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AGENDA

Lei sobre poluição visual
cria polêmica na Liberdade

JÁ ESTÃO ABERTAS AS
INSCRIÇÕES PARA O
KOSHUKAI 2007 (seminá-
rio preparatório para futuros bol-
sistas brasileiros no Japão), que
acontecerá entre os dias 08 de
janeiro e 02 de fevereiro de
2007, organizado anualmente
pela Associação Brasileira de
Ex-Bolsistas no Japão
(Asebex).  objetivo do KO-
SHUKAI é oferecer informa-
ção e orientação aos candida-
tos às bolsas de estudo ou es-
tágio no Japão e demais inte-
ressados, além de promover a
integração dos seus participan-
tes. Valor: 80 reais até o dia 28/
12; 100 reais após o dia 28/12.
Inscrições: www.asebex.org.br

O ATELIER DE PINTURA
ANTIGA JAPONESA está
com inscrições abertas para o
Curso de Férias de “Cultura
Japonesa para Crianças” do
Atelier de Pintura Antiga
Japonesa.O programa enfoca
vários aspectos da cultura ja-
ponesa como a pintura (sumie),
a caligrafia (shodô), origami,
jogos e literatura, com leitura
de lendas japonesas. O curso
é dirigido a crianças de 7 a 12
anos. Não há pré-requisitos. A
carga horária poderá ser
formatada de acordo com o
interesse de cada aluno. Mi-
nistrado pela artista plástica
Susan Hirata, o valor do curso
é de  R$ 175,00 (para 12 ho-
ras-aula ) e a inscrição é de
R$ 100,00 (podendo ser paga
em 2X R$ 55,00). Neste valor
está incluso todo o material
necessário para uso local (pin-
céis japoneses, tinta (sumi),
pedra para moer a tinta
(suzuri) e papel). As  vagas são
preenchidas por ordem de ins-
crição através do telefone 11/
7682-9769 ou e-mail
artsumie@gmail.com

O NIKKEY CULTURAL
GRUPO DE AMIGOS SP-
LIBERDADE informa que o
próximo karaokê-dance, o pri-
meiro de 2007, será realizado
no dia 7 de janeiro, das 8 às
18h, na Lega Itálica (Praça
Almeida Júnior, 86, Liberda-
de). . Informações pelo tel.: 11/
3751-9910.

O PRESÉPIO “NATAL DA
ESPERANÇA”, confeccio-
nado em origami por Eiko Abe
é uma dos destaques da expo-
sição que reúne 21 presépios
diferentes no Shopping D. A
mostra, que permanece aber-
ta ao público até o próximo dia
26. O Shopping D fica na Av.
Cruzeiro do Sul, 1.100. Infor-
mações pelo tel.: 11/3311-9333
ou www.shoppingd.com.br

O MOTITSUKI MATSU-
RI, último grande evento da
comunidade nikkei de São
Paulo, é atração no próximo
dia 31 e promete reunir milha-
res de pessoas na Praça da Li-
berdade. Evento dos mais es-
perado, a festa deste ano se-
guirá basicamente os mesmos
moldes das edições anteriores,
com cerimônia religiosa e, cla-
ro, distribuição de moti para o
público presente. De acordo
com os organizadores, a come-
moração nada mais é do que
um agradecimento “aos deu-
ses” por todas as dádivas re-
cebidas ao longo do ano, aben-
çoando ainda a prosperidade e
fartura para 2007.

MARCUS IIZUKA

Especialista dá dicas sobre
alimentação saudável no verão

A chegada das altas temperaturas da estação traz consigo a
época do alto-astral. Com esse ambiente vigoroso, é impor-
tante estar atento a alguns cuidados e ter uma alimentação
saudável para não estragar esse clima. Mas não é por isso
que as pessoas devem fechar a boca durante a ceia, então a
nutricionista dá as dicas ao Jornal Nikkei.
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Indígenas encerram protesto em
porto administrado pela Cenibra

Controlado pela Cenibra (Celulose Nipo-Brasileira) e pela
Aracruz Celulose, o Portocel – porto especializado no trans-
porte de celulose e madeira, localizado em Vitória (ES) –,
viveu na semana passada momentos tensos devido a uma in-
vasão de duas tribos indígenas. No total, cerca de cem índios
ocuparam as instalações durante dois dias.

—————–————–———–—–––—––—— | pág 3

DIVULGAÇÃO

Comissão apresenta maquete do
Parque do Japão de Maringá

DIVULGAÇÃO

A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Par-
que do Japão – Memorial Imin 100 e o Centro Universitário
de Maringá – Cesumar assinaram convênio de paisagismo no
último dia 14, na Prefeitura de Maringá. Em seguida, foi apre-
sentada a maquete contendo todas as obras que ocuparão a
área de 100 mil m² do complexo do Parque do Japão.

––—–––—––——–––—––——–––—––——–– | pág 5

A partir de 1º de janeiro começam a ser multado os responsáveis por
anúncios considerados irregulares segundo as normas do projeto
Cidade Limpa, que originou a lei regulamentada no início do mês,
na cidade de São Paulo. O projeto divide opiniões. Issao Minami,
arquiteto, defende a estética e ética do espaço público. Nilton Fukui,
vice-presidente da Acal e comerciante, quer normas diferenciadas
para cada bairro.
—————–——————–——————————————————–— | pág 4

Guarulhos vence a
Taça Brasil Cidade
de São Paulo
O último grande torneio do
calendário nacional terminou
com uma grande surpresa.
Desbancando São Paulo (que
contava com a base da sele-
ção brasileira) na semifinal e
Atibaia na finalíssima, Guaru-
lhos sagrou-se campeã da 13ª
edição da Taça Brasil.

—————–—— | pág 11

A história da imigração japo-
nesa no Brasil também chega-
rá ao público em forma de
quadrinhos. O livro, que reú-
ne nikkeis de destaque na área
de história em quadrinhos,
conta com mais da metade do
trabalho em fase de finalização.

—————–—— | pág 6

História da
imigração ganha
versão em HQ
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A japonesa Satoko Shinashi, lutadora de vale tudo profissional, esteve no
Brasil durante um mês para o aprimoramento de jiu-jitsu na acadêmia Bar-
bosa, de Marco Antonio Barbosa, em São Paulo. Lutadora há 15 anos, a
“pequena notável” disputou 27 lutas, perdendo apenas uma.

Cenas de treinamentos da arte marcial Jiu Jitsu

Prof. Marco Antonio Barbosa Satoko Shinashi

Dirceu Jesus Urdiales, Toshiko Urdiales, Elisabeth Masuno, Ricardo Ohtake, Susan Mabe e Yugo
Mabe (foto divulgação)

Dia 6, o delegado de Presidente Prudente, dr. Dirceu Jesus
Urdiales, e a sua esposa Toshiko participam na casa do cônsul,
no Morumbi (zona sul de SP), do aniversário do imperador.

Políticos eleitos pelo Estado de São Paulo foram
diplomados no dia 19 de dezembro, na Assem-
bléia Legislativa de São Paulo. Ao todo, são 70
deputados federais, 94 deputados estaduais, além
do governador José Serra (PSDB) e do senador
Eduardo Suplicy (PT).

Família do deputado eleito Willian Woo

Deputado eleito Walter Iihoshi e sua equipe

Os deputados federais Walter Iihoshi e Willian Woo

Yutaka Toyota e Kaneko Fernanda Aiub Branchelli e Kinuko M. Toyota Yugo Mabe

 Ken Mabe Olímpia Onaga, Yoshino Mabe e Masae Noguchi Edson Koga Nelson Miyahara e Sueo Kanamori

Ligia Kamiji e Getulio Kamiji Futoshi Yoshizawa, Midori Hatanaka e Yasushi Taniguchi Satoro Mabe

Fachada da Galeria Joh Mabe, escritório de arte

No último dia 14, foi inaugurado em São Paulo um novo
espaço para arte, “Joh Mabe”, escritório de arte no bairro
do Jardim Paulista. Na primeira exposição, estão obras de
artistas como Manabu Mabe, Tomoo Handa, Hajime Higaki,
Sachiko Koshikoku, Takashi Fukushima, entre outros.

Joh Mabe
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De início, já salientamos
que os fornecedores (aqui in-
cluídos os fabricantes e os
comerciantes) respondem,
solidariamente, perante os
consumidores, pelos vícios de
qualidade ou quantidade do
produto.

Uma vez contatados os ví-
cios de qualidade, o consumi-
dor tem o direito de exigir do
fornecedor a substituição das
partes defeituosas.

O fornecedor tem o dever
de sanar o vício dentro de 30
dias. Não o fazendo, o con-
sumidor deve exigir a substi-
tuição do produto por outro
da mesma espécie, ou, não
havendo tal possibilidade a
substituição por outro de es-
pécie, marca ou modelos di-
versos, observando-se, po-
rém, eventuais diferenças a
menor ou a maior.

Ainda, nesse caso, pode o
consumidor exigir a restitui-
ção imediata da quantia paga,
atualizada monetariamente,
devolvendo-se o produto, ou
ficar com o produto e rece-
ber um abatimento proporci-
onal do preço.

Quanto aos produtos com
vícios de quantidade, o órgão
competente INMETRO deve
ser imediatamente informado.
Não devemos, por exemplo,
pagar por um litro de um pro-
duto, quando, na realidade, ele
se resume a 990 ml., ou com
peso inferior ao informado na
embalagem. Às vezes, somos
levados a aceitar a irregula-
ridade por racionar que 10ml
não faz muita diferença.
Acontece que a subtração
multiplicada pelos milhares de
produtos colocados à dispo-
sição dos consumidores gera
um enriquecimento ilícito dos
fornecedores com conse-
qüente empobrecimento da
sociedade .

 O problema do exercício
da cidadania, entre nós, é
mais educacional do que pro-
priamente um desconheci-
mento da proteção que a lei
dá ao consumidor.

Da mesma forma, quan-
do se trata de “produto in
natura”, dado o seu pequeno
valor, geralmente, o consumi-
dor se conforma em ser le-
sado para não ter o trabalho
de levar adiante uma queixa

por tão pouco valor.
Porém, basta observar-

mos que a impropriedade dos
produtos “in natura” para uso
e consumo pode levar vários
consumidores a ter problemas
com a saúde ou até nocivos
à vida, o consumidor que de-
tectar produtos com prazo de
validade vencido, adulterados,
falsificados, em descordo
com normas de fabricação,
distribuição ou apresentação,
deve exercer sua plena cida-
dania e reclamar junto ao for-
necedor e ao órgão compe-
tente.

Constitui crime contra as
“relações de consumo, com
pena de detenção, ou mul-
ta, vender, ter em depósito
para vender ou expor à
venda ou, de qualquer for-
ma, entregar matéria prima
ou mercadoria, em condi-
ções impróprias ao consu-
mo” (art. 7º, IX da Lei  8.137/
90).

Outra prática, muito co-
mum entre nós, na qual já fui
envolvida, é receber dos co-
merciantes o trôco do paga-
mento feito em caixas de fós-
foros ou balas etc. Ao rece-
ber uma caixa de fósforos
como trôco, pedi ao caixa
que a assinasse e colocasse
o valor que ela teria, pois, na
próxima compra eu traria a
referida caixa como paga-
mento. Respondeu-me ela
que eu não poderia utiliza-la
para tal fim. Pasmem, só con-
segui resolver o problema
devolvendo a compra feita
para não receber a tal cai-
xa de fósforos como trôco.
O comerciante é obrigado a
ter o troco em moeda cor-
rente do país. O consumidor
jamais deve aceitar o trôco
em balas ou caixas de fós-
foros.

O direito não pode ser te-
órico. Ele deve ser plenamen-
te exercido. Se todos busca-
rem exercer sua cidadania,
denunciando situações de
afronta aos direitos dos con-
sumidores, quer em relação
a fornecedores publicos quer
em relação aos fornecedores
privados, com certeza, todos
eles passarão a observar os
dispositivos legais, mormen-
te os constantes do Código de
Defesa do Consumidor.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

Integrante do Harada Advogados Associados
felicia@haradaadvogados.com.br

Da responsabilidade por vício de
qualidade do produto – Parte II

Em um ano corrido para
todas as lideranças nikkeis do
País, especialmente pela pro-
ximidade com o Centenário da
Imigração, a cidade paranaen-
se de Londrina mostra que or-
ganização e planejamento “es-
tão no ponto”. No começo da
semana passada, a comissão
organizadora das comemora-
ções locais divulgou alguns
pontos da programação oficial
dos festejos, bem como proje-
tos prioritários para 2008.

Durante a última reunião
realizada com as lideranças, o
grande destaque foi a confir-
mação de que o grande even-
to a ser preparado pelos
londrinenses acontecerá entre
os dias 18 e 22 de junho de
2008, nas dependências do
Autódromo Internacional
Ayrton Senna. A escolha de-
veu-se, principalmente, pela
estrutura oferecida, bem como
o amplo estacionamento. Con-
tudo, as atrações ainda não
estão fechadas 100%, o que

deve ocorrer durante o ano
que vem.

Presidente da comissão or-
ganizadora, o empresário
Atsushi Yoshii explicou que a
idéia – assim como toda a co-
memoração dos 100 anos Bra-
sil afora – tem como principal
intuito integrar a comunidade
nikkei, através da história, cul-

tura e costumes. Para tanto,
a idéia é dar um ar mais pro-
fissional à estrutura organiza-
cional, contratando profissio-
nais para assessorar os diri-
gentes, bem como a instala-
ção de um escritório para cui-
dar especificamente da festi-
vidade.

Assim como os paulistas, os

paranaenses também monta-
rão um grupo para estudar a
viabilidade de cada projeto ou
proposta. A preocupação é de
que muitos projetos sejam
aprovados, mas na hora de
executar “tenham de ser dei-
xados para trás”.

Além das novidades rela-
tivas ao Centenário, uma ou-
tra notícia também animou os
nikkeis londrinenses. Trata-se
da aprovação do projeto de lei
na Câmara Municipal para a
instalação da Praça Tomi Na-
kagawa. Localizada no cen-
tro da cidade, a praça conta-
rá com pouco mais de 9 mil
m², com direito a área de
lazer, espaço para eventos e
um monumento já intitulado
de “Monumento Imim 100”, a
ser confeccionado pelo artis-
ta plástico Yutaka Toyota. Se-
gundo o próprio Atsushi
Yoshii, as obras devem come-
çar em breve, pois já há um
patrocinador interessado em
subsidiar parte dos gastos.

100 ANOS

Londrina apresenta programação para centenário e
confirma construção de Praça Tomi Nakagawa

Comissão organizadora prepara grande festa para os londrinenses

Localizado na cidade de
Vitória, no Espírito San-
to, o Portocel, porto es-

pecializado no transporte de
celulose e madeira, viveu na
semana passada momentos
tensos devido a uma invasão
de duas tribos indígenas. Con-
trolado pela Cenibra (Celulo-
se Nipo-Brasileira) e Aracruz,
o local foi invadido pelos indí-
genas, que reivindicavam a de-
marcação de 11 mil hectares
dentro das terras hoje adminis-
tradas pelas duas empresas.
No total, cerca de cem índios
ocuparam as instalações des-
de o dia (12), e só deixaram o
local no início da noite de quar-
ta-feira (13). Nos dois dias de
paralisação, segundo a Ara-
cruz, o porto deixou de embar-
car cerca de US$ 14 milhões
em exportações.

A intenção dos índios com
a invasão era forçar o gover-
no federal a regulamentar cer-
ca de 11 mil hectares
na área da Aracruz
Celulose como terra in-
dígena. Contudo, o pro-
cesso de demarcação
não está sendo analisa-
do pelo Ministério da
Justiça desde setembro
deste ano.

Segundo a Cenibra
e a Aracruz, a informa-
ção de que o Portocel
estaria ocupando ter-
ras indígenas é inverí-
dica, afirmando não ter
expulsado índios de
suas terras, adquiridas
de forma legal. A Fun-
dação Nacional do Ín-
dio (Funai) apresentou
relatório à Justiça favo-
rável à demarcação
das terras. Em nota, a
Funai informou que seu
presidente, Mércio Pe-
reira Gomes, recebeu
na segunda-feira (18)
uma comissão forma-
da por sete índios Tupiniquim
e Guarani para discutir uma es-
tratégia para agilizar a demar-
cação das terras.

Com a invasão, o clima fi-
cou tenso entre os trabalhado-
res do próprio porto. Inconfor-
mados com a invasão por par-
te dos indígenas, aproximada-
mente dois mil trabalhadores
realizaram uma manifestação
contra a invasão e ativistas li-
gados ao Movimento dos Tra-
balhadores Rurais Sem Terra
(MST). Os manifestantes fo-
ram convocados por sindica-

INVASÃO

Índios desocupam porto da Cenibra;
prejuízo pode ser de US$ 14 milhões

tos das áreas florestal e indus-
trial do Espírito Santo
(Sintiema, Sindifer e Sindicel)
e apoiados por prestadores de
serviço da companhia. Os tra-
balhadores se concentraram
em frente à fábrica da empre-
sa e saíram em passeata em
direção ao porto.

As atividades portuárias
foram paralisadas por ques-
tão de segurança. Quando
chegaram ao porto, os funci-
onários arrombaram o portão
e ocuparam a área de entra-
da do terminal portuário. Cer-

ca de 2 mil funcioná-
rios da empresa tam-
bém quebraram os
portões e invadiram o
local, para protestar
contra a paralisação
das atividades. Em se-
guida, os dois grupos
entraram em confron-
to e, segundo comuni-
cado da Aracruz e da
Cenibra, um emprega-
do foi ferido por uma
flecha.

A invasão do
Portocel foi mais um
episódio da escalada
de atos violentos para
pressionar o governo
brasileiro a ampliar em
11 mil hectares a re-
serva indígena do Es-
pírito Santo. Estes atos
incluem invasões de
terras e áreas fabris,
incêndios de florestas,
interdição de estradas,

roubo de madeira e intimida-
ção de funcionários da empre-
sa, procurando forçar o Mi-
nistério da Justiça a aceitar a
demanda dos índios, desres-
peitando os trâmites legais e
as normas do estado de direi-
to. Ambas as companhias
apresentaram ao governo, em
junho passado, documentação
comprovando que adquiriram
suas propriedades de forma
legal.

Cenibra - A Cenibra foi fun-
dada no dia 13 de setembro de

1973. Localizada no leste de
Minas Gerais, é o resultado do
espírito empreendedor da
Companhia Vale do Rio Doce
- CVRD e da Japan Brazil
Paper and Pulp Resources
Development Co., Ltd. – JBP,
que apostaram no sonho de
construir uma grande empre-
sa de base florestal.

Em julho de 2001, com a
decisão da CVRD de se des-
fazer de sua participação em
empresas de base florestal, a
JBP passou a ser detentora do
controle acionário total da
CENIBRA. A JBP é um gru-
po de empresas japonesas, de
larga experiência no relaciona-
mento com o Brasil. Atualmen-
te, atua em 47 municípios, onde
desenvolve diversos projetos
socioambientais, com o objeti-
vo de contribuir para o desen-
volvimento da região.

O Portocel – hoje adminis-
trado pela Aracruz (com 51%
de participação) e pela
Cenibra (49%) – é o maior
terminal exportador de celu-
lose do mundo, movimenta 5,4
milhões de toneladas anuais
equivalentes a 3,2 bilhões de
dólares na balança comercial
brasileira. A paralisação do
porto poderia provocar atra-
sos nas entregas da celulose
brasileira a clientes internaci-
onais, levando ao não cumpri-
mento de contratos, com gra-
ves conseqüências para a re-
putação das empresas e do
Brasil.

Área controlada pela Cenibra e Aracruz é motivo de disputa por parte dos indígenas

DIVULGAÇÃO

Trabalhadores do porto realizaram manifestação

DIVULGAÇÃO
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CIDADE LIMPA

Lei sobre poluição visual causa
polêmica e divide opiniões

Minami, um dos defensores do projeto: “falta educação ambiental na população”

ARQUIVO PESSOAL

AÇÃO SOCIAL

Kibô-No-Iê e Ikoi-No-Sono são
beneficiadas com doação

Doutor em Arquitetura e Ur-
banismo pela Universidade de
São Paulo (USP), Issao Minami
possui ampla experiência na área
de Comunicação e Design, prin-
cipalmente no que se refere à co-
municação visual urbana. Dos
estudos e pesquisas realizadas,
o arquiteto traça a evolução da
comunicação e relata que a for-
ma mais antiga de expressão vi-
sual ocorreu na era primitiva.

“Nossos antepassados das
cavernas, ainda sem o poder da
palavra, da comunicação verbal,
já insinuavam uma forma de en-
tendimento, entre eles, utilizan-
do-se, para isso, de gestos e as-
sociando os fatos de sua vida

aos rabiscos que faziam nas pare-
des das cavernas. De forma sim-
bólica, representavam os fatos co-
tidianos como o caça e também
aquilo que eles temiam como o
fogo, os raios, o sol e a lua”, des-
creve.

Segundo Minami, egípcios,
assírios e babilônios há 6 mil anos
praticavam a astronomia e astro-
logia e deixaram os símbolos que
representavam a lua, o sol, os pla-
netas e as estrelas. No Japão feu-
dal, cada família nobre tinha uma
marca que era associada a todos
os seus pertences, desde roupas
até a entrada dos seus castelos.

Os desenhos rudimentares
evoluíram e deram origem a siste-

Rabiscos em cavernas representam a forma
mais antiga de expressão visual

mas de informação. “Os símbo-
los da forma como a conhece-
mos hoje – fruto de uma socie-
dade de consumo – nasceram
com as primeiras trocas comer-
ciais. Os antigos oleiros roma-
nos estampavam em seus potes,
sinais com o nome dos seus fa-
bricantes e a sua origem. De for-
ma semelhante, os mercadores
noruegueses e suecos identifi-
cavam as ânforas contendo vi-
nhos e óleos. Os comerciantes
da Idade Média monopolizavam
determinados produtos através
de símbolos corporativos, pro-
tegendo-os de possíveis falsifi-
cações e piratarias”, explica o ar-
quiteto.

APrefeitura de São Pau-
lo quer mudar a cara
da cidade, ou melhor,

mostrar o que a metrópole tem
por trás dos imensos outdoors,
painéis e de todo material pu-
blicitário espalhado pelas regi-
ões. A lei que criou o projeto
Cidade Limpa foi regulamen-
tada no início deste mês de
dezembro e a autuação por
anúncios irregulares começa a
partir de 1º de janeiro, para os
materiais publicitários, e no dia
1º de abril para os indicativos.

O objetivo é eliminar a po-
luição visual da capital paulis-
ta. Além de proibir todo tipo de
publicidade externa, como
outdoors, painéis em fachadas
de prédios, backlights e fron-
tlights, e delimitar tamanhos de
anúncios, a lei também veta a
publicidade em táxis e ônibus.

O projeto tem causado po-
lêmica e dividido opiniões. En-
tre os que apóiam a iniciativa
está o arquiteto Issao Minami.
“O projeto precisa ser discuti-
do, mas ele trata o espaço pú-
blico com dimensão estética e
ética. Achei o nome, inclusive,
muito apropriado”, afirma.

Coordenador técnico do
Laboratório da Imagem da Co-
municação Visual Urbana do
Departamento de Projeto da
Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de
São Paulo (Labim/USP), Mina-
mi acredita que a desordem dos
elementos que compõem a pai-
sagem, como placas, bancas de
jornal, postes e lixeiras, acaba
por dificultar a compreensão do
espaço da cidade. “Não exis-
tem uma ordem, parece quintal
de japonês”, brinca.

Nos tempos do açougue do
Zé - Para o arquiteto, o cres-
cente uso de anúncios tem mas-
carado a identidade dos espa-
ços, o que faz com que os am-
bientes fiquem iguais. “Antes
você conhecia um estabeleci-
mento pelo espaço. Eu, que
morava no interior, sabia qual
era o açougue do Zé ou o bar
do Joaquim. Agora as fachadas
são iguais. Refletem moderni-
dade, mas fazem com que todo
lugar se pareça”, compara.

Vice-presidente da Associ-
ação Cultural e Assistencial da
Liberdade (ACAL) e membro
da Associação Comercial de
São Paulo – distrital Centro,

Nilton Fukui se posiciona con-
tra a lei e diz que o projeto Ci-
dade Limpa é um “retrocesso”.
Proprietário de uma loja na Li-
berdade, o comerciante defen-
de que a lei não generalize as
normas para todas as regiões.
“Cada bairro tem sua peculia-
ridade. Muitos brasileiros vêm
a Liberdade para conhecer o
oriente. O próprio torii (portal
japonês) impressiona pelo tama-
nho”, justifica Fukui.

Enquanto o comerciante
defende que a lei seja poster-
gada, Minami lamenta que os
referenciais da Capital estejam
encobertos. O arquiteto que é
preciso subir no Terraço Itália
ou no Edifício Martinelli para
que sejam percebidos os pon-
tos que caracterizavam a São
Paulo do início do século.
“Quando eu vinha para São

Paulo, nas décadas de 60 e 70,
e pegava a Avenida Santo
Amaro, logo via a estátua do
Borba Gato. Ela causava estra-
nheza, mas era um referencial
de localização. Hoje você pas-
sar por lá e nem percebe mais
a estátua. Você  nota primeiro
o símbolo do Mc Donald’s, por
exemplo”, desabafa.

Multa - Os que permanece-
rem com anúncios irregulares
serão multados em R$ 10 mil,
mais R$ 1 mil por metro qua-
drado excedente. Além da
multa, a Prefeitura poderá re-
tirar os materiais que não esti-
verem de acordo com as nor-
mas da lei.

Nos imóveis com fachada
inferior a 10 metros lineares, a
área total do anúncio deverá
ser de até 1,5 metro quadra-

do. Os que tiverem fachada
superior a 10 metros poderão
ter anúncios indicativos que
não ultrapassem 4 metros qua-
drados. Já nos com mais de
100 metros, poderão ser insta-
lados dois anúncios, com área
total não superior a 10 metros
quadrados cada um.

O estabelecimento comer-
cial de Fukui não está de acor-
do com as normas. Questiona-
do sobre se a fachada seria
alterada até o início de janeiro,
o proprietário diz que está com
o projeto para adequação pron-
to, mas que não irá executá-lo
sem que antes haja uma defi-
nição sobre a situação do bair-
ro oriental. “A Liberdade está
caótica. Temos um problema
de infra-estrutura, como cole-
ta de lixo e iluminação pública,
e é absurdo priorizar somente
a parte estética”, rebate.

(Luciana Kulba)

A Associação Suiyo-kai,
que atuou durante 32 anos de-
sempenhando o papel de ofe-
recer um lugar comum, onde
pudessem ser realizadas con-
fraternizações e trocas de in-
formações entre os represen-
tantes oficiais das empresas
associadas à Câmara de Co-
mércio e Indústria Japonesa no
Brasil, chega ao seu fim com
uma ação voltada ao desenvol-
vimento social.

Com uma sobra de verba,
a entidade decidiu repartir a
quantia, igualmente, entre duas
entidades da comunidade
nikkei: Ikoi-No-Sono e Kibo-
No-Iê. “Fico triste com o fim,
porque estou associado há
mais de 30 anos. Mas, ao mes-
mo tempo, fico feliz em poder
ajudar essas entidades. Sem-
pre tivemos bom relaciona-
mento com ambas”, contou o
presidente da Câmara do Co-
mércio e Indústria Japonesa do
Brasil, Makoto Tanaka.

Para cada entidade a quan-
tia doada foi de R$ 6,8 mil,
entregues em um evento rea-
lizado na última terça-feira
(19), no prédio da Câmara. Es-
tavam presentes autoridades
do Kibo-No-Iê e Ikoi-No-
Sono, além dos representantes
do Suiyo-kai.

Com breves palavras, todos
puderam agradecer e mostrar
novos projetos. “Apesar do fim,
estamos pensando em fazer um
novo evento, chamado ‘Câma-

ra Golf’, que será realizado de
sábado e domingo. Desta vez,
não será separado, mas direta-
mente feito pela Câmara”, co-
menta Makoto Tanaka.

O presidente da Sociedade
Beneficente Casa da Esperan-
ça Kibo-No-Iê, Kihatiro Kita,
apresentou um novo projeto
que apenas precisava de ver-
ba para ser realizado. “É um
privilégio muito grande ser a
entidade escolhida para ser
beneficiada. Pretendemos
usar esse dinheiro para melho-
rar a infra-estrutura da casa”,
explicou.

Segundo Kita, o principal
objetivo é colocar na entidade
um aquecimento solar, pois
assim economizaria eletricida-
de, a qual gera muitos custos
à entidade. “São 91 internos
com mais 65 funcionários que
utilizam banheiro, chuveiro e
cozinha. Com o aquecimento
solar, o consumo de energia
cairá bastante”, complemen-
tou ele.

Para 2007, os representan-
tes da entidade estudam um
projeto de construção de um
Centro de Reabilitação. “Ain-
da estamos pensando, é ape-
nas uma idéia”, adiantou o pre-
sidente. “Foi um ano excelen-
te para nós. Tudo foi fruto do
trabalho de equipe da direto-
ria, dos patrocinadores e con-
tribuintes. A quantia não impor-
ta. O importante é ser dado de
coração.”

Entrega de doação contou com participação de dirigentes nikkeis

RUBENS ITO/CCIJB

Seiscentos quilos de ali-
mentos. Este foi o saldo total
do 14º Concerto de Natal, re-
alizado pelos corais Bunkyo,
Paineira, Piccolo e Siver
Voices no último dia 15 de de-
zembro. Na ocasião, foi reali-
zada também a cerimônia de
entrega dos donativos para a
Associação Pró-Excepcionais
Kodomo-no-Sono e para Casa
Cor da Rua – Organização de
Auxílio Fraterno.

Os alimentos foram doados
pelo público e coralistas que
participaram do evento. Entre
os mantimentos, foram conta-
bilizados 170 quilos de arroz, 76
quilos de açúcar, 72 quilos de
feijão, 64 quilos de macarrão,
45 quilos de farinha de trigo, 15
quilos de leite em pó, 10 quilos
de sal, 32 litros de óleo, entre
outros. Além do presidente do
Bunkyo Kokei Uehara, do vice-
presidente Akio Ogawa, mem-
bro da Comissão de Assistên-
cia Social Décio Nakagawa,
estiveram presentes as inte-

DOAÇÃO

Coralistas arrecadam mais de 600 quilos de
alimentos para entidades assistenciais

Diretores do Bunkyo realizam entrega de donativos para entidades

DIVULGAÇÃO/BUNKYO

grantes da Comissão Organiza-
dora do Concerto de Natal, as
representantes do Coral Bun-
kyo: Marta Miyoci Fujioka, Ali-
ce Arai e Kumiko Matsunaga;
do Coral Paineira: Maria Hele-
na Yasaka e Yasu Kohama; do
Coral Piccolo: Kumiko Minami
e Satiko Kondo.

A Associação Pró-Excep-

cionais Kodomo-no-Sono, uma
das entidades beneficiadas, foi
representada por seu diretor-
presidente Luiz Massao Oka-
moto e por Antonio Sakamoto
coordenador das atividades. Já
a Casa Cor da Rua foi repre-
sentada por Carlos Roberto
Fabrício, um dos artistas e ori-
entadores da entidade.

• Hatiro Shimomoto
• Yukoh Takahashi
• Assoc. Agro Cult. E esportiva de

Guatapará
• Centro de Informação e Apoio ao Traba-

lhador no Exterior (Masato Ninomiya)
• Associação Pró-Excepcionais Kodomo-

No-Sono (Luiz Massao Okamoto)
• Tunibra Travel
• Construtora Toda (Isamu Abe)
• Hospital Santa Cruz
• Associação Brasileira de Voluntários em

Musicoterapia
• Vereador Aurélio Nomura
• Federação dos Clubes Nipo-Brasileiros de

Anciões
• Fundação Mokiti Okada (Masahito Ono)
• Associação Brasil BSGI (Eduardo Taguchi)

• Nikkey Palace Hotel
• General Komatsu e Neta
• Deputado Estadual Luiz Nishimori
• Shimadzu do Brasil Comércio Ltda (Katsu-

nori Sambuichi)
• Arima & Kanegae (Shoei Arima)
• Yakult Cosmetics (Sadao Izaki)
• Dr. Lauro Otsuka
• Hiroshi Noguchi e Hiroko Maezono
• Grupo de Teatro Macunaíma
• YKK do Brasil Ltda (Seiji Ishikawa)
• Rubi Operadora Turística
• Alfainter Turismo
• Seicho-No-Ie do Brasil
• Kami Arata
• Libercon
• Mitsubishi Corporation
• Koji Michi

BOAS FESTAS – O Jornal Nikkei agradece e retribui os votos de Boas Festas de:

• Panco
• Restaurante Don Curro
• Congregação das Irmãs de Caridade do Japão
• Yakult S. A
• Alta Comercial de Veículos
• Associação Hortolândia de Atibaia
• Outec Engenharia
• JICA - Ag. De Cooperação Internacional

do Japão no Brasil
• Instituição Religiosa Perfect Liberty
• União dos Clubes Gate Ball do Brasil
• Vereador William Woo
• Watson Wyatt do Brasil
• Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa
• Padre Afonso Lobato
• Instituto Niten
• Fujitsu General do Brasil Ltda
• Kibô-No-Iê

• Confederação Brasileira de Sumô
(Masatoshi Akagi)

• NTT do Brasil Telecomunicações Ltda.
• Panasonic (Matsuda Masanobu)
• Silvio Sam
• São Paulo Kyokai
• Jetro - Japan External Trade Organization
• Sohachiro Takahashi (Kanebo)
• Kenbridge Consultant (Kenji Kawano)
• Letícia e Jorge A Felix
• Boxon Com. Imp. Exp. Ltda
• Nihon Keizai Shimbun
• KDB Sohachiro Takahashi
• Associação Akita Kenjin do Brasil
• Construtora Hoss
• ACAL
• Ikesaki Cosméticos
• NK Assessoria Contábil e Fiscal Ltda

Fukui: normas devem ser discutidas para o bairro da Liberdade
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AOrganização da Soci-
edade Civil de Interes-
se Público Parque do

Japão – Memorial Imin 100 e
o Centro Universitário de Ma-
ringá – Cesumar assinaram
convênio de paisagismo no úl-
timo dia 14, na Prefeitura de
Maringá. O convênio prevê a
criação de um jardim japonês
no campus do centro universi-
tário, que irá corresponder a
15% do tamanho do parque.
Em seguida, foi apresentada a
maquete contendo todas as
obras que ocuparão a área de
100 mil m² do complexo do
Parque do Japão.

Feita por técnicos voluntá-
rios da cidade japonesa de
Kakogawa e complementada
por técnicos maringaenses, a
maquete mede 1,90m de com-
primento e largura por 40cm
de altura. Inicialmente ela está
exposta para visitação da co-
munidade no hall em frente ao
Gabinete do Prefeito Silvio
Barros.

Para o prefeito Silvio Bar-
ros, o Parque Japonês e o Jar-
dim Japonês são obras de arte
“que só serão bonitas se forem
bem mantidas. Precisaremos de
voluntários para cuidarem des-
ses locais. Temos que nos com-
prometer com aquilo que per-
tence a todos nós”, retifica.

Já o convênio entre o
Cesumar e a Oscip Parque do

CIDADES/MARINGÁ

Comissão especial apresenta
maquete do Parque do Japão

Japão – Memorial Imin 100
visa a cooperação técnico-ci-
entífica e financeira para o
desenvolvimento de cursos de

formação de mão-de-obra para
a execução de técnicas de
paisagismo na área de instala-
ção do Parque do Japão, pre-

Maquete mostra detalhes de construção a ser inaugurada em 2008

DIVULGAÇÃO

CIDADES/CAMPO LIMPO PAULISTA

Prefeitura inaugura nova
Unidade Básica de Saúde

A Prefeitura Municipal de
Campo Limpo Paulista (SP)
inaugurou no último dia 19 a
nova Unidade Básica de Saú-
de (UBS) do Parque Interna-
cional, construída com o apoio
do Consulado Geral do Japão
em São Paulo. A UBS come-
çou a funcionar no mesmo dia,
logo após a solenidade que con-
tou com as presenças do pre-
feito Armando Hashimoto e do
cônsul geral do Japão em São
Paulo, Masuo Nishibayashi.

O consulado geral do Japão
em São Paulo doou ao municí-
pio uma verba de R$ 172 mil.
Os recursos foram obtidos por
meio do Programa de Assis-
tência para Projetos Comuni-
tários e de Garantia da Segu-
rança do Ser Humano, uma
iniciativa do Governo do Japão,
que visa cooperar através da
doação de recursos financei-
ros, com prefeituras que de-
senvolvam programas sociais
junto à comunidade nas áreas
de educação básica, saúde e
capacitação profissional, entre
outras. A construção da unida-
de em Campo Limpo Paulista
é o 64º projeto do Consulado
do Japão no Estado de São
Paulo.

A nova unidade está locali-
zada na avenida André Garcia,
num terreno de 600 metros
quadrados, bem próxima a ou-
tros equipamentos públicos dis-
poníveis no bairro, como cre-
che e escola, facilitando o

acesso da população.
O prédio possui cerca de

250 metros quadrados de cons-
trução e atende as especifica-
ções de uma UBS, com con-
sultórios, recepção, salas de
esterilização e imunização e
banheiros. Com o funciona-
mento da nova UBS, a antiga
– que funcionava em uma casa
alugada adaptada numa área
carente denominada Zona Es-
pecial de Interesse Social
(Zeis) – foi desativada. Desta
forma, o município passa a
contar com oito UBS, um am-
bulatório especializado e um
hospital.

“Estou duplamente conten-
te com a inauguração da nova
UBS. Primeiro, porque sou
nikkei e como descendente de
japoneses é importante saber
que o governo japonês tem
esse compromisso social e que
investe de forma direta para a
melhoria da qualidade de vida.
Não deixa de ser um grande
reconhecimento num país que
acolheu tão bem os imigrantes.
Em segundo, fico feliz como
prefeito porque estou presen-
teando os moradores, em es-
pecial de uma área carente,
com um posto de saúde que
proporcionará mais conforto e
comodidade”, explicou Ha-
shimoto ao Jornal Nikkei,
lembrando que Campo Limpo
Paulista conta atualmente com
uma população estimada em 77
mil moradores.

Cônsul Nishibayashi e prefeito Hashimoto em inauguração

DIVULGAÇÃO

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Templo budista doa mais de
500 quilos de alimentos

Prefeito Juji Abe, ao lado de Marlene Alabarce, recebeu comissão
de membros do templo budista Hongwanji no gabinete: doação de
alimentos ajudará a tornar mais digno o Natal de famílias carentes

O prefeito Junji Abe rece-
beu em seu gabinete, no últi-
mo dia 18, uma comissão de
membros do templo budista
Hongwanji, localizado na rua
Senador Dantas, em Mogi das
Cruzes. A exemplo de outros
anos, eles doaram mais de 500
quilos de alimentos não pere-
cíveis para o Fundo Social de
Solidariedade da Prefeitura de
Mogi das Cruzes, fruto da so-
lidariedade dos freqüentadores
do templo.

“Repassamos às famílias
mais carentes do município
mais de 200 cestas básicas to-
dos os meses. Assim, é possí-
vel imaginar como essa doa-
ção é importante para que nos-
so Fundo Social possa manter
suas atividades e ajudar a po-
pulação”, agradeceu o prefei-
to Junji Abe.

Ele também destacou o tra-
balho do vereador Olimpio To-
miyama que, ao lado do vere-
ador Pedro Komura, represen-
ta a comunidade nipônica de
Mogi das Cruzes. “Em conjun-
to com a Prefeitura, eles reali-
zam um belo trabalho. Agora
estamos terminando um posto
policial na região do Pindora-
ma, em parceria com a comu-
nidade. São bons políticos
como eles que engrandecem
nosso município”, afirmou.

O posto policial receberá

um projeto piloto de policia-
mento na área rural, denomi-
nado Tsuzaisho, que consiste
em colocar um policial militar
morando na base rural, junta-
mente com sua família, e com
uma viatura à disposição. A
comunidade cedeu o material
de construção e a Prefeitura,
a mão-de-obra.

Para Kenzo Neguishi e
Enryo Shimizu, respectivamen-
te presidente e reverendo do
templo Hongwanji, a divulga-
ção desse trabalho é importan-
te, pois estimula que mais pes-
soas possam colaborar com a
entidade nesse trabalho solidá-
rio. Ambos colocaram seus es-
forços à disposição do poder
público para outras iniciativas.

A presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade, Marlene
Alabarce, agradeceu e com-
plemento: “Quem vem até a
gente não sai de mãos abanan-
do. Pode não levar uma cesta
completa, mas sempre sai com
um pouco de arroz ou feijão.
Registro aqui nosso agradeci-
mento em nome de todo o Fun-
do Social”.

Também fizeram parte da
comitiva os diretores do tem-
plo Hongwanji Terutika
Kimoto, Tadao Ogawa,
Mitsunori Yamada, Yoshiki
Hosoya, Hakumi Kato e
Minoru Nakahara.

DIVULGAÇÃO

LINS – A personalidade do ano do Bunkyo de Lins (SP) é
Seigui Kato (na foto, à direita do presidente Kazunori Yasunaga
que lhe faz entrega do diploma). Antigo morador do bairro
Guapiranga, Kato foi presidente da Exposição Agrícola e sua
presença é constante em todas as atividades. Seu pai, o
comendador Hiroshi Kato foi presidente do Bunkyo por 11
anos, de 1971 a 1981, em cuja gestão foi construída a sede
atual.

DIVULGAÇÃO

O documentário “A histó-
ria da colonização japonesa no
Vale do Ribeira”, produzido
em parceria entre a Prefeitu-
ra Municipal de Registro, As-
sociação Cultural Nipo/Brasi-
leira (Bunkyo), Registro Base
Ball Club (RBBC), União Cul-
tural e Esportiva da região Su-
doeste (UCES), Federação da
Entidades Nikkeys do Vale do
Ribeira (Fenivar) e a ONG
Ecofalante acabou de ganhar
o reforço da TV Cultura, que
o exibirá em 2008 dentro da
série “De Sol a Sol – 100 anos
da Imigração Japonesa” em
comemoração ao centenário
da imigração.

Serão 7 programas que
comporão um amplo painel
para proporcionar um mergu-
lho profundo sobre a miscige-
nação de duas culturas tão di-
ferentes. Os projetos, os so-
nhos e a vida da maior comu-
nidade japonesa fora do Japão,

desde os primeiros passos até
os dias de hoje. O documentá-
rio sobre Registro será o se-
gundo a ser exibido e mostra-
rá a introdução da lavoura do
Chá no Vale da Ribeira, a cons-
trução das estradas de ferro,
a influência nos costumes da
região observada até hoje e a
imagem que se tem hoje da
volta ao Japão.

O documentário também
mostrará a união das Compa-
nhias de Imigração, a criação
da KKKK, Kaigai Koguiue
Kabushiki Kaisha, a distribui-
ção dos imigrantes nipônicos
pelo interior do estado, com
destaque para as primeiras fa-
zendas a receberem imigran-
tes japoneses, mostrando como
as culturas acabaram por se
mesclar. Mais detalhes sobre
a produção podem ser
conferidas no site: http://
www.tvcultura.com.br/nudoc/
dosolaosol.aspx

CIDADES/REGISTRO

Documentário sobre imigração
ganha parceria da TV Cultura

O prefeito Antonio Shigue-
yuki Aiacyda esteve presente
no Ginásio de Esportes Florên-
cio Pereira (Sarkizão) no últi-
mo sábado (16) participando da
distribuição de Cestas de Natal
- Natal da Solidariedade - para
famílias carentes do município,
cadastradas no Fundo Social de
Solidariedade. Como nos anos
anteriores, a presidente do Fun-
do Social, Elizabete Aiacyda,
promoveu uma grande festa.
Para a realização da festa o
Fundo, durante todo o ano, há
eventos para arrecadar verba
para entrega das cestas e fa-
zer o Natal de algumas famíli-
as mais felizes.

A comemoração começou
logo pela manhã e fez a ale-
gria das famílias presentes,
especialmente das crianças.
Cerca de 1000 famílias rece-
beram a Cesta de Natal, con-
tendo várias iguarias da épo-
ca, e as crianças presenteadas
com centenas brinquedos, com

direito a muita pipoca, algodão
doce e brincadeiras.

Elizabete Aiacyda, presi-
dente do Fundo, explicou que
para as famílias serem con-
templadas com a cesta e par-
ticiparem dessa grande festa,
que inclui distribuição de man-
timentos e brinquedos, primei-
ramente é preciso passar por
uma triagem, ou seja, uma
checagem para se verificar se
a família realmente necessita
ou não. Elizabete Aiacyda dis-
se ainda que o maior presente
que recebe como presidente do
Fundo Social é a colaboração
de toda comunidade para a
realização do evento.

Aiacyda durante a entrega
das cestas não escondeu sua
alegria. Disse que é muito gra-
tificante poder participar da
alegria de muitas famílias e
principalmente de crianças,
que durante todo o ano espe-
ram por um brinquedo ou um
presente.

CIDADES/MAIRIPORÃ

Prefeito Aiacyda entrega mil
cestas de Natal para população

Aiacyda (centro) durante entrega de cestas para comunidade

DIVULGAÇÃO

visto para ser inaugurado em
2008, durante as comemora-
ções dos 100 anos de imigra-
ção japonesa no Brasil.

A formalização do convê-
nio viabiliza a participação de
estudantes dos cursos de Ar-
quitetura e Biologia do
Cesumar, além da comunida-
de, no desenvolvimento de téc-
nicas de jardinagem, plantio e
poda de árvores de acordo
com estilo tipicamente japonês.

As aulas serão ministradas
pelo paisagista Hiroshi
Kawashiro, que desde o mês
de julho deste ano reside em
Maringá e atua como consul-
tor do projeto, na condição de
voluntário da Agência de Co-
operação Internacional Japo-
nesa – JICA.

A primeira turma do curso
terá no máximo 20 alunos.
Entre eles, serão convidados
alguns moradores do entorno
da área do Parque do Japão,
que está localizada entre o
Parque Itaipu e o Jardim In-
dustrial, próximo ao Contorno
Sul da cidade.

Próximas turmas – As pes-
soas da comunidade interessa-
das em participar das próximas
turmas podem obter mais infor-
mações pelo telefone 44/3221-
1471, no horário das 14 às 17
horas, ou acessando o site
ww.parquedojapaomaringa.org
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SUDOKU E MANGÁ

JBC lança guia que ensina a
jogar sudoku lendo mangá

Sucesso mundial, sudoku é
um jogo japonês de colocação
de números que envolve raci-
ocínio e lógica. O livro traz 40
páginas de mangá desenvolvi-
das, exclusivamente, para ex-
plicar os desafios do jogo.
Além disso, os personagens
dos quadrinhos listam algumas
maneiras de brincar enquanto
se joga, tornando o passatem-
po ainda mais atrativo. A obra
também traz 120 desafios ex-
clusivos com diversos graus de
dificuldade para testar suas ha-
bilidades.

Sudoku & Mangá ainda é
ilustrado e traz o significado
dos Kamons, símbolos que re-
presentam os brasões das fa-
mílias japonesas.

O livro, que é sucesso de
vendas nos Estados Unidos,
surgiu da parceria entre o ame-
ricano Jay Morrison, mestre do
jogo residente em Tóquio, e o
mangaká Atsuhisa Okura, ven-
cedor do prêmio de Artista Re-
velação dado pela Kodansha
e pela Shueisha, duas das mai-
ores editoras de mangá do Ja-
pão.

Sudoku & Mangá é mais
um lançamento da Editora
JBC e pode ser encontra-
do em livrarias e bancas de
jornais.

SUDOKU & MANGÁ
PÁGINAS: 192
FORMATO: 130X180MM

PREÇO: 9,90

Obra traz explicações sobre jogo de forma ilustrada

A Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social estará fechada
ao público no período de 23
de dezembro de 2006 até 2 de
janeiro de 2007. Nesse perío-
do, não funcionarão a secre-
taria do Bunkyo, a Biblioteca
do Bunkyo, o Museu Históri-
co da Imigração Japonesa
(exposição permanente e es-
critório/biblioteca) e o Pavi-
lhão Japonês no Parque Ibi-
rapuera. Os funcionários da
portaria do Edifício Bunkyo
irão trabalhar em escala de
plantão.

Apesar do período de féri-
as de final de ano, como em
todos os anos, o Bunkyo abre
suas portas para realizar o tra-
dicional “Shinnenkai”, festa de
Ano Novo, no dia 1º. de janei-
ro, a partir das 10h.

Trata-se de uma organiza-
ção conjunta entre Bunkyo,
Consulado Geral do Japão em
São Paulo, Beneficência Nipo-
Brasileira, Aliança Cultural
Brasil-Japão, Federação das
Associações de Província do
Japão no Brasil e Câmara de
Comércio e da Indústria Japo-
nesa no Brasil.

ENTIDADE

Bunkyo divulga horário de
funcionamento para final de ano

FIM DE ANO

36ª edição do Motitsuki Matsuri é atração
na Liberdade no próximo dia 31

Último grande evento da
comunidade nikkei de São Pau-
lo, o Motitsuki Matsuri deste ano
promete reunir milhares de pes-
soas no próximo domingo (31),
no bairro da Liberdade. Even-
to dos mais esperado, a festa
deste ano seguirá basicamente
os mesmos moldes das edições
anteriores, com cerimônia reli-
giosa e, claro, distribuição de
moti (bolinho de arroz) para o
público presente.

De acordo com os organi-
zadores, a comemoração nada
mais é do que um agradeci-
mento “aos deuses” por todas
as dádivas recebidas ao longo
do ano, abençoando ainda a
prosperidade e fartura para
2007. “O grande intuito é de-
sejar muita saúde, paz e har-
monia para o ano que come-
ça”, explica o presidente da
Associação Cultural e Assis-
tencial da Liberdade (Acal),
Hirofumi Ikesaki.

As atividades começam a
partir  das 8h30, com a distribui-
ção de aproximadamente 6,5 mil
sacos com moti, ou “bolinho da
prosperidade”, ao público pre-
sente.  Alguns, inclusive, chegam
a madrugar para receber a tão
esperada iguaria japonesa. “To-
dos os anos temos um grande
público que chega de outros
bairros. Tudo para poder levar
para casa os motis. Ao final do
evento, praticamente não sobra
nada”, comenta Ikesaki. Vale
lembrar que entre os patrocina-
dores desta edição que contri-
buíram com um saco de
motigome de 60 kg e outros
materiais, estão o Consulado
Geral do Japão em São Paulo,
Sociedade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência So-
cial, Beneficência Nipo-Brasilei-
ra, Associação Cultural e Espor-
tiva de Registro, Templo
Nambei Jingu, Colégio Brasilei-
ro de Acupuntura, Bingo Orien-

tal, Eduardo Yokomizo, Federa-
ção das Escolas Budistas do
Brasil, Ikesaki Cosméticos,
Nippon Country Club, Norio
Yaguio, Sakura Nakaya Alimen-
tos, Fábrica de Doces Kanaza-
wa e Castella

Às 10h30, é a hora da tam-
bém já tradicional cerimônia
religiosa celebrada pelo Tem-
plo Xintoísta do Brasil (Nambei
Jingu). Trata-se de um ritual
para agradecer as conquistas
de 2006 e abençoar e proteger
os presentes para o novo ano.

Com a presença de convi-
dados e autoridades, que parti-
cipam logo em seguida de uma
recepção na sede da Acal, a 36ª
edição do Motitsuki Matsuri

36º MOTITSUKI MATSURI
QUANDO: DIA 31 DE DEZEMBRO

LOCAL: PRAÇA DA LIBERDADE, S/Nº,
SÃO PAULO

HORÁRIO: DAS 10H30 ÀS 12 HORAS

ENTRADA GRATUITA

Os amantes de histórias
em quadrinhos terão
um incentivo especial

para conhecer ou se aprofun-
dar na história da imigração
japonesa no Brasil. Entre os
diversos projetos comemorati-
vos ao Centenário da Imigra-
ção está a publicação de um
livro que abordará, em forma
de quadrinhos, a trajetória dos
pioneiros e dos demais isseis
que trocaram o Japão pelo País
ocidental.

O roteiro da obra está por
conta de Francisco Noriyuki
Sato, fundador e ex-presiden-
te da Associação Brasileira de
Desenhistas de Mangá e Ilus-
trações (Abrademi), e Paulo
Fukue, que editou revistas de
quadrinhos nacionais e chefiou
o estúdio Disney em São Pau-
lo. Quem dá vida à história é
Julio Shimamoto, um dos
nikkeis de maior destaque na
área e criador do samurai
Musashi.

A previsão é de que o livro
esteja pronto no primeiro se-
mestre de 2007. “A parte com-
plicada do livro é a conferên-
cia dos fatos, que está sendo
feita por etapas por uma equi-
pe. Já temos 60% do texto
conferido”, afirma Sato, que
demonstra estar confiante no
resultado final do projeto.
“Tanto o Shima (Shimamoto)
como o Fukue são profissio-
nais muito experientes e com
eles esperamos obter um livro
bastante interessante”.

A idéia de contar a saga
dos imigrantes em história em
quadrinhos surgiu há mais de
dez anos, quando Sato produ-
ziu para a Associação Cultu-
ral e Esportiva Saúde (ACE
Saúde) o livro “História do Ja-
pão em Mangá” – que teve a
segunda edição esgotada – em
comemoração ao Centenário
do Tratado de Amizade Bra-
sil-Japão. No lançamento da
obra, em 1995, o atual presi-
dente da entidade, Tomio
Katsuragawa, disse que tinha
como meta produzir um outro
material sobre a imigração
nipônica no País.

“A entidade (ACE Saúde)
surgiu junto com uma escola
de japonês da região do Jar-
dim da Saúde e ainda hoje dá
muita importância ao ensino da
cultura e do idioma japonês.
Como eles perceberam que os
alunos mais jovens não conhe-
ciam a história do Japão, a pro-
fessora Kiyoko Yano lançou a
idéia que foi aceita pela dire-
toria da entidade”, conta Sato.

Mudança de planos - Quan-
do o fundador da Abrademi
idealizou o projeto, tinha em
mente utilizar a trajetória da
mãe, que partiu de Hokkaido

HQ

Livro sobre história da imigração
deve ser finalizado em 2007

como motivo as lembranças
dos momentos difíceis que pas-
sou com a família. “Foi uma
experiência boa, mas não das
mais gratas. Enfrentamos pe-
ríodos de seca e de raciona-
mento de alimentos; tinha de
andar 4 quilômetros para che-
gar até a escola e quando ado-
ecíamos, nem víamos a cara
do médico. Está tudo impreg-
nado na minha cabeça”, re-
lembra Shimamoto.

E foi justamente neste pas-
sado que Sato se apoiou para
convencer o desenhista. “Ele
me disse que eu era filho de
imigrantes, que eu carregava
muitas lembranças, e que isso
ia contribuir para dar emoção
ao trabalho”, diz o profissional,
que atualmente mora no Rio de
Janeiro.

O projeto conta com o
apoio da Fundação Kunito Mi-
yasaka e a ACE Saúde está
em busca de patrocinadores.
“A última passageira viva do
Kasato Maru faleceu este ano,
então, se não fossem os rela-
tos já registrados em livros, não
teríamos mais acesso a infor-
mações. A história da imigra-
ção japonesa é uma história de
luta, com bastante sofrimento,
mas é uma história bonita, e
tem que ser contada”, finaliza
Sato.

(Luciana Kulba)

e desembarcou no Brasil em
1934. Mas ao assistir à novela
“Haru to Natsu”, da TV NHK,
Sato começou a repensar a
idéia. “Vi que a personagem
central chegou ao Brasil em
1934 e tinha saído de Hokkai-
do. Era coincidência demais!
Não seria uma história igual,
porque a realidade de cada
pessoa depende do lugar em
que foi morar, da família, dos
amigos, mas eu resolvi modifi-
car”, justifica o roteirista.

Sato manteve no texto pas-
sagens contadas pela mãe,
mas outros fatos foram acres-
centados, mesmo porque o

objetivo é abranger a história
desde o início. “Muita água já
tinha rolado de 1908 até 1934.
Por isso o livro é de história e
não uma biografia”, afirma.

Mas não foi só definir o
foco do roteiro que deu traba-
lho ao sansei. Ums dos gran-
des desafios foi convencer
Shimamoto a integrar a equi-
pe. “Estava reticente em acei-
tar o projeto, mas  Sato, incan-
sável, conseguiu me conven-
cer”, conta o desenhista, que
acrescenta que teve de mudar
o estilo dos traços porque foi
considerado muito dramático.

A recusa imediata teve

Shimamoto: “Estava reticente em aceitar o projeto, mas Sato consegui me convencer”

Livro deverá ser publicado com cerca de 170 páginas

ADRIANO OLIVEIRA

DIVULGAÇÃO
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Cores, danças, gestos te-
atrais, escolha de um
vestuário diferente e

principalmente de um repertó-
rio com belas músicas, carac-
terizam um novo coral que pro-
mete ser destaque no mundo
musical da comunidade japo-
nesa.

O Coral Eki, como é nome-
ado, tem como regente a pro-
fessora Erci Kimiko Inokuchi e
é formado por senhoras japo-
nesas que não possuem um
conhecimento musical acadê-
mico. Com 12 integrantes, o
coro apresenta-se a convite de
entidades de vários segmentos.
Só este ano participou de seis
eventos de diversas naturezas,
como festivais, encontros,
simpósios e comemorações.

Para a comemoração de
Natal, o grupo fez uma apre-
sentação no Auditório do Con-
selho Regional de Contabilida-
de do Estado de São Paulo.
Cerca de 150 pessoas foram
conferir a exibição de boa
música com diversão.

Em 2007, o grupo já pro-
grama uma viagem para o
Chile onde se apresentarão no
Congresso Latino-Americano.
“Se houver o Congresso, es-
taremos lá, assim como em
2008, na Argentina. É uma for-
ma de divulgar a cultura japo-
nesa misturada com a brasilei-
ra”, explica  Erci.

Com a aproximação da co-
memoração do Centenário da
Imigração Japonesa no Bra-
sil, a idéia é realizar uma apre-
sentação especial para a co-
munidade nipo-brasileira. Para
tanto, estudos já estão sendo
feitos. “Estamos programan-
do ainda”, conta ela, enigmá-
tica.

Formado em 2003, o grupo
apresenta uma característica
diferenciada de um coro tradi-
cional, devido seus princípios
musicoterapêuticos que são
utilizados para alcançar os re-
sultados estéticos musicais. Ou
seja, propõe desenvolver a ati-
vidade de um coral e alcançar
o belo canto, como reflexo do
bem estar e equilíbrio da pes-

MÚSICA

Formado por nikkeis, Coral Eki
destaca-se por energia e qualidade

soa em seus vários aspectos:
físico, mental, espiritual e tam-
bém sócio- cultural.

Tem como principais carac-
terísticas a alegria e o prazer
de cantar, desenvolvidos por
atividades de caráter lúdico
alternadas com o rigor e seri-
edade que a dinâmica terapêu-
tica e performance musical
exigem.

Vê-se também um com-
promisso social, de divulgar a
cultura nipo-brasileira mes-
clando músicas brasileiras e
japonesas, despertando a
consciência para as várias
facetas da música (lazer, edu-
cacional, terapêutica) e como
esta deve ser parte fundamen-

tal na vida das pessoas. Uma
importância que é reconheci-
da há milênios.

Mais do que um caráter de
exibição, as apresentações
possuem o objetivo de promo-
ver um momento de comparti-
lhamento e de interação com
a platéia, buscando, através do
canto, levar a energia boa e
promover o bem estar para os
ouvintes. “Os pré-requisitos
que uma pessoa necessita ter
para fazer parte do coro são:
determinação e perseveran-
ça”, afirma a regente Erci.

Uma trajetória de dedicação
e disciplina - Erci Kimiko
Inokuchi iniciou seus estudos

musicais cantando no Coral
Infantil ECO, como membro
fundador, sob a regência do
prof. Teruo Yoshida. Seu inte-
resse pela música se manifes-
tou desde pequena. “Aprendi
o tocar piano sozinha, só mais
tarde que fui para uma escola
de música”, revela.

Graduou-se no curso de
Bacharelado em Instrumento
(piano) no Instituto de Artes do
Planalto da UNESP, sob ori-
entação de Beatriz Balzi.
Diplomou-se no curso de Flau-
ta de Bizel com o professor
Phd Roger Cotte.

Formada no Curso de Pós-
graduação em Musicoterapia
no Conservatório Brasileiro de
Música (RJ), a nikkei também
estudou regência de coral com
Pratick Thudo, especializando-
se em formação de coros.

Dente outras inúmeras re-
alizações, Erci atuou como pi-
anista solo, de câmara e de
vários corais da comunidade
nikkei e de faculdades. Foi pi-
anista e assistente do maestro
do coro infantil da OSESP,
além de ser integrante do gru-
po de música antiga do IAP,
como primeira flauta.

Professora de vários coros
infantis, a nikkei, que cumprin-
do acordo de estágio no Japão,
pôde ser coordenadora da
ABVM (Associação Brasilei-
ra de Voluntários em Musico-
terapia), atendendo a várias
instituições da colônia japone-
sa e brasileira, como Ikoi-No-
Sono, Kodomo-No-Sono,
Kibo-No-Iê e Yasuragui
Home.

Atualmente, a profissional
dedica-se à prática clínica de
musicoterapia, professora de
música e regente de coros.
“Sempre trabalhei com crian-
ças e por isso resolvi tentar um
desafio novo: trabalhar com
adultos, o que é bem mais com-
plicado, mas é algo que me faz
sentir bem”, declara Erci.
“Convidamos a todos que bus-
cam melhorar e promover uma
melhora na qualidade de vida”,
acrescenta.

            (Aline Inokuchi)

ARQUIVO PESSOAL

Senhoras do Coral Eki não possuíam conhecimento musical

Os filhos Michiko, Masaomi, Jiro, Midori e
Mina Mochizuki agradecem a todos que
compareceram ao enterro de Eizo Mochizuki
(falecido em 17/11/06) e anunciam que a
missa de 49º dia será 23/12/06 às 14h00
na Comunidade Budista Soto Zenshu
da América do Sul, localizada na Rua
São Joaquim, 285 – Liberdade – São Paulo.

As inscrições para os cur-
sos de Língua Japonesa da
Aliança Cultural Brasil-Japão
já estão abertas para o ano que
vem.

A Aliança oferece o Curso
Básico, Intermediário, Curso
de Conversação, de Introdu-
ção à Tradução e Cursos de
Kanji, para aqueles que preten-
dem aprender a Língua Japo-
nesa.

Já para aqueles que preci-
sam de ajuda com a Língua
Portuguesa, a Aliança também
oferece o curso de Português,
no qual o aluno aprende a gra-
mática básica portuguesa, ler
pequenos textos e desenvolver
uma conversação simples.

Além dos cursos de línguas,
os cursos de arte prometem
entreter os alunos com atelier
de pintura, cerâmica, origamis,
wrapping, entre outros. Des-
tacam-se os novos cursos de
mangá e takô.

A Aliança também ofere-
ce curso de férias para aque-
les que não irão viajar. Estão
inclusos na programação os
Cursos Básicos, de Conver-
sação e Conversação “Japo-
nês do dia-dia”. Em janeiro
eles iniciam no dia 8 e termi-
nam dia primeiro de feverei-
ro.

Segue abaixo a tabela de
preços e duração dos cursos.

Cursos de Língua Japonesa:

CURSO BÁSICO
(acima de 14 anos)

Método Aliança
Estágios: 6 (semestral)
Carga horária semestral: 45 ho-
ras - (36 aulas de 75 min.)
Conteúdo: hiragana, katakana e
cerca de 400 kanji e 3.000 vocábu-
los, conversação, leitura e reda-
ção de pequenos textos.

Método Ezoe
Estágios: 5 (semestral)
Carga horária semestral: 51 ho-
ras - (180 min. semanal )
Conteúdo: estudo da escrita com
cerca de 200 kanji, leitura e con-
versação.

CURSO INTERMEDIÁRIO
(acima de 14 anos)

Método Aliança
Estágios: 4 (semestral)
Carga horária semestral: 72 ho-
ras - (36 aulas de 120 min. )
Conteúdo: estudo das particula-
ridades da língua japonesa, au-
mento substancial de vocábulos,
cerca de 500 kanji, conversação,
textos de dificuldade média.

Método Ezoe
Estágios: 2 (semestral)
Carga horária semestral: 51 ho-
ras - (180 min. semanal )
Conteúdo: leitura e estudo de tex-
tos com dificuldade média.

MÉTODO ALIANÇA

CURSO AVANÇADO
(acima de 14 anos)

Estágios: 4 (semestral)
Carga horária semestral: 72 ho-
ras - (36 aulas de 120 min. )
Conteúdo: aquisição assistemáti-
ca do kanji, leitura de artigos de
jornal, redação, introdução à his-
tória e geografia do Japão.

CURSO DE CONVERSAÇÃO
(acima de 14 anos)

Estágios: 4 (semestral)
Carga horária semestral: 45 ho-
ras - (36 aulas de 75 min.)
Conteúdo: material didático em
letra romanizada e também em
grafia japonesa; cerca de 2.000
vocábulos, automação de estru-
turas e vocábulos básicos atra-
vés de gravuras (desenhos
esquemáticos). Acompanha CD

CURSO DE CONVERSAÇÃO
“JAPONÊS DO DIA-A-DIA”

(acima de 14 anos)
Estágios: 1 semestre
Carga horária: 45 horas (36 au-
las de 75 min.)
Conteúdo: automação das expres-
sões do cotidiano, aulas com uti-
lização de gravuras, introdução ao
dia-dia do japonês. Acompanha
CD.

CURSO JUVENIL
(de 9 a 14 anos)

Estágios:     4 (anual)
Carga horária semestral: 30 ho-
ras - (36 aulas de 50 minutos)
Conteúdo: hiragana, katakana e
cerca de 100 kanji, introdução de
estruturas frasais simples, auto-
mação de frases e introdução à
cultura japonesa através do
lúdico.

CURSO DE INTRODUÇÃO
À TRADUÇÃO

(acima de 18 anos)
Estágios: 2 anos
Carga horária: 144 horas/ano -
(36 aulas de 120 min. p/semestre)
Conteúdo: aperfeiçoamento da
comunicação escrita em japonês
e português, técnicas básicas
para traduzir textos jurídicos, co-
merciais, etc.

CURSO DE KANJI
(acima de 14 anos)

Estágios: 2 anos
Carga horária: 45 horas - (36 au-
las de 75 min. p/semestre)
Conteúdo: estudo de 500 caracte-
res básicos entre os mais freqüen-
tes da Língua Japonesa. Apresen-
tação da origem de cada caractere
e orientação sobre o uso de dici-
onários. Exercícios abordando a
leitura, escrita e emprego dos ca-
racteres. Explicações em portugu-
ês e japonês.

CURSO DE LÍNGUA
JAPONESA

Para: estrangeiros, principalmen-
te japonês.
Estágios: 4 (semestral)
Carga horária semestral: 45 ho-
ras - (36 aulas de 75 min.)
Conteúdo: gramática básica do
português, conversação simples,
leitura de pequenos textos.

CURSOS DE ARTE
• Atelier de Pintura  (desenho e

pintura)
• Cartões Tridimensionais em

Kirigami
• Cerâmica
• Ikebana (Estilos Ikenobô,

Sôgetsu e Kôgetu)
• Kiriê
• Origami (Arte de dobrar o

papel))
• Oshibana (Desidratação de

flores naturais)
• Oshiê (Quadros com dese-

nhos em relevo)
• Shodô  (Caligrafia Japonesa)
• Tear Manual
• Washi (Papel Artesanal)
• Washiê
• Wrapping (Arte de embrulhar

presentes)

CURSOS DE FÉRIAS EM
JANEIRO E JULHO

Curso Básico
Curso de Conversação
Curso de Conversação “Japonês
do Dia-a-Dia”

Método Aliança e Ezoe: aulas de
2ª à 5ª feira, matutino (9h ao meio
dia), vespertino (das 14h às 17) e
noturno (das 18h15 às 21h45).

Para mais informações:
Rua Vergueiro, 727 -  5o andar
Liberdade -  tel. 3209-6630
(ao lado Metrô Vergueiro)
Rua São Joaquim, 381-  6o andar
Liberdade
tel. 3209-6420 / 3209-9998
Rua Dep. Lacerda Franco, 328
Pinheiros
tel. 3815-3446 / 3031-9665

NAS FÉRIAS

Inscrições abertas para
cursos da Aliança Cultural

Em um ano em que as ba-
ladas para nikkeis passaram
por altos e baixos, eis que no
sábado (23) acontece uma das
mais esperadas do ano. Trata-
se da Megafesta, promovida
pelas equipes Mortos Vivso,
Friendz, Infinity, Fusion
Promotion e Yes Group.

Considerada por muitos
como a despedida do ano no
quesito “agito”, a festa espera
reunir mais de 2 mil jovens, in-
teressados em curtir a noite à
base de muita música, bebida
e, claro, paquera. Segundo os
organizadores, “trata-se de uma
das mais tradicionais festas di-
recionadas para o jovem nikkei.
Para tanto, a idéia é dar ao
evento um aspecto especial
para fechar o ano”.

Dentre as atrações prome-
tidas para não deixar o agito
parar, estarão disponíveis qua-
tro pistas de dança, cada qual

FESTA

Última balada do ano promete reunir mais de dois mil jovens
alguns vídeos que também agi-
taram os jovens durante 2006.

Na hora em que o clima es-
quentar, a opção é se refrescar
nos cinco bares dispostos na
casa, sendo um deles uma
choperia. Além disso, uma área
externa também será aberta ao
público para dar uma “descan-
sada” ou mesmo curtir um mo-
mento com os amigos.

De antemão, a organização
confirma também que uma
caravana de Mogi das Cruzes
também estará presente, para
a integração entre jovens de
diferentes regiões.

MEGAFESTA NO CABRAL
QUANDO: 23 DE DEZEMBRO

LOCAL: AVENIDA SALIM FARAH

MALUF, 1500, TATUAPÉ, SÃO PAULO

HORÁRIO: DAS 22 ÀS 6 HORAS

PREÇO: R$ 25,00
MAIS INFORMAÇÕES PELO TEL 11/
9975-6150

com uma programação espe-
cífica. Na pista principal, o dj
Torrada tocará algumas das
músicas que “bombaram” as
casas noturnas, permeado com
toques de eletrônico e a já em

voga black music. Já nas de-
mais, o público poderá confe-
rir o som do PSY, flashback e
até um pagode de mesa. Para
incrementar ainda mais o am-
biente, três telões mostrarão

Festa é uma das mais esperadas do ano por jovens nikkeis

DIVULGAÇÃO

Erci Inokuchi: idéia é levar grupo para apresentações fora do Brasil
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Com o objetivo de estreitar
os laços de amizade com a
República Democrática do
Congo, uma missão brasileira
chefiada pelo general do Exér-
cito Valdesio Guilherme de Fi-
gueiredo – atual ministro do
Superior Tribunal Militar – es-
teve em outubro em Kinshasa
(capital do Congo) a serviço da
ONU (Organização das Na-
ções Unidas).

Entre outras atividades, a
missão apresentou ao gover-
no congolês “novidades brasi-
leiras” como a urna eletrôni-
ca, que serviu de demonstra-
ção na última eleição presiden-
cial de Congo, e o tanque fle-
xível de PVC, “Viniliq-pipa”,
fabricado pela Sansuy para
transporte e abastecimento de
água potável.

Representando a missão
brasileira na área da Defesa
Civil, o tenente coronel da PM,
Paulo Leonardo Benício
Praxedes – secretário execu-
tivo da CEDEC/MG  – oficia-
lizou a doação de um tanque
da Sansuy, com capacidade
para 4500 litros, para o gover-
no congolês, já que a capital
Kinshasa sofre com problemas
de abastecimento de água.

Segundo consultor comer-
cial da Sansuy, Yasuyuki
Hirasaki, o tanque flexível de
PVC já é exportado pela em-
presa há mais de 10 anos para
o Oriente Médio. O diferenci-
al para os tanques metálicos,

INTERCÂMBIO

Missão brasileira leva novidades como urna
eletrônica e tanque flexível para o Congo

Comitiva saiu satisfeita de viagem para mostrar novidades

Tanque apresentado servirá para transportar água potável

explica, é a praticidade. “Após
o uso, o caminhão pode ser li-
berado e ter outras finalidades.

Outra vantagem é o custo. O
de PVC sai bem mais em con-
ta”, justifica.

DIVULGAÇÃO

Oficialmente é verão. E
o início desta tempora
da é marcado não só

pelo calor escaldante, mas
também pelas ceias de Natal
e Ano Novo. É hora de trocar
presentes e reunir familiares e
amigos em volta de uma mesa
farta. São inúmeros pratos gos-
tosos, geralmente servidos
apenas nessas datas, além de
bebidas e sobremesas. Em
meio a esse clima de alegria e
confraternização, é impossível
não ganhar algumas “gorduri-
nhas” a mais.

E não é para menos, em vis-
ta que o cardápio costuma ir de
saladas a pernil e leitão a
pururuca. Um tormento para os
que fogem da balança ou para
os que temem em perder a si-
lhueta conquistada com muito
esforço, fruto de muita ginásti-
ca o ano inteiro. No entanto,
privar-se dos prazeres de cada
comida agora é besteira. É tem-
po de festa e não adianta ser
tão exigente. Afinal, “pode co-
mer de tudo, o importante é não
exagerar” orienta a nutricionis-
ta da Beneficência Nipo-Bra-
sileira de São Paulo, o Enkyo,
Helena Adachi.

Nesse momento, o mais
importante é aproveitar as fes-
tividades, mas nada em dema-
sia. Segundo a nutricionista, o
que faz engordar é a quanti-
dade, ou seja, está permitido
experimentar um pouco de
tudo, mas sem abusar. Um se-
gredo para não cometer exa-
geros “é não repetir o que já
comeu” revela e também “co-
mece pelas saladas, principal-
mente aquelas que contenham
folhas e vegetais” acrescenta.

E antes das comemorações,
a recomendação é fazer uma
refeição mais leve. Uma opção

de colesterol, triglicérides, dia-
betes entre outros.

O excesso vale também
para as bebidas alcoólicas, es-
pecialmente drinks e batidas
que são bastante calóricos por
conta do leite condensado.
Brinde a ocasião, “mas sem-
pre moderadamente” frisa. E
após a bebedeira, é importan-
te o consumo de muita água,
pois a ressaca se dá por causa

da desidratação, explica.

Verão 40º - Daqui pra frente,
predominam os dias quentes e
ensolarados. Só de pensar, a
primeira coisa que vem a ca-
beça é uma tarde na praia ou
na piscina, bebendo um suco
bem gelado. E para refrescar
ainda mais todo esse calor,
nada melhor que uma alimen-
tação leve. Então, que tal uma
“saladinha”?

A estação pede refeições
mais saudáveis, ou seja, o me-
lhor nesta época é evitar co-
midas muito calóricas e gordu-
rosas, que pesam no estôma-
go depois. Para manter a dis-
posição do verão, a melhor
pedida são “os alimentos fres-
cos e naturais que favorecem
uma rápida digestão e a nutri-
ção necessária, como as fru-
tas, verduras e legumes, que
são ricos em vitaminas” reco-
menda Adachi.

Com mais vegetais no pra-
to não quer dizer que está proi-
bido comer carnes. “O impor-
tante é diminuir as frituras, pre-
fira os assados, cozidos e gre-
lhados. São mais saudáveis e
engordam menos também”. E
para quem está de dieta, “as
carnes brancas contém menos
gorduras que as carnes verme-
lhas” completa.

Nesse ritmo mais “verdi-
nho” e com menos calorias,
não tem porquê se preocupar

PROJETO VERÃO

Alimentação saudável e balanceada é a moda do verão

é tomar uma sopa, que é me-
nos calórica, sugere. No dia
seguinte, abuse dos “verdes” e
na hora de avançar nos doces,
as frutas devem ser prioridade.

Isso tudo não é só àqueles que
suam frio só de pensar em en-
gordar, a dica é válida ainda no
intuito de evitar a azia, a má di-
gestão e para evitar o aumento

JORNAL NIKKEI

Por conta do calor os alimentos
tendem a estragar mais rápido

• Nas festas, é comum “beliscar” o dia todo, por isso, man-
tenha os alimentos em locais frescos, arejados e longe do sol.

• Cubra os pratos para proteger que insetos pousem sobre a
comida.

• Retire da geladeira pratos como sushi, sashimi, maionese
entre outros somente na hora da refeição e não os deixe por
muito tempo fora de refrigeração.

• Tenha sempre a precaução de cheirar e até provar um
pouco dos alimentos para certificar que não estão estraga-
dos.

com a barriga de fora e as fé-
rias da academia. O momento
é de curtir a temporada. Mas
alimentar-se bem não quer di-
zer pular refeições, e sim, ter
uma dieta balanceada e comer
de quatro em quatro horas. “O
café da manhã deve ser bem
reforçado e no intervalo coma
uma bolacha ou tome um copo
de suco. No almoço coma bem
e no lanche da tarde coma uma
fruta. E no jantar, procure co-
mer menos que no almoço, pois
a noite é a hora que o organis-
mo precisa de menos comida”
orienta.

Um outro ponto é cuidar da
hidratação. Fraqueza, dores de
cabeça, tontura e falta de apeti-
te são sintomas da desidratação,
fato muito freqüente nos idosos.
Por isso, beba muito líquido, des-
de água a sucos e chás, entre-
tanto deixe um pouco de lado os
refrigerantes, pois “só contém
açúcar ou adoçante, logo só en-
gorda além de trazer a sensa-
ção de estufamento” explica.

E com esse calor e um roda
de amigos, uma caipirinha ou
uma cerveja bem gelada caem
muito bem. Nesse caso, tais
bebidas não servem como fon-
te para hidratar o corpo por
serem diuréticos. Então, a vale
a mesma dica das festas de
fim de ano, beba muita água
depois consumo alcoólico e
sem cometer exageros.

        (Cibele Hasegawa)

Frutas frescas são uma das dicas de especialista para alimentação no verão
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RESTAURANTE NAKOMBI

R E S T A U R A N T E S

Restaurantes preparam cardápios
especiais para Natal e Ano Novo

Aos que não querem se pre-
ocupar com os preparativos
para festejar o Natal e a vira-
da de ano uma das opções é
cear em restaurantes que ofe-
recem pacotes e cardápios
especiais para a ocasião.

Dos estabelecimentos que
estarão abertos para as festas,
há casas que trabalharão no
sistema convencional de à la
carte e outras que preparam
pratos especiais para as cele-
brações, como é o caso do
Restaurante Nakombi.

A unidade da Vila Olímpia –
única da rede que estará aberta
– selecionou duas opções de
pacotes para atrair os clientes.
Os cardápios, nos valores de R$
190,00 e R$ 230,00, serão ser-
vidos tanto nas vésperas das fes-
tas como nos almoços dos dias
25 e 1º de janeiro.

Quem resolver comemorar
na casa de Paulo Barossi, que
une a tradição dos pratos ja-
poneses com a modernidade
do espaço, poderá apreciar
pratos como aspargo com
crosta de gergelim, sushi de
ovas e magret de canard
umeteriyaki com horenso e
shimeji (peito de pato grelha-
do com molho de ameixa ja-
ponesa). Para sobremesa,

spring roll de chocolate com
banana e sorvete de creme.

Já o tradicional Sushi-Yassu
- que nos 34 anos de existên-
cia mantém no cardápio as re-
ceitas do issei Kuniko Ujiie,
que chegou ao Brasil em 1961
– preparou menus diferentes
para as festas. O pacote de
Natal, R$ 103,00, inclui ostras
frescas ao molho Ponzo (com
limão e shoyo) e queijo de soja
frito com shitake ao molho

adocicado. O de Ano Novo,
R$ 129,00, traz, entre as op-
ções, fatias de polvo fresco
com pepinos no vinagre. Em
comum, ambos pacotes ofere-
cem o combinado de sushi e
sashimi servido na barca.

Sem revelar o que será ser-
vido nas ceias, o restaurante
Kinu também optou por ofe-
recer pacotes diferenciados
para a comemoração das fes-
tas. Para celebrar na casa, lo-

calizada dentro do Hotel Grand
Hyatt, é preciso desembolsar
R$ 140,00, para o dia 24, e R$
280,00, para o dia 31.

Se além de provar as sur-
presas do paranaense Adriano
Kanashiro os festeiros quise-
rem começar 2007 com muita
animação, a opção da casa é o
pacote que engloba o jantar no
Kinu e a festa no Upstairs Bar,
com custo de R$ 480,00, sem
mesa, e R$ 720,00, com mesa.

DIVULGAÇÃO

Diferentemente do habi-
tual, a porta de correr do res-
taurante Kinoshita estava to-
talmente aberta na última se-
gunda-feira. A movimenta-
ção, as caixas e os utensílios
que eram separados e empa-
cotados confirmavam a notí-
cia de que o estabelecimento
havia encerrado o atendimen-
to na Rua da Glória.

O chef Tsuyoshi Muraka-
mi estava agitado, mas não
demonstrava tristeza. Ape-
sar dos 30 anos de Liberda-
de – a casa começou a fun-
cionar em 1976, na Rua To-
más Gonzaga -, a mudança
parece não preocupar a fa-
mília. “Não sou apegado.
Estou confiante e tenho con-
versado com a minha intui-
ção”, comenta.

O pioneiro e sogro de Mu-
rakami, Toshio Kinoshita, 70
anos, também estava no res-
taurante e buscava um espa-

MUDANÇA

Após 30 anos de Liberdade, Kinoshita fecha as portas e anuncia novidades para a volta em 2007
ção é intercalar o tradicional
com o mundo atual. Precisa
ser um casamento muito bem
feito porque não quero que
fique um lugar frio”, adianta
o chef.

Enquanto a estrutura do
novo Kinoshita é estudada,
Murakami segue com a rea-
lização de eventos, que, como
faz questão de ressaltar, “não
são eventos normais, mas
com uma outra ‘pegada’”.

Quando questionado sobre
o que marcou esses anos de
trabalho na Liberdade, o chef
brinca com as palavras e, sor-
ridente, diz que foi a “liber-
dade que o sogro lhe deu”.
“Foi por isso que chegamos
onde chegamos”, finaliza
Murakami. Os interessados
em obter mais informações
sobre organização de even-
tos podem entrar em contato
com o chef pelo e-mail
t.murakami@pop.copm.br.

ço entre as caixas empilhadas
para ajudar a empacotar obje-
tos de decoração, como os
quadros que traziam as repor-
tagens publicadas na mídia so-
bre o estabelecimento.

O ponto onde o Kinoshita
estava instalado foi vendido e
o último dia de atendimento
foi no sábado, dia 16. Apesar

de fechar as portas no tradi-
cional bairro japonês, o res-
taurante deverá estar em ple-
no funcionamento, e com no-
vidades, ainda no primeiro se-
mestre de 2007.

As propostas estão sendo
estudadas, mas Murakami
adianta que a Liberdade não
será mais cenário para a

atração gastronômica, que
mantinha a casa cheia e a fi-
delidade dos clientes. “O pú-
blico do Kinoshita é dividido:
metade são nikkeis e metade
não são descendentes. As
pessoas que freqüentam o
restaurante vêm de fora, mi-
nha clientela não é da Liber-
dade”, justifica.

E para 2007... - A virada do
ano também deverá trazer ou-
tras mudanças além do ende-
reço de funcionamento da
casa. Murakami agora está na
fase de “peneirar” propostas
e a intenção é reabrir a casa
com a ajuda de um sócio, em
uma “parceria saudável”, como
define. “A grande preocupa-

O chef Tsuyoshi Murakami (esq) e o pioneiro Toshio Murakami Restaurante deverá ser reaberto longe da região central

KINU

Natal
• Menu especial de seis tem-
pos. O cardápio não foi divul-
gado
• R$ 140,00. Não inclui bebi-
das
• Degustação de sakês: R$
38,00

Ano Novo
• Menu especial de seis tem-
pos. O cardápio não foi divul-
gado
• R$ 280,00. Não inclui bebi-
das

Jantar + festa
• Entrada para festa no
Upstairs Bar no sistema open
bar
• R$ 480,00 por pessoa (sem
mesa) e R$ 720,00 (com
mesa)

* Não será permitida a entra-
da com garrafas de qualquer
tipo de bebida. Crianças de 0
a 5 anos não pagam e de 6 a
12 anos pagam 50% do valor
total dos pacotes.

Av. das Nações Unidas, 13.301 (dentro do Hotel Grand Hyatt)
Dias 24 e 31/12 a partir das 19h30; fechado nos dias 25/12 e 1/1
Informações e reservas: 6838-3207 / www.kinu.com.br

SUSHI YASSU

Natal
R$ 103,00

• Ostras frescas ao molho
Ponzo (com limão e
shoyo)
• Queijo de soja frito
com shitake ao molho
adocicado
• Combinado de sushi
e sashimi servido na
barca
• Yasai tempurá

Ano Novo
R$ 129,00

• Combinado de sushi
e sashimi servido na
barca
• Fatias de polvo fres-
co com pepinos no vi-
nagre
• Shimeji na mateiga
• Yakizakana de an-

chova negra ao molho teriaki

* Bebidas não estão inclusas
nos pacotes

Rua Tomás Gonzaga, 98 - Liberdade
Rua Manoel da Nóbrega, 199 - Paraíso
Dias 24 e 31/12, a partir das 20 horas
Informações e reservas: 3209-6622 ou 3288-2966

Natal e Ano Novo

Pacote 1 - R$ 190,00
• Aspargo com crosta de ger-
gelim
• Mix de cogumelos com azei-
te de trufas
• Ussuzukuri de peixe branco
com molho ponzu, alho e gen-
gibre frito (fatias finíssimas de
peixe branco)
• Sashimi de atum e salmão
• Niguri de atum e salmão
• Gunka Fujita
• Sushi de ovas variados
• Sushi de unagui
• Hossomaki

• Tempura de sorvete com cal-
da de maracujá e chocolate

Pacote 2 - R$ 230,00
• Tuna tataki com pure de
manga (atum selado com purê
de manga e molho tataki)
• Tempura de camarão com
amêndoas e guacamole
• Magret de canard umete-
riyaki com horenso e shimeji
(peito de pato grelhado com
molho de ameixa japonesa)
• Sashimi especial de toro e
tako com ikurá (fatias de pei-
xe, atum gordo, e polvo com
ovas de salmão)

• Niguiri de saba-toro (bolinho
de arroz com cavalinha mari-
nada japonesa)
• Niguiri de iká com raspas de
limão e shisso (bolino de arroz
com lula japonesa e menta ja-
ponesa)
• Gunka de salmão com nirá
(bolinho de arroz com salmão
e cebolinha japonesa)

• Uramaki de unagui (enrola-
do de file de enguia)
• Spring roll de chocolate com
banana e sorvete de creme

* Em ambas opções está in-
clusa garrafa de Chandon ou
Saque Nakombi. O cardápio
será o mesmo para as ceias e
almoços de Natal e Reveillon

Rua Pequetita, 170 - Vila Olímpia (a unidade de Pinheiros
estará fechada nos dias 24, 25 e 31/12 e 1º de janeiro)
Dias 24 e 31/12 a partir das 19 horas; dias 25/12 e 1/1 a partir
das 12 horas
Informações e reservas: 3845-9911
nakombi@nakombi.com.br – www.nakombi.com.br

Estabelecimentos oferecem pacotes para as ceias e para os almoços do dia 25 e 1º de janeiro
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A Panasonic,
marca líder do
grupo Matsushi-
ta Electric In-
dustrial Co., Ltd.
recebeu o troféu
ouro do Prêmio
Abrasa de Pós-
venda, na cate-
goria Institu-
cional, como o
melhor fabrican-
te do ano. A pre-
miação é reflexo
da responsabilidade da Pana-
sonic com o treinamento e for-
necimento de peças que visam
a capacitação de oficinas às
tecnologias mais modernas,
aplicadas em produtos como
TV’s de plasma, câmeras di-
gitais e gravadores de DVD.

Esta é a segunda vez que a
Panasonic recebe o prêmio de
excelência do serviço pós-ven-
das. Nos anos de 2004 e 2005
a empresa foi condecorada
com troféus de prata, como
resultado de um processo de
escolha entre os associados da
Abrasa, que avalia a qualida-
de do atendimento às oficinas
autorizadas e ao público con-
sumidor.

Segundo Ricardo Uotani,
Gerente Geral da Divisão de
Customer Satisfaction da Pa-
nasonic do Brasil, a pós-ven-
da dos próximos anos tende a
exigir cada vez mais das as-
sistências técnicas conheci-
mentos em produtos sofistica-
dos e modernos. “Ao treinar
uma assistência técnica para
as tecnologias mais avança-
das, a Panasonic está reconhe-
cendo a importância da pós-
venda como canal para a sa-
tisfação dos seus clientes fi-

nais, investindo em relaciona-
mentos e antecipando o futuro
desta rede com 475 creden-
ciados”, afirma Uotani.

Idealizado pela Associação
Brasileira dos Serviços Auto-
rizados, a Panasonic disputou
a primeira colocação com
grandes empresas do ramo. O
Prêmio anual tem como obje-
tivo destacar os melhores ca-
ses dos setores: indústrias, se-
guradoras, administradoras de
assistência técnica, varejo e
serviços autorizados e dirigido
a todas as empresas e profis-
sionais que atendem os consu-
midores em serviços de pós-
venda.

Atualmente, a Panasonic
conta com uma rede 475 ofi-
cinas autorizadas espalhadas
em todo o País para dar co-
bertura aos serviços de pós-
vendas de produtos eletro-ele-
trônicos produzidos e/ou
comercializados no Brasil. A
administração do serviço de
pós-venda da empresa está si-
tuada em São José dos Cam-
pos – SP, junto com o Serviço
de Atendimento ao Cliente,
administração de oficinas, ad-
ministração de peças e a en-
genharia.

ELETRÔNICOS

Panasonic ganha prêmio de
‘Empresa do Ano’

VEÍCULOS

Motor da Nissan é considerado um dos 10
melhores do mundo em votação

A montadora japonesa
Nissan prova, mais uma vez,
que está em alta não só no Brasil
como também no mundo. Na
última semana, o motor VQ 3.5
litros V6 – da família dos mo-
tores que equipam os modelos
Nissan 350Z e Nissan Murano,
ambos disponíveis no Brasil –
entrou pela 13ª vez consecuti-
va na lista dos 10 melhores
motores do mundo (Ward’s 10-
Best Engines Award). A pre-
miação é realizada pela agên-
cia de notícias automotivas
Ward’s Communications, Inc.,
O Nissan VQ é o único motor
do mundo a ser indicado em to-
das as edições do prêmio, des-
de a sua criação.

A quarta geração da famí-
lia VQ é montada nas fábri-
cas da Nissan no Japão e nos
Estados Unidos e pode ser
encontrada em uma gama va-
riada de produtos da marca
Nissan e de sua marca de luxo,
a Infiniti. Atualmente, o VQ
equipa os Nissan Murano,
350Z, Altima, Máxima e Quest.
Na linha Infiniti, o premiado
motor equipa os modelos G35
sedan e cupê, o FX35 e o M35.
A premiação deste ano foi ba-
seada na performance do mo-
tor VQHR 3.5 litros que equi-
pa o modelo Infiniti G35 2007
com transmissão manual.

Motor de montadora japonesa destaca-se por tecnologia ‘de ponta’

DIVULGAÇÃO

Um time de 10 editores e
redatores da revista Autoworld
e da Newsletter Motores &
Tecnologia automotiva Update
formaram o júri deste ano. A
premiação será entregue no dia
9 de janeiro, durante o Salão
Internacional de Detroit.

Ecotrip - Entre 9 e 10 de de-
zembro, o Nissan Ecotrip con-
cluiu sua última etapa do ano
de 2006 explorando a Chapada
dos Guimarães (MT). Com
esta viagem, o Ecotrip comple-
tou sua trigésima etapa, sendo
que oito delas ocorreram ao
longo deste ano. No total, de
janeiro a dezembro, foram per-
corridos mais de 4.000km en-
tre trilhas e asfalto, somando
aproximadamente, 160 horas

de puro off-road.
Os comboios das oito eta-

pas foram compostos por 230
veículos 4X4, entre Frontier,
Xterra e Pathfinder. Esses car-
ros levaram mais de 600 adul-
tos e crianças para aproveitar
com toda segurança essa di-
vertida aventura que a Nissan
proporciona aos seus clientes.

Do sul ao nordeste, os par-
ticipantes percorreram oito
estados brasileiros e visitaram
belos pontos turísticos, tais
como, Porto de Galinhas (PE),
Praia da Pipa (RN), Campos
do Jordão (SP), Lençóis
Maranhenses (MA), entre ou-
tros. Abaixo, seguem as eta-
pas ocorridas ao longo do ano,
bem como suas respectivas
datas e locais de destinos.

A Companhia Vale do Rio
Doce (CVRD) informa que
assinou acordo de aliança es-
tratégica com a Nippon Steel
Corporation (Nippon Steel),
um dos maiores grupos side-
rúrgicos mundiais.  O acordo
inclui cooperação em projetos
que envolvem a Nibrasco,
joint venture entre a CVRD e
a Nippon Steel para produção
de pelotas; a MBR, uma sub-
sidiária da CVRD; assuntos

relacionados a ferro-ligas e
logística, entre outros assun-
tos técnicos; investigação de
novos desenvolvimentos con-
juntos de projetos de carvão
e de minério de ferro, além do
estudo de fornecimento adici-
onal de pelotas para a Nippon
Steel.

Esta aliança contribui
para fortalecer o relaciona-
mento de 51 anos de suces-
so entre a CVRD e a Nippon

NEGÓCIOS

Vale fecha acordo com grupo japonês
Steel. Conforme publicamen-
te anunciado em 6 de no-
vembro de 2006, a CVRD e
a Nippon Steel juntaram-se
no novo acordo de acionistas
controladores da Usiminas,
uma das principais siderúrgi-
cas brasileiras, num movi-
mento que, entre outros ob-
jetivos, envolve a cooperação
para um possível investimen-
to numa nova usina siderúr-
gica da Usiminas.

Um computador peque-
no, que fornece recur-
sos compatíveis com

tecnologias digitais como e-
book, tocador de MP3 e vídeos
MPEG-2, e com um custo de
produção que, em escala indus-
trial, pode chegar a menos de
US$ 200. O protótipo foi de-
senvolvido por pesquisadores
da Faculdade de Ciências da
Universidade Estadual Paulis-
ta (Unesp), em Bauru, que ti-
nham como objetivo criar um
dispositivo com proposta ino-
vadora.

O resultado é o Cowboy, um
equipamento com processador
de 400 MHz, 128 MB de me-
mória RAM, display colorido de
alta resolução de 7', 1 GB de ca-
pacidade interna de armazena-
mento, conectividade Wireless e
por cabo e saída de vídeo para
TV ou monitor de PC.

Entre os pesquisadores está
o nikkei Daniel Igarashi, que
utilizará a experiência em sua
tese de mestrado. O compu-
tador, que segundo ele teve
uma boa receptividade, ainda
não está disponível para co-
mercialização. “É preciso de-
senvolver uma unidade de pré-
teste e elaborar um modelo de
uso formal para depois pensar
no licenciamento da produ-
ção”, explica Igarashi.

O protótipo atende as neces-
sidades básicas dos usuários
que não precisam fazer uso de
todos os recursos que os com-
putadores podem oferecer. É
um dispositivo móvel inovador,
de baixo custo e com tecnolo-
gia nacional para uso em salas
de aula. “Ele é menos que um

TECNOLOGIA

Nikkei integra grupo que projetou
computador de baixo custo

PC ou notebook e mais que um
PDA (Personal Digital Assis-
tants ou computador de bolso)”,
explica o professor Eduardo
Morgado, coordenador do La-
boratório de Tecnologia da In-
formação Aplicada da Unesp
de Bauru.

O projeto de hardware,
software e design é 100% na-
cional e, caso seja exportado,
poderá gerar royalties de pa-
tentes para o Brasil. O Cowboy
funciona com uma versão mais

simples do sistema operacional
Windows, conhecida como CE
e utilizada em computadores de
mão, e tem capacidade de pro-
cessamento semelhante a um
PC Pentium 3.

É possível também co-
nectar um HD externo para
expandir a memória do equi-
pamento. O protótipo utiliza
componentes de receptores de
TV digital. “É o que justifica a
plataforma de valor acessível”,
afirma Igarashi.

DIVULGAÇÃO

Igarashi: projeto para mestrado

‘Cowboy’ atende necessidades básicas de usuários que não precisam de recursos que computadores oferecem

Qualidade em produtos consagrou marca

DIVULGAÇÃO
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Nos três dias de campeo-
nato em Guarulhos, a equipe
de São Bernardo do Campo,
Acrepa São Paulo, treinada
por Maurício Kobayashi, to-
mou conta do pódio do Giná-
sio Poliesportivo Paschoal
Thomeo e apresentou os dois
melhores atletas do Brasil:
Hugo Hoyama e Carina Mu-
rashigue.

Como já era de se espe-
rar, Hugo faturou mais uma
medalha de ouro, para se jun-
tar as suas outras cinco con-
quistas do campeonato brasi-
leiro individual. Recordista
nacional com oito medalhas
de ouro nos Jogos Pan-Ame-
ricanos, o nikkei derrotou na
final por 3 à 1, Bruno Anjos,
atleta do clube Estrela de
Ouro.

“Este título veio coroar uma
temporada muito boa, em ter-
mos nacionais. Ganhei várias
etapas do Paulista e o Top 16.
Resultados que vão nos impul-
sionar na preparação para a
próxima temporada, quando
teremos o Pan do Rio de Ja-
neiro”, conta Hugo.

TÊNIS DE MESA

Campeonato Brasileiro consagra destaques de São
Bernardo; Hoyama e Murashigue faturam títulos

Merece destaque a jo-
gadora de apenas 14 anos
que conquistou o título de
campeã individual da cate-
goria Juvenil. Batendo
Karin Fukushima na final,
por 3 a 1, Kim Inokuchi fa-
turou o primeiro lugar no
pódio do Campeonato Bra-
sileiro.

Também atleta de São
Bernardo, a nikkei treina
seis horas diariamente com
Maurício Kobayashi. Esfor-
çada, joga em uma catego-
ria acima da sua com o ob-
jetivo de atingir um nível in-
ternacional melhor mais ra-
pidamente.

Além do título ganho nes-
te último sábado (16), Kim
Inokuchi consagrou-se cam-
peã Latino Americana em
2006, o que garantiu a ela
uma passagem direta para o
Mundial, realizado na Sérvia
em outubro deste ano.

Representando a Améri-
ca Latina no Campeonato
Mundial, a nikkei conseguiu
5º lugar em equipes e o 6º em

Kim Inokuchi: atleta infantil
vence na categoria juvenil

duplas, juntamente com sua
companheira Karin Fukushi-
ma.

Para 2007, segundo Kim,
o grande desafio será tentar
se classificar novamente para
o Mundial e garantir melho-
res resultados e quem sabe,
o título individual. “Esse ano
fiquei em 21ª. Ano que vem,
espero uma colocação me-
lhor. Vou treinar para isso”,
afirma a atleta.

Atleta é aposta para o futuro

Já a vitória de Carina Mu-
rashigue surpreendeu a todos,
por ter acontecido em cima da
grande campeã Lígia Santos.
A nikkei bateu a mesa-tenista
de Santos por 3 sets a 1, e con-
quistou o primeiro lugar no
campeonato.

Na disputa pelo Ranking,
Carina mais uma vez saiu su-
cedida: faturou a medalha de
prata na categoria Juventude,
perdendo apenas na final para
Maira Ranzeiro (Círculo Itali-
ano).

“Foi uma surpresa pra
mim, não estava esperando.
Fiquei muito feliz, porque foi
a primeira vez que eu ganho
o Brasileiro”, conta Carina.

Kim Inokuchi e Leine Aga-
ta também contribuíram para
a festa de São Bernardo. As
duas conquistaram o segundo
e terceiro lugar, respectiva-
mente, no Raiting B.

“A equipe foi muito bem,
eu já estava esperando. Eles
treinaram bastante e se esfor-
çaram. Foi um resultado jus-
to”, afirma o treinador Mau-
rício Kobayashi.

Carina Murashigue surpreendeu a atual campeã Lígia Silva

Confiante na técnica, Hoyama faturou mais um título na carreira

DIVULGAÇÃO

Oúltimo grande torneio
do calendário nacional
terminou no último fi-

nal de semana (16 e 17) com
uma grande surpresa. Desban-
cando São Paulo (que conta-
va com a base da seleção bra-
sileira que disputou o pré-olím-
pico em Cuba e passou pela
fase de classificação invicta)
na semifinal por 7 a 6 e Atibaia
(atual campeã brasileira das
categorias juvenil e adulto) na
finalíssima por 7 a 5, Guaru-
lhos sagrou-se campeã da 13ª
edição da Taça Brasil.

Após três semanas pela
fase de classificação, as qua-
tro melhores equipes fizeram a
semifinal no sábado. Com um
bom desempenho defensivo,
Atibaia conseguiu segurar o
ataque da equipe do Dragons e
venceu a partida por 5 a 0. Na
segunda semifinal, após um jogo
disputadíssimo, a equipe de
Guarulhos desbancou São Pau-
lo, até então a única equipe in-
victa na competição e a grande
favorita ao título da competição.

O domingo começou com a
disputa do terceiro lugar e quem
esteve no Estádio Mie Nishi
pôde ver um belo duelo entre os
arremessadores das equipes de
Dragons e São Paulo. Entrada
após entrada o placar se man-
teve inalterado e a disputa foi
para a penalidade. Dragons con-
seguiu inaugurar o placar, porém
São Paulo conseguiu anotar 2
pontos, virando a partida e ga-
rantindo a classificação para a
disputa da Taça Brasil de 2007.

A final – Atual campeã brasi-
leira das categorias adulto e ju-
venil e com o reforço de al-
guns atletas como Luis
Camargo, Atibaia entrava na

BEISEBOL

Guarulhos surpreende e vence a
Taça Brasil Cidade de São Paulo

final como a grande favorita.
Guarulhos vinha de um fraco
desempenho na classificatória
do campeonato brasileiro em
outubro, porém contava com o
reforço de Anderson Gomes e
a experiência de Orlando San-
tana como técnico.

Em seu primeiro ataque,
Atibaia mostrou sua força,
inaugurando o placar.

Com um corredor na 3ª base,
Robson Rodrigues conseguiu
uma rebatida válida. A partida
se manteve inalterada por duas
entradas, Atibaia sempre mos-
trou grande consistência nos ar-
remessos e na defesa, mas em
três entradas isso não ocorreu e
o jogo acabou se decidindo. Na
quarta entrada com as bases
cheias e nenhum eliminado,
Ricardo Yai avançou a primeira
base por um hit by pitch, impul-
sionando a corrida de empate.

A virada veio com a rebati-
da de Rogério Takegi. Na quin-
ta entrada, novamente bases
cheias e walk cedido pelo arre-
messador de Atibaia para levar

o placar para 3x1. A cena se
repetiu pela terceira vez na sex-
ta entrada: bases cheias para
Guarulhos e com as rebatidas
válidas de Paulo Orlando e
Fugice Jr., mais quatro corridas
foram anotadas, levando placar
para 7 a 1 e praticamente deci-
dindo a partida.

Na parte baixa da sexta
entrada, Atibaia conseguiu se
reabilitar anotando três pontos
com erro da defesa de Guaru-
lhos e a rebatida válida de
Valter Matumoto. Com o pla-
car em 7x4, Atibaia se animou
e conseguiu marcar mais uma
corrida na sétima entrada, mas
a reação parou por aí. Sem al-
teração na oitava e nona en-
trada, Guarulhos pôde come-
morar mais um título.

Destaques individuais para
os atletas de Guarulhos Ander-
son Gomes (melhor jogador do
campeonato e segundo melhor
empurrador de carreiras) e
Paulo Orlando (melhor jardinei-
ro externo e 2º Rei do
quadrangular).

Escalações iniciais (ordem
de rebatedores) dos finalistas:
GUARULHOS - Leandro
Hasegawa (2a-base), Renan
Macarrão (3a-base), Paulo
Orlando (jardineiro-central),
Anderson Gomes (jardineiro-
direito), Fugice Jr. (1a-base),
Ricardo Yai (jardineiro-esquer-
do), Rogério Takedi (interba-
ses), Rafael Motooka (recep-
tor), Henrique Kita (rebatedor-
designado) e Thiago Nakamu-
ra (arremessador) - Técnico:
Santana.
ATIBAIA - Valter Matumoto
(jardineiro-central), Tetsuro
Watanabe (2a-base), Roberto
Ono Nery (1a-base), Luis Ca-
margo (receptor), Robson Ro-
drigues (rebatedor-designado),
Ricardo Tsukamoto (jardinei-
ro-esquerdo), S. Kondo (inter-
bases), Cassio Miyazawa (3a-
base), Jean Tome (jardineiro-
direito) e Cláudio Yamada (ar-
remessador) - Técnico: Ale-
xandre Hiranaka.
(Leandro Tsubone especi-
al para o Jornal Nikkei)

Equipe campeã venceu os principais obstáculos durante partidas e garantiu troféu de comnpetição

FLÁVIO TORRES/FOTOMÍDIA

JUDÔ

Vânia leva susto, mas fica com
uma das vagas na Seletiva

Realizada no último dia 16,
no Ginásio do Minas Tênis Clu-
be, em Belo Horizonte (MG),
a Seletiva Final definiu os 28
atletas – dois em cada uma
das sete categorias (no mas-
culino e no feminino – que con-
tinuam lutando por uma vaga
nos Jogos Pan-Americanos de
2007. Todos os medalhistas
olímpicos e mundiais que par-
ticiparam da competição ga-
rantiram a vaga: Carlos Hono-
rato, Flavio Canto, Leandro
Guilheiro e Tiago Camilo;
Danielle Zangrando, Edinanci
Silva, João Derly e Luciano
Correa. Ao lado deles, jovens
promessas despontam no ce-
nário nacional, como a gaúcha
Mayra Aguiar, de 15 anos,
bronze no último Mundial
Júnior, a piauiense Sarah Me-
nezes, também de 15 anos,
entre outros. Os classificados
serão divididos em dois grupos
para participar de uma série de
quatro competições internaci-
onais. O primeiro colocado na
Seletiva escolhe em qual gru-
po será incluído. No dia 12 de
maio serão definidos os 14 ti-
tulares do Pan do Brasil.

No meio-médio feminino,
Vânia Ishii começou perden-
do para Danielle Yuri, que aca-
baria ficando com a segunda
vaga, mas se recuperou para
terminar em primeiro em sua
categoria, vencendo todas as
lutas seguintes por ippon.

“Perder foi importante para
me deixar alerta e corrigir os
erros a tempo. Tenho dificul-
dade de lutar com canhota”,
comentou Vânia, que chorou
muito após garantir uma das
duas vagas (ao lado de
Danielle Yuri), que pode lhe
conduzir à terceira medalha
em Jogos Pan-Americanos
(ouro em 99 e prata em 2003).

Vânia disse que “estava pre-
parada para tudo”. “Mas dei
sorte porque nesse sistema to-

dos lutam contra todos, o que
me possibilitou reverter o qua-
dro”, admitiu a judoca, afirman-
do que não ficou preocupada
em ficar fora do páreo. “Não
pensei nisso. Apenas valorizei
cada luta. Acho que minha ex-
periência falou mais alto. De
qualquer forma, foi uma gran-
de lição. Tem muita gente vin-
do atrás e é preciso sempre dar
o máximo”, observou Vânia,
acrescentando que, por não
estar cem por cento bem, op-
tou pelo Grupo 2 e disputará a
Super Copa do Mundo de Ham-
burgo (Alemanha) e a Copa do
Mundo de Praga, competições
que acontecem entre fevereiro
e março de 2007.

CLASSIFICADOS (o primei-
ro colocado aparece antes):

FEMININO:
-48kg: Sarah Menezes e
Daniela Polzin
-52kg: Juliene Ariecha e Erica
Miranda
-57kg: Danielle Zangrando e
Ketleyn Quadros
-63kg: Vania Ishii e Danielle
Yuri
-70kg: Mayra Aguiar e Mar-
cia Vieira
-78kg: Edinanci Silva e Clau-
direne Cezar
+78kg: Priscila Marques e
Viviane Oliveira

MASCULINO:
-60kg: Denílson Lourenço e
Alexandre Lee
-66kg: João Derly e Leandro
Cunha
-73kg: Leandro Guilheiro e
Pedro Guedes
-81kg: Flavio Canto e Tiago
Camilo
-90kg: Hugo Pessanha e
Carlos Honorato
-100kg: Luciano Correa e
Leonardo Leite
+100kg: Daniel Hernandes e
João Gabriel Schilliter

Vânia Ishii (à dir.) garantiu vaga para o Pan 2007

DIVULGAÇÃO

ESPADA SAMURAI

Instituto Niten expande
atividades em Buenos Aires

O idealizador do Método
KIR (Ken Intensive Recupe-
ration) e fundador do Instituto
Niten, Jorge Kishikawa, este-
ve recentemente em Buenos
Aires, na Argentina, onde mi-
nistrou seminários de kobudo
para cerca de 50 alunos, inclu-
indo participantes do Chile e do
Uruguai. “Fiquei surpreso com
o comparecimento de tantas
pessoas, especialmente, o pú-
blico feminino”, disse
Kishikawa, acrescentando que
três alunos da Argentina vie-

ram ao Brasil para um treina-
mento espiritual.

E em 2007, as relações de-
vem ficar ainda mais próximas.
“Como parte do aprendizado,
levamos O Livro dos Cinco
Anéis e o Shin Hagakure que
vão servir como apostilas para
uma espécie de ensino à dis-
tância”, afirmou ele, antecipan-
do que estuda a possibilidade
de traduzir as duas obras para
o espanhol e realizar, no próxi-
mo ano, um Campeonato Sul-
Americano em Buenos Aires.

Kishikawa (à dir.) ficou surpreso com presença de atletas argentinos

DIVULGAÇÃO
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Presentear quem a gente gosta não precisa de data. É sempre bom lembrar e ser lembrado. Até porque imprevistos acontecem.
Pode ser o orçamento que estourou ou até mesmo aquela velha mania dos brasileiros de deixar tudo para a última hora. Ou, quem

sabe, bateu aquela preguiça de enfrentar as filas típicas desta época do ano. Pensando nisso, o Jornal Nikkei saiu às ruas e
selecionou algumas dicas de presentes que podem ser úteis antes ou depois das festas. Confira:

ANTES OU DEPOIS DAS FESTAS...

Câmera Sony W30 6 megapixel
R$ 999,00

Radio Toshiba 9 faixas
R$ 89,00

DVD Semp Toshiba mod. 7050-S
R$ 199,00

Abajur com ideograma
R$ 48,00

Lanterna japonesa
R$ 12,00 a R$ 41,00

Gueta masculino
R$ 42,00 a
R$ 45,00

Tamanco de madeira
R$ 49,00 a R$ 56,00

Mascara Hyotokko
R$ 78,00 Loja Minikimono

Confecções
Rua Galvão Bueno, 22-A
tel: 3208-0322

Loja Espaço Liberdade
Praça da Liberdade, 169
tel: 3105.6355

Loja Akashi Joalheiros
Rua Galvão Bueno, 13
tel: 3208-1833

Loja Banri Comercial
Rua Galvão Bueno, 160
tel: 3208-7232

Quadro de cobre
R$ 50,00

Porta Caneta de
pedra ametista
R$ 30,00

Bonsai da felicidade, pedra ágata
R$ 380,00

Sino de vento de pedra ágata
R$ 25,00

Carranca de
madeira pequena
R$ 12,00

Sapo Bagua
R$ 16,00Dragão

R$ 16,00
Daruma
R$ 10,00

Sake Hakushita o kit
R$ 65,00

Panela Chinês Arroz 5 copos
R$ 175,00

Tigelas de cerâmica
o par
R$ 10,00

Copo de cerâmica
o par
R$ 10,00

Leão guardião
R$ 22,00

Casal Longa vida
R$ 25,00


