na área comercial, por 
exemplo, diversas famílias 
contribuíram sensivelmente 
com o desenvolvimento da 

economia, principalmente na 
área agrícola, de granja e de-
pois de hortifrutigranjeiros”. 
Além disso, Minami lembrou 
da participação de empresas 
de origem nipo-brasileiros 
como a Toyota e a Yakult e 
até nos esportes, como o te-
nista Hugo Oyama. 

Apesar de ser pouco utili-
zado para eventos, o antigo 
estúdio de cinema Vera Cruz 
foi escolhido por ser coberto, 
de fácil acesso e com gran-
de estacionamento. Minami 
explica que a Prefeitura ten-
ta preservá-lo. “O Vera Cruz 
é um espaço muito nobre e 
não pode ser utilizado para 
qualquer evento ou ser lo-
cado para qualquer finalida-
de.”, disse. O “Japão em São 
Bernardo” já foi realizado a 
10 anos atrás, quando a imi-
gração completou 90 anos. 

Serviço
O Pavilhão Vera Cruz fica 

na avenida Lucas Nogueira 
Garcez, 756, Jardim do Mar. 
A entrada é franca e a exposi-
ção acontece de 31 de maio 
a 8 de junho, com visitação 
das 10h às 22h. 

Dança, música e teatro invadem Pavilhão Vera Cruz
Além de artistas japone-

ses e descendentes conhe-
cidos, como Karen Ito, Joe 
Hirata e Mauricio Miya, par-
ticiparão do evento grupos 
da Região, como o Shinkyô 
Daiko de Taiko e o grupo 
teatral infantil Komodokai 

Seicho-no-ie. O grupo de 
percussão japonês Shinkyô 
Daiko, de São Bernardo, é 
formado por jovens de 12 
a 19 anos. Em português, 
o nome significa “vibração 
interior do coração”. 

O Shinkyô Daiko se apre-

senta pelo Brasil desde ju-
lho de 2002. Entre os 16 
jovens, apenas dois são 
“brasileiros” mas, de acor-
do com Rosa Coelho, coor-
denadora do grupo, todos 
podem participar: mestiços, 
descendentes de japonês ou 

jovens interessados na cul-
tura nipônica. “Divulgamos 
a cultura japonesa. Este ano 
de Centenário estamos sen-
do muito procurados aqui e 
fora do Estado, mas temos 
certeza que esta será uma 
grande festa”, disse. 

                                      

Cinema

O Sesi (praça Dr. Arman-
do de Arruda Pereira, 100, 
Santa Terezinha) exibe na 
segunda-feira (02), den-
tro do projeto Sesi Cinema 
2008 – Histórias Reais, o fil-
me “Vôo United 93”. O lon-
ga-metragem é um drama e 
reconstitui o seqüestro do 
avião da United Airlines por 
terroristas durante os aten-
tados de 11 de setembro de 
2001. O filme terá duas ses-
sões, às 15 e 20 horas e a 
entrada é franca. 

Curso

A Escola Livre de Cinema 
e Vídeo de Santo André está 
abrindo inscrições para a nova 
turma a partir de segunda-feira 
(02). Podem se inscrever maio-
res de 18 anos e que tenham, 
no mínimo, ensino fundamen-
tal. Os interessados devem 
preencher a ficha de inscrição 
disponível no site da prefeitura 
e entregá-la pessoalmente com 
foto 3X4 e uma cópia do RG no 
Departamento de Cultura (pra-
ça IV Centenário n.º 2, Prédio 
da Biblioteca, térreo 1, sala 2, 

Santo André

São Caetano
22h. No domingo (01) às 21h é a 
vez do grupo Inimigos da HP.

Os ingressos podem ser ad-
quiridos em troca de 1 kg de ali-
mento não-perecível ou ofereci-
dos pelo comércio na venda de 
outros produtos. Confira os pos-
tos de troca no site da prefeitura. 

Música 

Começa no final de semana o 
evento beneficente Showlidarie-
dade na Arena Showlidariedade 
(esquina das avenidas Goiás e 
Guido Aliberti). A banda Calypso 
abre o evento amanhã (31/5), às 

Cinema

O filme alemão “Eduka-
tors”, integrante da mostra 
Caminhando Contra o Vento 
– A Vida Está Lá Fora - Maio de 
1968 e o Cinema, será exibido 
amanhã (31) às 20h no Teatro 
Abílio Pereira de Almeida (pra-
ça Cônego Lázaro Equini, 240, 

São Bernardo

no Centro) de segunda a sex-
ta-feira, das 09h às 12h e das 
14h às 18h. As inscrições vão 
até 19 de junho. 

Música 

O grupo de manguebeat per-
nambucano Nação Zumbi se 
apresenta gratuitamente no Par-
que Central (rua José Bonifácio, 
s/nº, Vila Assunção) amanhã 
(31) às 20h. A banda mostrará 
o novo CD “Fome de Tudo”. A 
abertura fica por conta da canto-
ra Lurdez da Luz, integrante do 
Mamelo Sound System.

Baeta Neves).  O filme conta a 
história de dois amigos incon-
formistas e dotados de espíri-
to pacifista, que invadem man-
sões, trocam móveis e objetos 
de lugar e deixam mensagens 
enigmáticas, sempre assi-
nadas por “os educadores”, 
como se autodenominam. A 
entrada é franca. 

Rio Grande da Serra
Ipês (avenida São Paulo, bairro 
Santa Tereza próximo ao trevo 
de acesso à cidade). A entrada é 
franca e o show tem abertura do 
grupo Razão. 

Música

O grupo Sampa Crew se 
apresenta amanhã (31) às 20h 
na inauguração do Parque dos 

São Caetano
Sarau

Hoje (30) acontece a quar-
ta edição do projeto “Noitão 
Cultural” na Praça da Moça 
e no Teatro Clara Nunes. O 
evento traz apresentações de 
poesia, teatro, dança, músi-
ca, folclore e o tema é “Noi-
tão Mulheres: Clara, Cora e 
Clarice”, uma referência à 
cantora Clara Nunes e as es-
critoras e poetisas Cora Co-
ralina e Clarice Lispector. A 
partir das 22h, na Praça da 
Moça, acontecem apresen-
tações do grupo de congada 
Nossa Senhora do Rosário, 
de um cortejo da Escola de 
Samba Estopim da Fiel com 
a cantora Vanessa da Fiel 
que sairá da praça rumo ao 
teatro, onde acontecerá um 
sarau com a presença de di-
versos artistas. A entrada é 
franca e a Praça da Moça e 
Centro Cultural Diadema fi-
cam na rua Graciosa, 300, 
Centro. 

JAPÃO EM SÃO BERNARDO – PAVILHÃO VERA CRUZ

PROGRAMAÇÃO

Sábado – 31/05
8h30 – Sessão solene em homenagem aos 
Imigrantes Japoneses e seus descendentes
14hs - ABERTURA OFICIAL – PúBLICO
14h40 – Karaokê 
16hs – Okinawa Odori (dança)
16h40 – Karaokê (música)
18hs – Shobo Dojo – Aikidô (artes marciais)
19hs – Ryukyu Koku Matsuri Daiko (música – tambores)
20hs – Nakahira Mariko (música)

Domingo – 01/06
11hs – Apresentações infantis (Música, teatro, dança)
13hs – Karaokê (música)
13h50 – Academia Tigre (kung fu – artes marciais)
14h15 – Banda Kaminari (música)
15hs – Kendô (artes marciais)
15h40 – Grupo de dança - Fundação Criança
16hs – Nobuhiro Hirata e Nakahira Mariko (música)
17h30 – Komodokai  Seicho-no-ie (apresentação teatral)
18h20 – Instituto Niten (apresentação de samurais)
19hs – Shinkyodaiko Taiko (música - tambores)
20hs – Karen Ito (música)

Sábado – 07/06
14hs - Kassaodori – Associação Cultural Tottori Kenjin do Brasil (dança)
15h15 - Odori individual - Kazuko Tanaka (dança)
15h30 - Coral Seicho-no-ie (música)
16hs - Awa Odori (dança)
17h30 – Grupo zorba’s - dança grega (dança)
18hs - Sociedade Filarmônica Lyra – dança alemã (dança)
18h30 - Sociedade Boliviana – dança boliviana (dança)
19h30 - Taikô Mizuho – (música)
20h30 – Maurício Miya (música)

Domingo - 08/06
11hs – Apresentações infantis (Música, teatro, dança)
13h15 - Shobo Dojo – Aikidô infantil (artes marciais)
14hs – Karaokê (música)
14h30 - Grupo de taikô infantil - Colégio Harmonia (música)
15h10 – Grupo Balalaika – dança russa (dança)
16hs – Hiroshima Kenjinkai – Teatro Kagura (teatro)
16h45 – Carol Oishi (música)
17h10 – Boss Crew Street Dance (dança)
17h30 - zenidaiko - Associação Cultural Tottori Kenjin do Brasil (dança)
17h40 - Grupo de dança - Fundação Criança
18hs - Moriyama Dojo – Karatê/yosakoi soran (artes marciais e dança)
19hs – Tangue Setsuko – taikô (música)
20h30 - Joe Hirata (música)

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES


