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Aeroportos japoneses adotam medidas
para coibir possíveis ataques terroristas

AGÊNCIA KYODO

No último dia 20, o Japão ado-
tou lei inspirada no modelo
americano vigente desde os
atentados de 11 de setembro
de 2001, contra ataques terro-
ristas. Com um valor de 36,5
bilhões de ienes e instalado nos
415 postos de entrada do país,
o sistema - que tirará fotos e
colherá impressões digitais –
é válido para pessoas maiores
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Centenário em Kobe
ajusta detalhes para
comemoração

——––––––——–– | pág 6

O Consulado Geral do Brasil
em Nagóia, interessada em
promover os festejos do cen-
tenário no arquipélago japonês,
confirmou que está coordenan-
do a celebração oficial na re-
gião. Correndo contra o tem-
po para fechar a programa-
ção, sabe-se que a grande fes-
ta acontecerá no próprio porto
de Kobe, local de onde parti-
ram os primeiros 800 imigran-
tes no dia 28 de abril de 1908.
Na programação, estão apre-
sentações típicas do Brasil,
sem esquecer das comidas
brasileiras que fazem sucesso.

Grupo 1980 virá ao Brasil em 2008

Nessa semana, o Grupo Teatral 1980 (Guekidan Hachimaru)
confirmou uma turnê brasileira no ano do Centenário. No total,
serão 10 apresentações em diferentes cidades para mostrar ao
público um espetáculo de encher os olhos, com direito a inter-
pretações contextualizando o universo japonês antigo com
acompanhamento de uma banda ao vivo. Dentre as cidades
contempladas, estão Brasília, Belo Horizonte e São Paulo
––————––––——–———––—–—––——–– | pág 4

DIVULGAÇÃO

CBBS divulga calendário para as comemorações
do Centenário da Imigração Japonesa

DIVULGAÇÃO

A Confederação Brasileira de
Beisebol e Softbol divulgou o
calendário de atividades vi-
sando as comemorações do
Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil. O projeto
prevê a vinda das Universida-
des Japonesas de Keio e
Waseda, e equipes colegial e
de toshi-taiko. No total, se-
rão 27 jogos entre os seleci-
onados dos dois países. Para
viabilizar o projeto, a CBBS
busca parceria para cobrir o
investimento, orçado em cer-
ca de R$ 400 mil.
———––––——–———––———––––——––––———–––——–———–– | pág 11

Prefeitura de Santos
homenageia Tomie Ohtake

ANDERSON BIANCHI/SCSPS

A artista plástica Tomie Ohtake foi homenageada pela Prefei-
tura de Santos com a Medalha e o Diploma de Mérito José
Bonifácio. A sessão solene foi realizada nesta terça-feira (27),
no Salão Nobre Prefeito Esmeraldo Tarquínio, Paço Munici-
pal. Tomie é autora da escultura gigante que será instalada no
parque “Ondas Santos 21”, a ser implementada na platafor-
ma do emissário submarino. A inauguração do parque, em
junho de 2008, será o ponto alto das comemorações do Cen-
tenário em Santos.
———––––——––––———–––——–———–– | pág 5

A Associação Orquidófila de São Paulo realiza este fim de
semana (01 e 02), no estacionamento da Sociedade Brasilei-
ra de Cultura Japonesa e de Assistência Social (Bunkyo), em
São Paulo, a 8ª edição da Expoverão de Orquídeas. A ex-
pectativa é atrair mais de 8 mil visitantes, que poderão confe-
rir mais de 100 espécies de orquídeas em exposição e confe-
rir dicas de especialistas.

Aosp realiza Expoverão de
Orquídeas no Bunkyo

DIVULGAÇÃO

———––––——––––———–––——–———–– | pág 8

Dando continuidade ao projeto Café Cultural CCBB, que
acontece aos sábados e domingos, entre 14 e 18 horas, no
café do Centro Cultural Banco do Brasil, no centro da cida-
de, a programação segue com pockets shows e performan-
ces teatrais. O tema da segunda curadoria (dezembro de 2007
e janeiro de 2008) passa a ser 100 anos da imigração japo-
nesa no Brasil, com curadoria do cenógrafo e figurinista, Fá-
bio Namatame.

———––––——––––———–––——–——–– | pág 12

Café Cultural CCBB enfoca o
Centenário da Imigração

DIVULGAÇÃO

de 16 anos. Para o professor
de Relações Internacionais das
Faculdades Integradas Rio
Branco, Alexandre Uehara,
apesar de outros países terem
adotado ações mais eficazes,
como a revista rigorosa de ba-
gagens e dos próprios passa-
geiros, a lei pode inibir muitos
infratores e deve ser bem-re-
cebida pelos japoneses.
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CINCO HISTÓRIAS E UM SEGREDO –
O mini curso sobre o Japão, ministrado pela
professora Christine Greiner, teve fim no últi-
mo dia 14 no Espaço Cultural Fundação Japão.
Cinco filmes, além de obras de arte, foram ana-
lisados, em busca de um diálogo da produção
cultural japonesa e ocidental que reforça ou
desestabiliza uma imagem estereotipada do
pensamento oriental. Greiner é doutora em
Semiótica pela PUC-SP e pós-doutora pela
Universidade de Tokyo. Em 2005 foi pesquisa-
dora convidada do International Research Cen-
ter for Japanese Studies em Kyoto e em 2007,
foi bolsista da CAPES-Fulbright na Performan-
ce Studies Dept. da New York University.

DIVULGAÇÃO / ERICO MARMIROLI

A professora Christine Greiner ladeada pela as-
sessora de comunicação Sandra Keika Fujishiro
e o diretor geral Kazumasa Nishida, ambos da
Fundação Japão SP

DIVULGAÇÃO / ERICO MARMIROLI

MIX 2007 – A Galeria Deco realiza, pela quarta
vez, a mostra ‘Mix 2007’ que reúne arte e design
nos dois espaços da galeria. Aberta no último
dia 10, a exposição segue até o dia 30 de de-
zembro e funciona como uma espécie de ba-
zar. Artistas japoneses, nikkeis e brasileiros di-
videm espaço na
instituição, que
completa 26
anos no próximo
dia 17.

A professora da USP Amélia Cohn, ceramista Kimi
Nii, os artistas plásticos Caito, Marcos, Futoshi
Yoshizawa e James Kudo, a professora da PUC
Vera Chaia, a galerista Hideko Suzuki Taguchi e o
colecionador Miguel Chaia

A produtora
cultural Carla

Ikeda e o
ilustrador Kako

O grupo de taikô Wakaiko Sho se apresentou no final do evento

DIVULGAÇÃO / ERICO MARMIROLI

CONCURSO DE ORATÓRIA – Diversos concorrentes de várias cidades brasileiras partici-
param do 13 º Concurso Nacional de Oratória em Língua Japonesa, no último dia 10, no Espaço
Cultural da Fundação Japão, em São Paulo. A vencedora foi Ivana Soares Bandeira (Manaus),
em segundo lugar Cecília Hiromi Hayashi (Belém) e em terceiro ficou Roger Rommel Ferreira
de Araújo (Natal).

O diretor geral da Fundação
Japão SP Kazumasa Nishida
cumprimenta a vencedora Ivana
Soares Bandeira

MEGA-EVENTO – Dia 24, foi reali-
zado na APCD (Associação Paulista de
Cirurgiões Dentistas), o 4º Mega Even-
to - Evento Social que vale por 4, com
objetivo de arrecadar recursos para as
quatro entidades beneficentes da comu-
nidade, Ikoi-no-Sono (idosos), Kibô-no-
Iê (deficientes fisicos e mentais), Ko-
domo-no-Sono (deficientes mentais) e
Yassuragui Home (portadores de trans-
tornos mentais) que juntas atendem mais
de 400 pessoas necessitadas.

FOTOS: MARCUS KIYOHIDE IIZUKA

Autoridades das entidades e a cantora Karen Ito

Voluntários da Acrepa na barraca de pastel

O Seinen Bunkyo ajudando na vendas dos bilhetes

Bolos deliciosos confeccionados pelas
mãos das voluntárias

A felizarda Alice Mano ganha pela segunda
vez o carro –  o outro ela ganhou no
primeiro bingo – e as chaves foram
entregues pelo coordenador do evento
Hisashi Akimura

PROMISSÃO – Primeira igreja católica cons-
truída pelos imigrantes católicos japoneses oriun-
dos da província de Fukuoka, a Igreja Cristo
Rei, em Promissão (SP), foi inaugurada em
1938 pelo padre Domingos Chohachi Nakamau-
ra. Reformada, o local foi reinaugurado em no
último dia 25, pelo bispo diocesano de Lins, Dom
Irineu Danelon. Todos os anos, no último do-
mingo de novembro, é realizada missa em me-
mória daqueles pioneiros.

A missa dos seis anos da reinauguração foi
celebrada por Danelon, auxiliado pelos padres
João Batista Aoki, de Bauru (presidente da
Panibra - Pastoral Nipo-Brasileira) - e Valdeci
Silva Godi, de Promissão. Estiveram presentes
fiéis nikkeis de várias cidades da região, o pre-
feito Geraldo Chaves Barbosa, o engenheiro
Emílio Yamaguchi, de São Paulo, nascido na-
quele bairro, e a presidente do Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Mulher, de Lins, Iolanda
Toshie Ide.

Bispo Don Irineu Danelon
e o Pe. João Batista Aoki

e a Igreja Cristo Rei

BEISEBOL – Londrina sediou nos dias 24 e 25 de novembro o 37º Campeonato Brasileiro Inter-
seleções de Beisebol Veterano (50 anos) e o 9º Torneio “Cidade de Londrina” de Beisebol T-Ball,
no campo esportivo da Acel. A competição contou com promoção da Confederação Brasileira de
Beisebol e Softbol, Federação Paranaense, Aliança Cultural Brasil-Japão do Paraná e Liga Des-
portiva Cultural Paranaense. Confira fotos da categoria Veteranos:

Nelson Yagui foi eleito o
Arremessador de Destaque

Roberto Inatomi, da GSPL:
Melhor Jogador da competição

Oswaldo Aisawa com
Francisco Tan

Capitão da GSP Leste com o troféu de campeão GSP Oeste ficou em 2º na categoria Veteranos

CAMINHADA – A Associ-
ação Naguisa realizou no últi-
mo dia 24 uma caminhada na
reserva ecológica de Juréia, na
cidade de Peruíbe (litoral pau-
lista). Formado por 25 partici-
pantes, o grupo inicialmente foi
transportado por uma jardinei-
ra da agência local de turismo
até o local do início da trilha,
num trajeto por estrada de terra
de cerca de 1h30. A trilha, no
meio da mata fe-
chada, tem cerca
de 5 km até che-
gar à uma praia
deserta, inician-
do-se com uma
forte subida que o
grupo enfrentou
sem maiores difi-
culdades.

O grupo da Naguisa, na
chegada à praia.

Caminhando pela trilha,
em mata fechada de Juréia

ARTE CONTEMPORÂ-
NEA - A Galeria Amarelo
Negro Arte Contemporânea
inaugurou a exposição coleti-
va ‘Velatura Sólida’, no último
dia 7, em Ipanema, no Rio de
Janeiro. Com curadoria do ar-
tista plástico Felipe Barbosa, os
estetas Rogério Degaki, Alva-
ro Seixas, Gisele Camargo, 
Leo Videlo e Mônica Rubinho
mostraram trabalhos na recém
inaugurada galeria de arte ca-
rioca, de propriedade da nikei
Aurea Katsuren e Nara Reis.

A galerista Aurea Katsuren
entre os artistas plásticos

James Kudo e Rogério Degaki
(com sua pintura ao fundo)
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AEROPORTOS JAPONESES

Alvo potencial de ataques, Japão
adota medidas anti-terroristas

Tirar fotos e impressões
digitais de estrangeiros
nos portos e aeroportos

não é mais uma medida anti-
terrorismo exclusiva dos Esta-
dos Unidos. No último dia 20,
o Japão adotou lei inspirada no
modelo americano vigente des-
de os atentados de 11 de se-
tembro de 2001. Com um va-
lor de 36,5 bilhões de ienes e
instalado nos 415 postos de
entrada do país, o sistema é
válido para pessoas maiores de
16 anos, inclusive para os re-
sidentes em terras nipônicas.

Para o professor de Rela-
ções Internacionais das Facul-
dades Integradas Rio Branco,
Alexandre Uehara, apesar de
outros países terem adotado
ações mais eficazes, como a
revista rigorosa de bagagens e
dos próprios passageiros, a lei
pode inibir muitos infratores e
deve ser bem-recebida pelos
japoneses e próprios estrangei-
ros. “Se a pessoa cometeu um
crime, ela tem uma dívida com
a sociedade e tem que pagar.
Quem não tem nada a temer,
vai se sentir mais confortável
com a segurança e só vai per-
der um pouco mais de tempo”,
explica. O Ministério da Justi-
ça divulgou que a espera não
deve passar de 20 minutos.

Na perspectiva das rela-
ções internacionais, todo Esta-
do pode colocar leis para o in-
gresso no país. Porém, muitos
podem tomar essa nova medi-
da como discriminatória por
falta de familiaridade com a
prática. “No Brasil, a impres-
são digital é exigida para a
emissão do RG. A resistência
cultural é menor”, afirma
Uehara.

A prática é diferente da-
quela adotada pelos Estados
Unidos há alguns anos.  Na
época, eram pedidos fotos e
outros procedimentos de pas-
sageiros de apenas alguns pa-
íses, incluindo o Brasil, para a
entrada no território.  Pelo prin-
cípio legal da reciprocidade in-
ternacional, os aeroportos lo-
cais exigiram que os america-
nos passassem pelo mesmo
processo. O episódio teve
como marco a expulsão de um
piloto do território nacional,

que, irritado com a situação,
fez um gesto obsceno numa
das fotos de identificação.
Hoje, tal procedimento foi abo-
lido por aqui. “O Japão coloca
em suspeição qualquer estran-
geiro, ao passo que os Esta-
dos Unidos fazia uma distinção
parcial”, coloca Uehara.

Antes de 2001, as ações
terroristas eram mais restritas
aos grupos separatistas, como
o ETA e o IRA, que buscavam
independência do governo dos
respectivos países.  Atualmen-
te, a realidade é outra. A cola-
boração do governo japonês
com os Estados Unidos pode
gerar reações. Desde a posse
do primeiro ministro Junichiro
Koizumi, as relações entre
EUA e Japão se fortaleceram,
o que, para os políticos, justifi-
ca o investimento nas medidas
de segurança.

Crescimento da China – A
China hoje é um dos países de
maior orçamento em defesa
militar. Com um investimento
de cerca de 80 bilhões de dó-
lares por ano, o país está em
busca da liderança internacio-
nal em questões de seguran-

ça, segundo analistas interna-
cionais. Seu poder de interven-
ção – já possui armas nuclea-
res e mísseis que podem atin-
gir toda a Ásia – é motivo de
preocupação para as potênci-
as mundiais.

“Vivemos um momento de
paz agora, sem nenhuma ame-
aça imediata, mas todos que-
rem se precaver”, explica
Uehara. “O Japão reforçou a
base de defesa de mísseis
após os testes nucleares da
Coréia do Norte. As armas
desenvolvidas pelos chineses
para destruir satélites são tam-
bém uma resposta aos aprimo-
ramentos dos americanos”.

Outras leis anti-terroris-
tas - Em 17 de outubro, o ga-
binete do primeiro-ministro,
Yasuo Fukuda, submeteu à
apreciação parlamentar um
novo projeto-lei sobre medidas
anti-terroristas que proveria as
bases legais para a continua-
ção do reabastecimento de
navios de outros países pelas
Forças Marítimas de Autode-
fesa, no Oceano Índico. A nor-
ma expirou em 1º de novem-
bro, mas o governo japonês

está  empenhado em dar con-
tinuidade ao auxílio.

A medida foi aprovada após
os ataques terroristas nos
EUA, com o intuito de apoiar
a ofensiva dos EUA no
Afeganistão. Segundo autori-
dades japonesas, as atividades
dessas forças marítimas são
também uma forma de impe-
dir o trânsito de armas e de
dinheiro provenientes de dro-
gas ilícitas.

O presidente dos EUA,
George W. Bush, considerou
indispensável o auxílio. Já o
Partido Democrático do Japão
demonstrou claramente a sua
oposição à política do gover-
no, argumentando que a ofen-
siva dos EUA no Afeganistão
não foi uma resolução da
ONU, além da provável utili-
zação dos navios americanos
abastecidos na guerra do
Iraque.

Com maioria na Câmara de
Senadores, o partido foi dura-
mente criticado pela imprensa
japonesa. A ausência de uma
contraproposta substancial foi
considerada uma postura não-
construtiva e “irresponsável”.

(Gílson Yoshioka)

Como já tivemos oportu-
nidade de colocar, na suces-
são, isto é, com o falecimen-
to de uma pessoa, seus her-
deiros passam a ser titulares
dos bens deixados.

Várias regras determinam
a forma de sucessão, bem
como, o montante cabível a
cada um.

Em primeiro lugar, há que
se considerar a ordem de vo-
cação hereditária na forma
prevista no Código Civil, em
seu artigo 1829, que dispõe:

“A sucessão legítima de-
fere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em
concorrência com o cônjuge,
salvo se casado este com o
falecido em regime de comu-
nhão total, ou no da separa-
ção obrigatória de bens (art.
1640, parágrafo único); ou se,
no regime de comunhão par-
cial, o autor da herança não
houver deixado bens particu-
lares;
II - aos ascendentes, em con-
corrência com o cônjuge;
III - ao cônjuge sobrevivente
IV - aos colaterais.”

Em segundo lugar, a exis-
tência de herdeiros anterio-
res, nesta ordem, excluem-se
os demais.

Em terceiro lugar, dentro
de uma mesma classe de her-
deiros não pode haver trata-
mento diferenciado. Atentar-
se, também para o fato de
existir direito de representa-
ção dos descendentes, isto é,
os netos herdam por estirpe
os bens deixados pelo avô,
quando falecido seu pai ou
mãe.

Em quarto lugar, consi-
derar a existência do direito
de qualquer pessoa dispor
da  metade dos seus bens,
preservando a legítima dos
herdeiros. Esta disponibili-

dade deve ser feita expres-
samente.

Não pode, porém, uma
pessoa em vida fazer doação
a um dos filhos sem anuên-
cia dos demais. Este ato é
passível de anulação.

Essas considerações fo-
ram feitas, para ilustrar um
caso em tela que patrocina-
mos.

Uma pessoa faleceu e
abriu-se seu inventário. Um
dos bens colacionado, istoé,
trazido ao inventário, era ob-
jeto de doação feito pelo “de
cujus” (o falecido) a um filho
havido fora do casamento.
Ingressou-se com ação de
anulação, pois, a doação não
poderia ser feita sem a anu-
ência, isto é, a concordância
dos demais filhos, no caso, os
legítimos. Constestou-se que
metade do bem era a parte
disponível do autor da heran-
ça e que somente a outra
metade poderia ser inventa-
riada.

A meu ver, se a doação
restar nula, e ela é nula, pois,
padece de vício em sua ori-
gem, o ato é nulo e o bem
volta ao seu estado anterior,
ou seja, volta 100% para o
doador, e no caso de sua mor-
te, ao espólio. Não há que se
falar em disponibilidade da
metade. O direito de dispor
da metade dos bens deve ser
exercido clara, expressa e es-
pecificamente em documen-
to próprio e nunca por dedu-
ção.

Portanto, qualquer doação
feita a herdeiros sem a anu-
ência dos demais é passível
de anulação. Se a pessoa qui-
ser beneficiar alguns dos her-
deiros usando o direito de dis-
ponibilidade, melhor fazê-lo
por testamento. Atentar para
o prazo prescricional de 10
anos. A prescrição não corre
em caso de menores.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

ANULAÇÃO DE DOAÇÃO

O deputado estadual Akira
Otsubo (PMDB-SP), agendou
audiência que acontece na se-
gunda-feira (3) em São Paulo
com o professor Kokei Ueha-
ra, presidente da Associação
para Comemorações do Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa Nacional. Akira preside a
Frente Parlamentar que orga-
niza as festividades em Mato
Grosso do Sul, da qual já ga-
rantiram presença, para a Reu-
nião, os deputados Paulo
Duarte e Dione Hashioka.
Dessa Frente também partici-
pam os deputados Youssif Do-
mingos e Zé Teixeira.

Os representantes levrão
seus planos de trabalho e rei-
vindicações por um grande
número de providências. Da
Audiência vão participar ain-
da: o deputado federal Geral-

do Resende (representante
nacional das entidades da Co-
lônia do Estado); o presidente
da Fundação de Cultura MS,
Américo Ferreira Calheiros; a
presidente da Fundação Mu-
nicipal de Cultura de Campo
Grande, Solimar Alves de Al-
meida; o presidente da Asso-
ciação Esportiva e Cultural
Nipo-Brasileira de Campo
Grande, Marcos Paulo Tigu-
man; o presidente da Associa-
ção Cultural e Esportiva Nipo-
Brasileira de Dourados,
Kiyoshi Rachi; o presidente da
Associação Okinawa de Cam-
po Grande, Jorge Joji
Tamashiro; o presidente da
Associação Campo-grandense
de Beisebol, Carlos Massashi
Ishikawa; e os representantes
da Comunidade – Oswaldo
Koratsu e Carlos Nakao.

O ministro das Comunica-
ções, Hélio Costa, explicou na
última quarta-feira (28) em
entrevista coletiva que a pro-
posta de criação de uma indús-
tria de semicondutores no país,
para atender às demandas de
peças e acessórios do sistema
de TV digital, permanece de
pé e pode ser materializada
com o apoio do Japão. A es-
tréia do sistema está progra-
mada para amanhã (2) em al-
gumas regiões do Brasil.

“Não existe imposição à
implantação da fábrica. Mas
mostramos aos japoneses que
era muito importante a adoção
do sistema deles pelo Brasil e
fizemos eles verem que temos
mão de obra qualificada e es-
pecializada para participar do

projeto”, disse Costa.
O ministro alegou que a

implantação de uma fábrica
desse porte não ocorre em al-
guns meses e exige investi-
mento mínimo de US$ 500 mi-
lhões. Ele informou que o as-
sunto está sendo discutido por
um grupo de trabalho formado
por engenheiros dos dois paí-
ses (Brasil e Japão), com reu-
niões agendadas já na próxi-
ma semana.

“Agora vai depender mais
do Ministério da Indústria e
Comércio do que do das Co-
municações. Lá estão sendo
feitos os contatos e esperamos
que tenham sucesso.”

Hélio Costa avaliou que a
visão estratégica do mercado
sobre a TV digital no Brasil
ainda precisa melhorar. Um
dos potenciais ainda pouco
explorados é a transmissão di-
gital por meio de celular.

“Só o conversor vai gerar
R$ 9 bilhões na economia nos
próximos três anos. A TV di-
gital, em 10 anos, vai mexer
com R$ 100 bilhões e não vejo
grande movimentação da in-
dústria nem dos radiodifusores
para atender o avanço das no-
vas combinações”, argumen-
tou.

CENTENÁRIO

Representantes de MS
chegam a SP para reunião

TV DIGITAL

Japão pode ajudar na criação
de indústria de semicondutores

NO PARANÁ

Representantes da NHK
visitam comissão do Imin-100

O presidente da Comissão
do Imin-100 no Paraná, deputa-
do estadual Luiz Nishimori, re-
cebeu na semana passada re-
presentantes da rede de TV-
NHK, do Japão. Taihei
Yakamatsu e Abe Ossamu esti-
veram na Assembléia Legislati-
va do Paraná e disseram que a
visita ao Brasil, com a duração
de 11 dias, tem como objetivo
pesquisar e conhecer a cultura
japonesa trazida pelos imigran-
tes além de pesquisar locais para
a exposição de equipamentos da
TV digital, que ocorrerá ano que
vem, ano do centenário da imi-
gração japonesa.

“Viemos para o Brasil com
o intuito de conhecer a cultura
nipo brasileira, além de pesqui-
sar toda a logística para a ex-

posição do ano que vem. Nes-
se sentido, o deputado Nishi-
mori está nos dando todo o
apoio e estrutura necessários
para a nossa estadia no país”
comentou Yakamatsu.

Nishimori ressaltou a im-
portância da visita dos repre-
sentantes da NHK “Estou
muito feliz com a visita da
NHK. Os preparativos do cen-
tenário já estão ocorrendo e
contar com a participação de
uma das redes de TV mais
importantes do Japão, deixa-
nos muito lisonjeados. Estamos
dando todos os subsídios e
apoio para toda a preparação
dos festejos do ano que vem”.
A visita se estenderá para as
cidades de Londrina, Rolândia
e Maringá.

Nishimori recepcionou representantes de estatal japonesa

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Passageiros terão de tirar fotos e deixar impressões digitais em equipamentos específicos
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CENTENÁRIO NO JAPÃO

Consulado em Nagóia espera
contribuição para festejos Uma comitiva de quatro

executivos da japonesa Roco-
co, capitaneada pelo presidente
da companhia, Kazuhiko Ha-
segawa, desembarcou no Bra-
sil na última sexta-feira (23)
para uma série de encontros
com empresas brasileiras dos
segmentos de outsourcing, fi-
nanças e segurança em TI. Ao
todo, serão contatadas e visi-
tadas 20 companhias nacio-
nais.

Fundada em 2004, a
Rococo tem sede em Osaka e
possui escritórios em Tóquio e
em Xangai, na China. Atua no
desenvolvimento de software,
na oferta de serviços de help
desk e no gerenciamento de
aplicativos e de infra-estrutu-
ra. Entre seus clientes estão
empresas de porte como IBM,
Nec e Panasonic.

“Ao longo dos últimos seis
anos, a Softex vem realizando
uma série de eventos focados
na abertura de oportunidades
de negócios no mercado japo-
nês, que é extremamente pro-
missor. O último deles ocorreu
no final de outubro, em uma
iniciativa da Embaixada do

Brasil no Japão e da Jetro, en-
tidade governamental japone-
sa dedicada ao apoio ao co-
mércio exterior. A proximida-
de das celebrações do cente-
nário da imigração japonesa
vem chamando a atenção da-
quele país para o Brasil e a vin-
da da Rococo é prova disso”,
comenta Austregésilo Gonçal-
ves, gerente de desenvolvi-
mento de negócios da Softex,
que organiza a vinda da comi-
tiva em parceria com o presi-
dente da Malisoft Technolo-
gies, Helio Ciffoni.

Segundo a Softex, o mer-
cado japonês tem suas peculi-
aridades e a possibilidade de
parceria com uma companhia
local é uma ótima oportunida-
de para uma empresa brasilei-
ra iniciar sua operação ou até
expandir seus negócios naque-
le país, principalmente as que
atuam com soluções para ge-
renciamento de ativos, auto-
mação bancária, compliance,
segurança da informação,
Internet Banking, gerencia-
mento de riscos e outsourcing,
segmentos nos quais o Brasil
é rico em casos de sucesso.

NEGÓCIOS

Centenário desperta interesse
de empresa japonesa

OConsulado Geral do
Brasil em Nagóia, in-
teressada em promo-

ver os festejos do centenário
no arquipélago japonês, confir-
mou que está coordenando a
celebração oficial na região.
Correndo contra o tempo para
fechar a programação, sabe-
se que a grande festa aconte-
cerá no próprio porto de Kobe,
local de onde partiram os pri-
meiros 800 imigrantes no dia
28 de abril de 1908.

No ano que vem, mais es-
pecificamente no dia 27 de
abril, a partir das 8 da manhã,
estão programados vários
eventos de integração. Entre
os que se encontram fechados,
estão o Consulado Itinerante,
cerimônia cívica ecumênica no
Parque Meriken, junto à está-
tua do Imigrante, visita ao
Museu da Imigração na região,
além de outras ações ainda em
estudos.

Toda a parte de programa-
ção já foi oficializada junto ao
Gaimusho. Além disso, uma
comissão organizadora tam-
bém fora constituída em junho
deste ano para preparar as
ações e angariar forças den-
tro da própria comunidade bra-
sileira na região. Sob coorde-
nação da NPO (Organização
sem Fins Lucrativos) CBK
(Comunidade Brasileira de
Kansai), os voluntários prepa-
ram, de acordo com o próprio
Consulado, “um grande encon-
tro da comunidade brasileira
que reunirá milhares de brasi-
leiros do oeste do Japão para
a grande celebração.”

Para a coordenadora da
entidade e uma das responsá-
veis por programar a comemo-
ração, Marina Matsubara, o
principal evento será o “Festi-
val dos 100 Anos de Emigra-
ção Japonesa para o Brasil –
De Kobe para o Mundo”, cuja
programação inclui intercâm-

bio sócio-cultural entre brasi-
leiros residentes no Japão e
sociedade japonesa. Na oca-
sião, estão no programa mis-
sa, área gastronômica, discur-
sos de lideranças e também de
representantes das religiões
católica, xintoísta e budista,

além de um show ao vivo com
um artista brasileiro ainda não
definido. Mas, o que promete
chamar atenção mesmo –
como nas edições anteriores –
são as apresentações culturais
que mostram a ligação entre
Brasil e Japão: choro, samba,

capoeira, yosakoi, além de de-
monstrações típicas brasileiras,
caso da quadrilha, bumba meu
boi e frevo.

Recursos  – Como todo
evento nipo-brasileiro, a fes-
tividade organizada pela CBK
busca auxílio para concretizar
o projeto. Para tanto, os or-
ganizadores esquematizaram
dois tipos de ação: doação em
dinheiro e anúncios em folhe-
tos de divulgação. Para quem
deseja participar de forma
mais ativa, há ainda a possibi-
lidade de se alugar salas do
antigo Prédio de Emigração,
para exposições e eventos es-
pecíficos, além de aluguel de
espaços na área gastronômi-
ca.

Para mais informações so-
bre as festividades em Kobe,
bem como detalhes para a par-
ticipação no evento, o e-mail é:
cbk.bras.01@tiara.ocn.ne.jp.Interessados podem participar de área gastronômica

Quadrilha típica brasileira será um dos destaques dentro da programação do Centenário em Kobe

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A primeira apresentação acon-
tece no dia 13 de fevereiro em
Brasília, passando em seguida
por Belo Horizonte, Ribeirão
Preto, Mirandópolis, Londrina,
Curitiba, Florianópolis, Santos
e terminando em São Paulo, no
dia 12 de março.

“Trata-se de um projeto que
demorou quase um ano e meio
para ser finalizado. No final,
conseguimos fechar com as
cidades interessadas em rece-
ber a peça. Com certeza se-
rão apresentações muito bem
elaboradas e complexas – e

que deixarão as pessoas satis-
feitas”, afirma o produtor exe-
cutivo das apresentações, Nel-
son Okumura.

Ainda segundo ele, a pro-
dução de palco e infra-estru-
tura contarão com detalhes
“especiais”. “Uma das dificul-
dades era de encontrar teatros
que comportassem a infra-es-
trutura, pois vamos montar pro-
jeções e teremos uma banda
coreana ao vivo, que acompa-
nhará as cenas. A idéia é mon-
tar um palco sobre o palco dos
teatros, pois todo o espetáculo
fora montado para ser de um
único modo”, acrescenta Oku-
mura.

A peça – De acordo com es-
pecialistas e críticos de teatro,
“Deixa Pra Lá” prima pelo vi-
sual inspirado e interação no
palco. No total, são 54 atores
japoneses representando a his-
tória japonesa – mais especi-
ficamente a década de 60 do
século 19.

O personagem principal é
Genji, um agricultor sem terra

Na parte cultural, a festa
dos 100 anos de imigração ja-
ponesa promete ser mais que
interessante. São apresenta-
ções dos mais diferentes tipos
de demonstrações culturais,
passando pela dança, música,
artes plásticas e também o te-
atro típico do arquipélago. Nes-
se último estilo, contudo, a co-
munidade pode ficar ainda mais
animada. Nessa semana, o
Grupo Teatral 1980 (Guekidan
Hachimaru) confirmou uma
turnê brasileira no ano do Cen-
tenário. No total, serão 10
apresentações em diferentes
cidades para mostrar ao públi-
co um espetáculo de encher os
olhos, com direito a interpre-
tações contextualizando o uni-
verso japonês antigo com
acompanhamento de uma ban-
da ao vivo.

Com duração aproximada
de duas horas, o espetáculo
“Deixa pra lá” (Êe-janaika)
será todo em idioma japonês,
mas os organizadores confir-
mam que legendas em portu-
guês projetadas em um telão
não deixarão na mão aqueles
que não entendem o japonês.

paupérrimo. Um dia, o barco
no qual estava empregado
como cozinheiro naufraga; é
salvo, então, por um baleeiro
americano e levado aos Esta-
dos Unidos, permanecendo por
lá durante seis anos. Porém, a
saudade que sente de Ine –
sua mulher – o leva de volta à
sua terra. Já em casa, não en-
contra Ine, descobrindo poste-
riormente que ela havia sido
vendida como uma “stripper”
a uma casa de espetáculos.

Obstinado, Genji sai a pro-
cura de sua esposa. Encontra-
a já como uma estrela do es-
petáculo de variedades e utili-
zava do glamour para se tor-
nar ídolo. Os anos que se se-
guiram haviam transformados
ambos, cada qual com seus
pensamentos.

Enquanto isso, o dono da
casa de espetáculos recebe
um pedido dos ativistas revo-
lucionários que queriam derru-
bar o governo do xogun: criar
um estado de caos e
desgoverno em Edo e no seu
entorno. Simultaneamente,
mas sem relação direta com
esse complô, acontece um le-
vante japonês na terra natal de
Genji e Ine. Com a ajuda de
amigos, ambos decidem voltar
e participar do movimento,
mas os pais e irmãos de Ine
são mortos pelos senhores da
terra. Com ódio, Genji retorna
a Ryogoku. Sonha em liderar
a revolta pedida pelos revolu-
cionários ao dono da casa de
espetáculos, em criar uma
nova era com a derrubada do
regime vigente. Está criada,
então, a revolta “Êe-janaika”
(Deixa Pra Lá).

ARTES

Grupo teatral do Japão fará apresentações no Brasil em 2008

Peça retrata conflitos e tristezas de povo no Japão antigo

DIVULGAÇÃO

A Sabesp ainda não adotou
nenhuma medida para cumprir
o artigo 16 da Portaria 1213 do
Daee que determina que a em-
presa de saneamento teria um
prazo de 30 meses para apre-
sentar plano, estudos e proje-
tos para reduzir sua dependên-
cia do Sistema Cantareira para
abastecer a Região Metropo-
litana de São Paulo, liberando
mais água para a região da
Bacia do Piracicaba. A cons-
tatação foi feita durante o Se-
minário “O Sistema Cantarei-
ra e o Abastecimento de Água
da Região Metropolitana de
São Paulo, promovido pelo ve-
reador Aurélio Nomura (PV)
e realizado no Salão Nobre da
Câmara Municipal de São Pau-
lo.

“Para nós ficou claro que o
assunto continua uma incógni-
ta, pois a Sabesp não sabe a
onde vai buscar mais água?
Quais são os recursos e em
quanto tempo encontrará uma
solução para atender a porta-
ria do DAEE”, destacou No-
mura após ouvir a explanação
do presidente da Sabesp,
Gesner de Oliveira, e do dire-
tor Metropolitano de Abaste-
cimento, Paulo Massato. “Os
técnicos da Sabesp precisam
agir rápido, pois a nova con-
cessão vence em 2014 e, até
lá, fatalmente terá se agrava-
do ainda mais a falta de dispo-
nibilidade de água para a re-

gião da Bacia do Piracicaba.”
Já o presidente da Agência

Nacional de Águas (ANA),
José Machado, classificou de
“absurda” a retirada de 31 m³/s
do Sistema Cantareira para
abastecer a Região Metropoli-
tana de São Paulo, enquanto a
região de Piracicaba enfrenta
escassez do produto, prejudican-
do o crescimento da região.
Machado entende que se essa
situação não mudar, “daqui a sete
anos o conflito vai ficar mais
complicado, pois a região não vai
aceitar que se continue tirando
tanta água do Cantareira”.

Boa notícia – De acordo com
Paulo Massato o problema de-
verá durar por muito tempo. “O
problema seria resolvido se São
Paulo parasse de crescer. Com
uma população de 20 milhões
de pessoas, a Região Metropo-
litana de São Paulo cresce a
uma média de1,5% ao ano, ou
seja, são mais 200 mil ou 300
mil pessoas consumindo mais
água.” Segundo ele, a boa notí-
cia é que o consumo por resi-
dência caiu de 19 mil litros por
segundo para 13,6 mil litros por
segundo. Além disso, a Sabesp
reduzir 2% das perdas, passan-
do de 32% para 30%. Desse
total, 60% referem-se a perdas
por vazamento e 40% de per-
das comerciais, ou seja, água
distribuída mas não faturada (li-
gações clandestinas).

O deputado William Woo
(PSDB-SP) participou da au-
diência pública da CPI do Sis-
tema Carcerário para debater
a realidade do sistema prisio-
nal brasileiro, com destaque
para a superlotação dos presí-
dios, custos sociais e econômi-
cos desses estabelecimentos,
a permanência de encarcera-
dos que já cumpriram pena, a
violência dentro das institui-
ções do Sistema Carcerário, a
corrupção, o crime organiza-
do e suas principais ramifica-
ções nos presídios e buscar
soluções para o efetivo cum-
primento da Lei de execuções
penais.

Após a reunião um grupo
de parlamentares solicitou uma
diligência ao Pará para averi-
guar os fatos ocorridos sobre
a adolescente que ficou presa
com 20 homens em uma cela
por mais de 30 dias.

CPI DO SISTEMA CARCERÁRIO

William Woo participa de
audiência pública

Participaram da Audiência:
Pe. Gunter Alois Zgubic, co-
ordenador Nacional da Pasto-
ral Caecerária; padre Davi
Pedreira de Souza, coordena-
dor da Assessoria Jurídica da
Pastoral Carcerária e padre
Valdir João Silveira, coordena-
dor da Pastoral Carcerária no
Estado de São Paulo.

Woo durante CPI em Brasília

DIVULGAÇÃO

OUTORGA DA CANTAREIRA

Sabesp não sabe onde ir
buscar mais água, diz Nomura
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CIDADES/SANTOS

Tomie Ohtake é homenageada
com a Medalha José Bonifácio

PARANÁ

Informativo da Aliança Cultural Brasil-Japão do
Paraná e Liga Desportiva Cultural Paranaense

*POR PAULO MAEDA

TAIKÔ – No ultimo domingo, dia
25 de novembro, foi fundado em
Londrina, com a aprovação dos
Estatutos sociais, a Federação
Paranaense de Taikô com a parti-
cipação de associações legais das
cidades de Apucarana, Assai,
Astorga, Arapongas, Bandeiran-
tes, Cambe, Carlópolis, Castro,
Curitiba, Londrina, Maringá,
Mauá da Serra, Paranavaí, Rolân-
dia e do Grupo de Taikô Ishin-
daiko, de Londrina, num total ini-
cial de 15 entidades.  Foi eleita a
primeira diretoria para o biênio
2008/2009 tendo como presiden-
te Alfredo Ota, de Maringá. A
Assembléia Geral Ordinária de
fundação contou com a presença
do presidente da Federação Pau-
lista de Taikô, Ii-sei Watanabe.

MISS – Acontece hoje (01/12) o
Concurso Miss Nikkei e Miss
Imin-100 do Paraná, numa promo-
ção da Aliança/Liga e realização
da Associação Cultural e Espor-
tiva de Maringá. À frente do
evento, Regina Takeda, Miriam
Matsuda e Junko Kameoka. O
concurso conta com 14 jovens
inscritas que concorrerão ao tí-
tulo de Miss Nikkei do Paraná e
cinco competem pelo título de
Miss Imin-100 Paraná.

ANIVERSÁRIO DO IMPERA-
DOR – Em comemoração ao ani-
versário do imperador do Japão,
o cônsul geral do Japão, Soichi
Sato e senhora, darão uma recep-
ção no dia 4 de dezembro, em sua
residência oficial, das 19 às 21h.

CAMBÉ MATSURI – Associação
Cultural e Esportiva de Cambé
promove  e realiza o seu 2º Cambé
Matsuri, nos dias 7, 8 e 9 de de-
zembro, no Centro de Promoções.
Segundo Nelson Saito, estão pro-
gramadas várias atrações artísti-
cas como danças de “bon odori”,
“Yosakoi Soran”, apresentações
de cantores e uma praça de ali-
mentação com comidas típicas da
culinária japonesa e barracas de
artesanatos e outros.

50 ANOS – O Grupo da Terceira
Idade Kotobuki-Kai, de Arapon-
gas, presidido por Ehite Marutani
comemora no dia 8 de dezembro,

50 anos de existência e vai pro-
mover uma cerimônia na sede da
Associação Cultural e Esportiva
de Arapongas, com missa, home-
nagens, apresentação de taikô e
almoço.

KOHAKU UTAGASSEN – A As-
sociação Veterano Kayo Aiko Kai
de Londrina, presidida por
Kenkichi Motomura, promove seu
28º Kohaku Utagassen com a par-
ticipação de seus membros e de
associações convidadas. Será na
Rua São Luiz, 85, sede da Igreja
Nishi Honganji (Oterá), em Lon-
drina, com início às 9h.

EXAME MÉDICO ITINERANTE
– A Equipe Médica do departamen-
to preventivo da Aliança Cultural
Brasil-Japão do Paraná/Jica estará
atendendo em Assai no dia 9 de
dezembro (domingo), a partir das
8 horas. As pessoas interessadas
devem comparecer na sede da
Laca/Sama em jejum. Além dos exa-
mes de praxe, estará atendendo
também na parte de oftalmologia.

BONENKAI – A Aliança Cultural
Brasil-Japão do Paraná e a Liga
Desportiva e Cultural Paranaen-
se convida todos os membros da
diretoria, departamentos, conse-
lhos e os presidentes e diretores
das entidades filiadas e seus as-
sociados para o bonenkai das
duas entidades, ocasião em que
fará uma cerimônia no Kaitakujin-
ja e festejará o aniversário do im-
perador Akihito. Será no dia 15 de
dezembro, a parir das 14h, na sede
do Imin-Center, na cidade Rolân-
dia, Paraná.

ASSEMBLÉIA GERAL – O pre-
sidente da Federação Paranaen-
se de Beisebol e Softbol, Francis-
co Takio Tan, convoca suas filia-
das para a Assembléia Geral Ordi-
nária no dia 19 de janeiro de 2008,
com início às 8h30 em primeira
convocação e/ou às 9h em segun-
da convocação, na sede da As-
sociação Cultural e Esportiva de
Londrina (Acel). Pauta: a) Home-
nagens. Na Ordem do Dia: 01)
Prestação de Contas da Diretoria:
a) Presidência, Secretaria e Tesou-
raria; 02) Apresentação do Rela-
tório de Atividades em 2007;  03)
Calendário de Atividades para
2008, 04) Outros Assuntos.

Aartista plástica Tomie
Ohtake foi homenage-
ada pela Prefeitura de

Santos com a Medalha e o Di-
ploma de Mérito José Boni-
fácio. A sessão solene acon-
teceu nesta terça-feira (27),
no Salão Nobre Prefeito
Esmeraldo Tarquínio, Paço
Municipal. A homenagem foi
outorgada pelo Decreto nº
4.948, assinado pelo prefeito
João Paulo Tavares Papa, no
último dia 21.

Tomie é autora da escul-
tura gigante que será instala-
da no parque “Ondas Santos
21”, a ser implementada na
plataforma do emissário sub-
marino. A inauguração do par-
que, em junho de 2008, será o
ponto alto das comemorações
do Centenário em Santos. A
escultura de aço, de 15 m de
altura por 2 de largura, con-
feccionada por Tomie Ohtake,
ficará na extremidade da pla-
taforma, lembrando o primei-
ro navio trazendo japoneses
que encostou no cais santista.

As Ondas Santos 21 é um
parque público projetado pelo
arquiteto Ruy Ohtake, cujo es-
paço será ocupado por áreas
verdes e de incentivo às prá-
ticas esportivas, à contempla-
ção e ao lazer, configurando-
se em um atrativo para o tu-
rismo.

O parque será uma exten-
são dos jardins da praia com
um toque contemporâneo,

conforme definiu Ruy Ohtake
em fevereiro deste ano, du-
rante audiência pública pro-
movida pela Prefeitura para
apresentação do projeto.

“A população de Santos e
também os visitantes, sejam
crianças, adolescentes, adultos
ou idosos, terão espaços para
recreação e educação, com
um fundo lúdico”, explicou
Ruy Ohtake, ressaltando que
a área se tornará naturalmen-
te um importante ponto de
atração turística. “É um proje-
to esteticamente interessante,
socialmente útil e ambiental-

mente um modelo”, destacou.

Custo – A plataforma tem
cerca de 43 mil m², e as áre-
as ajardinadas e arborizadas
se mesclarão aos serviços de
suporte, como bicicletários, sa-
nitários e vestiários. Escultu-
ras em forma de ondas mar-
carão a entrada do parque e
a ponta da plataforma. Antes
de elaborar o projeto, Ohtake
visitou a área e conversou
com seus freqüentadores,
além de se posicionar sobre
questões de salvamento de
banhistas e segurança com o

Corpo de Bombeiros.
O custo total da implemen-

tação do parque está estima-
do em R$ 8 milhões, sendo
cerca de R$ 6 milhões para as
obras civis e R$ 2 milhões para
paisagismo, iluminação e sis-
tema de monitoramento por
câmeras. Assim que conseguir
a licença ambiental definitiva
e a autorização do SPU, a Pre-
feitura encaminhará o projeto
ao Departamento de Apoio e
Desenvolvimento das Estânci-
as, para que receba recursos
aos quais o Município tem di-
reito.

Prefeito João Paulo Tavares Papa entrega diploma à artista plástica Tomie Ohtake

ANDERSON BIANCHI/SCSPS

CIDADES/MARINGÁ

Prefeito recepciona comitiva
de televisão japonesa

O prefeito de Maringá
(PR), Silvio Barros recepcio-
nou uma comitiva da NHK,
emissora pública de televisão
do Japão, no último dia 22, na
sala de reuniões do Gabinete.
Os representantes do Japão
vieram conhecer Maringá para
implementar um projeto em
homenagem aos 100 anos da
imigração japonesa no Brasil.

A intenção do chefe de pro-
dução da NHK, Wakamatsu
Taihei e do diretor, Osamu Abe,
é oferecer aos cerca de 1,4
milhão de descendentes de ja-
poneses no Brasil a oportuni-
dade de desfrutar de uma pro-
gramação de cinema do Japão.
Outro objetivo é mostrar aos
brasileiros a cultura japonesa
e levar ao mundo todos os sons
e imagens da cultura japonesa
do Brasil.

De acordo com Wakama-
tsu Taihei, isso será possível
com a implantação da TV Di-
gital no Brasil, a high vision, com
imagens de qualidade superior
à atual. Segundo o chefe de
produção, três cidades do Bra-
sil serão contempladas com o
projeto. São Paulo e Campinas
já foram escolhidas. A terceira
cidade a ter esse privilégio será,
provavelmente, Maringá.

O prefeito Silvio Barros
colocou a Prefeitura à dispo-
sição da comitiva para o de-
senvolvimento do projeto, que
será implementado no Brasil
em junho de 2008. “Fico feliz
em poder participar de um pro-
jeto como esse, que vai bene-
ficiar cerca de 5 mil famílias
maringaenses de descenden-
tes diretos do Japão, além de
toda a comunidade”, conclui

Prefeito colocou prefeitura à disposição para desenvolver projeto

DIVULGAÇÃO

CIDADES/CURITIBA

ABD e Sebrae realizam palestra
‘Dekassegui Empreendedor’

A Associação Brasileira de
Dekasseguis (ABD), em par-
ceria com o Sebrae, promove
na próxima quarta-feira (05/
12), às 19h, na sede do Sebrae
em Curitiba – PR, a palestra
“Dekassegui Empreendedor”.

O evento é voltado para ex-
dekasseguis que retornaram re-
centemente ao Brasil e, familia-
res que têm interesse em iniciar
um empreendimento, pois, for-
necerá conhecimentos para a
avaliação de possíveis oportuni-
dades de investimentos e negó-
cios, a partir de uma análise da
evolução da economia brasilei-
ra nas últimas duas décadas.

De acordo com pesquisa re-
alizada no ano de 2004 pelo Pro-
jeto Dekassegui (parceria entre
o Sebrae, BID e a ABD), 50%
dos dekasseguis entrevistados
desejavam investir em um ne-
gócio próprio quando retornas-
sem ao Brasil. Por isso, a pales-
tra “Dekassegui Empreendedor”
visa a auxiliar esses futuros em-
preendedores através de orien-
tação e capacitação.

Segundo Edmilson Koji
Tanaka, palestrante e ex-de-
kassegui, é importante que o
futuro empresário junte a mai-
or quantidade possível de in-

formações para otimizar a apli-
cação de seus recursos finan-
ceiros e minimizar os riscos que
todo empreendedor ou inves-
tidor está sujeito, afastando
assim a possibilidade de o em-
preendimento não ter sucesso
e a pessoa ter que voltar ao
Japão para trabalhar.

Durante a palestra são abor-
dados temas como a evolução
da economia brasileira nos últi-
mos vinte anos; tendências atu-
ais da economia brasileira; aná-
lise sobre as potencialidades
empreendedoras em cada es-
tado brasileiro; como investir
seu dinheiro; percepção sobre
investimentos em diversos mer-
cados/áreas; análise de oportu-
nidade de negócios; e perfil do
empresário brasileiro e carac-
terísticas empreendedoras.

PALESTRA DEKASSEGUI
EMPREENDEDOR
QUANDO: 05/12, A PARTIR DAS 19H

ONDE: SEBRAE – PR (RUA CAETÉ, 150
– BAIRRO PAROLIM – CURITIBA – PR)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: 41/3233–
8449 OU 8428-9077 C/GLÓRIA OU

ANNA NA ABD OU,  PELO E-MAIL:
ABD@ABDNET.ORG.BR

A comunidade nipo-brasilei-
ra da Estância Turística de
Santa Fé do Sul, na região
Noroeste de São Paulo, será
homenageada pela administra-
ção municipal. A Prefeitura
está construindo a Praça do
Sol Nascente, que irá come-
morar o Centenário da Imigra-
ção Japonesa, celebrado em
2008. A nova praça terá cal-
çamento, paisagismo, quiosque,
jardim de pedras, iluminação
especial, lago artificial, pórtico
e elementos de decoração,
tudo no estilo japonês.

O prefeito Itamar Borges,
que visitou recentemente o lo-
cal da obra, afirmou que “essa
será uma praça diferente de
todas as outras, por ser cons-
truída de acordo com as tradi-
ções japonesas. Além de ho-
menagear toda comunidade
nipônica, a praça certamente
será mais um local de lazer
para as famílias e mais um
ponto turístico”.

A praça será construída na
avenida Paraná esquina com
a Rua Projetada, no bairro
Orestes Borges.

CIDADES/SANTA FÉ DO SUL

Prefeitura construirá Praça
alusiva ao Centenário

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Associação agradece apoio
ao Furusato Matsuri

Um grupo de diretores da
Associação dos Agricultores
de Cocuera esteve no gabine-
te do prefeito Junji Abe no úl-
timo dia 28 e fez um agradeci-
mento pelo apoio da Adminis-
tração Municipal na realização
da 17ª edição do Festival Agrí-
cola Furusato Matsuri, ocorri-
do nos dias 10 e 11 de novem-
bro. A entidade também fez a
doação de um cheque no va-
lor de R$ 1,5 mil ao Fundo So-
cial de Solidariedade.

“Estive na festa, que é tra-
dicional e muito bem organiza-
da. Não é qualquer cidade que
possui um calendário com três
eventos anuais voltados à cul-
tura nipo-brasileira. Isso valo-
riza Mogi das Cruzes e mos-
tra que, apesar de toda a mo-
dernidade dos tempos atuais,
ainda sabemos preservar as
nossas tradições”, afirmou
Junji, referindo-se ao Akima-
tsuri e à Festa do Caqui, que,
ao lado do Furusato Matsuri,
compõem a programação.

Estiveram no gabinete, o pre-
sidente da Associação dos Agri-
cultores de Cocuera, Hiroshi
Tajima; o coordenador da festa
deste ano, Massashi Shibuya; e
os diretores Tadao Tsukahara,
Issamu Fukunaga e Terutika
Kimoto. Eles entregaram a Junji
um documento em que agrade-
cem “a grande colaboração e
apoio de Vossa Excelência e das
equipes desta Prefeitura”, que
permitiram à entidade “atingir os
objetivos de oferecer entreteni-
mento e lazer aos mogianos e
demais visitantes que prestigia-
ram nosso evento”.

Tajima aproveitou o encon-

tro para entregar à presidente
do Fundo Social, Marlene Ala-
barce, que também esteve na
reunião, um cheque de R$ 1,5
mil. De acordo com ela, o di-
nheiro será muito útil no traba-
lho de apoio a famílias caren-
tes desenvolvido pelo Fundo.

Natal – A Prefeitura inaugurou
ontem (30/11), no entro de Ci-
dadania e Arte (Ciarte), uma
exposição com presépios do
mundo inteiro. São modelos uti-
lizados em países da América
Latina, como Peru e Colômbia,
e até mesmo no continente afri-
cano. A diversidade de materi-
ais é outro destaque. São obras
feitas em cerâmica, papel, bar-
ro cru e resina, entre outros.

A exposição ficará em car-
taz durante todo o mês de de-
zembro, das 9 às 17 horas, no
Ciarte (Rua Dr. Ricardo Vilela,
69, Centro), que recebeu de-
coração especial para o perío-
do de festas.

A mostra faz parte da pro-
gramação de Natal preparada
pela Prefeitura. No dia 6 de
dezembro, às 19 horas, tem
Canarinhos do Itapety e Coros
Mogianos com o espetáculo
Noite Feliz em Mogi. No dia 9,
no mesmo horário, é a vez da
Orquestra Sinfônica Jovem
Minha Terra Mogi.O ponto alto
será nos dias 18, 19, 20 e 21 de
dezembro, sempre às 20 horas,
com os Canarinhos apresentan-
do seu repertório natalino na
sacada do Ciarte. Entre as can-
ções estão Natal das Crianças,
Glória, Adeste Fidelis, Natal
Verde Amarelo e Canto dos Si-
nos, entre outras.

Prefeito acompanhou entrega de cheque no valor de R$ 1,5 mil

PMMC
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ESTÉTICA

Salão de design de unhas traz o
charme e estilo do Japão

Inspirado nos salões de To-
kyo e Osaka, no Japão, o
Pretty Nails traz um novo

conceito de beleza aos pés e
às mãos, apresentando as ten-
dências da moda do exterior e
outros serviços pouco conhe-
cidos no país. Inaugurado há
menos de um mês no Campo
Belo, em São Paulo, o primei-
ro salão de manicure especi-
alizado em design de unhas,
também conhecido como “nail
art”, promete surpreender o
público.

São mais de 200 esmaltes
e diversas técnicas de desenho
para dar um charme às mulhe-
res. No catálogo, as clientes
encontram artes em 3D, cujos
contornos ganham um suave
relevo; o efeito degradê, fei-
tas por um aerógrafo, estilo que
não se consegue usando ape-
nas o pincel; além de uma
ampla gama de opções utilizan-
do desde adesivos a strass
Swarovski e mini-pérolas.

Em terras orientais, é mui-
to comum andar pelas ruas e
se deparar com japonesas exi-
bindo longas unhas, cheias de
brilhos e enfeites. Lá, a mani-
cure é bem valorizada e pos-
suem espaços dedicados a
esse serviço, sem ter que divi-
dir com cabeleireiros.

“Minha intenção é implan-
tar esse conceito de valorizar o
design de unhas e divulga-lo,
sendo o meu salão como o pio-
neiro no segmento”, explica a
proprietária do Pretty Nails,
Olívia Tanioka, que morou por
um ano e meio no Japão para
estudar o “nail art” e montar
seu próprio negócio ao retornar.

Técnica japonesa, salão
brasileiro – Para isso, a jo-
vem empresária teve de adap-
tar a extravagância das nipô-
nicas aos moldes brasileiros,
ainda isentos dos costumes de
incrementar no esmalte. Tra-
ços sutis, formas delicadas e
elegantes são a aposta de
Olívia, que também é uma das
designers do salão e criadora
do catálogo. Há cerca de 100
modelos separados por cate-
gorias, além da alternativa de
personalizar a arte. “O que fa-
zemos aqui seria o mais sim-
ples da terra do sol nascen-
te”, compara a proprietária
com os excêntricos padrões

japoneses.
Outro serviço é o alonga-

mento e reparos de unha, fei-
tos com diversas técnicas
como o uso de pó de porcela-
na, silicone ou uma espécie de
acrílico chamada de “tip”. Essa
pode ser a solução para mui-
tas que ao quebrar uma única
unha, corta todas as outras, ou
àquelas que roem e não con-
seguem deixá-las crescer. Pelo
menos foi a saída que a pró-
pria dona do salão encontrou
para ter a estética das mãos
sempre em dia.

O salão também oferece
massagem nos pés e nas mãos
a todos, design de sobrancelha,

permanente e alongamento de
cílios, e o uso do autoclave, um
esterilizador de utensílios mé-
dicos. “A higiene, assim como
a qualidade do atendimento, é
primordial aqui”, afirma.

Vale destacar um pequeno
detalhe, igualmente importado
do arquipélago asiático: o uso
de cestas para deixar os obje-
tos da clientela. “Isso foi bas-
tante elogiado, pois assim, as
clientes têm todos os seus
utensílios por perto, sem ter
que deixar no chão ou sobre
as pernas, e maior facilidade
para a própria atendente
auxiliá-la na saída.”

Com tantas peculiaridades

Traços sutis e formas delicadas são oferecidos no vo salão de design de unhas em São Paulo

DIVULGAÇÃO

Formada em Publicidade,
Olívia Tanioka, 25, conheceu
o design de unhas em sua pri-
meira estada no Japão, como
bolsista, em 2004. A novidade
chamou a atenção da nikkei,
que trouxe consigo a idéia.

De volta ao Brasil, o tra-
balho na sua área não a ani-
mava. Pelo contrário. “Não
era aquilo que eu queria. Fi-
cou na minha cabeça, aque-
les salões especializados ni-
pônicos”, conta. No arquipé-
lago, fez o curso de “nail art”
e trabalhou como professor
de línguas em duas escolas
para juntar a verba.

Já em terras brasileiras,
conheceu Adriana Hachisu-
ga, 28, sua atual gerente.
Adriana é formada em Le-
tras no Japão e coincidente-

Nikkei troca Publicidade por
designer de unhas

mente também estudou as
técnicas de estética das mãos,
e hoje trabalham juntas.

“Meus pais não gostaram
muito, por eu ser publicitária
e virar manicure”, lembra
Olívia e se corrige: “Designer
de unha”. Hoje, a empresá-
ria tem o apoio e o orgulho
dos pais enquanto conquista
as freqüentadoras.

Para Adriana, a situação
não foi muito diferente. “Mo-
rei por 12 anos no Japão e me
formei lá. Meus pais foram
contra por eu ter formação no
exterior. Mas mesmo assim,
fiz o curso”. Aliás, a gerente
confessa que ainda está de-
vendo aos pais, mas não se
arrepende. “Trabalhar com o
design nas mãos é uma tera-
pia”, justifica.

Proprietária estudou design de unhas no Japão

junto à inovação no ramo, a
expectativa de Olívia é o de-
senvolvimento dessa área, ain-
da que seja em longo prazo.
De acordo com ela, as pesso-
as ainda desconhecem o ser-
viço e não estão habituadas.
Ainda é preciso mostrar os
desenhos em alto relevo nas
mãos das manicures, por
exemplo. No entanto, Olívia

mostra a mesma garra dos
imigrantes japoneses quando
chegaram ao Brasil: “Vou con-
seguir na persistência.”

(Cibele Hasegawa)

PRETTY NAILS –
DESIGN DE UNHAS
END.: R. JOÃO DE SOUZA DIAS, 143 –
CAMPO BELO - SÃO PAULO

TELEFONE: (011) 5531-3255

No último dia 27 de novem-
bro, o Hospital Santa Cruz e a
CMIC Brasil Pesquisas Clíni-
cas assinaram um Convênio na
área de pesquisas clínicas. O
evento aconteceu no auditório
do Hospital Santa Cruz, em
São Paulo, e contou com as
presenças do presidente do
Conselho Diretor da Socieda-
de Brasileira e Japonesa de
Beneficência Santa Cruz
(mantenedora do Hospital San-
ta Cruz), Paulo Yokota; do pre-
sidente do Conselho Delibera-
tivo, Akihiro Ikeda; do diretor
da CMIC Brasil, Emílio
Moriguchi; e do representante
da CMIC Co, do Japão, Hiro-
shi Kosaku . Também esteve
presente o diretor da CMIC
Brasil, Vicente Moriguchi, e
Luis Maruta e Carlos Ozawa,
respectivamente, diretor clíni-
co e presidente do Hospital
Santa Cruz.

Pelo acordo, a CMIC Bra-
sil passa a gerenciar todas as
pesquisas clínicas realizadas
pelo Hospital Santa Cruz, ga-
rantindo dessa maneira a qua-
lidade científica e ética destes
estudos, em conformidade com
os rígidos padrões de Boas
Práticas Clínicas (GCP) e a
Conferência Internacional de
Harmonização (ICH).

Em seu discurso, Hiroshi
Kosaku, da CMIC Co (Japão),
disse estar muito feliz com a

PARCERIA

Hospital Santa Cruz e CMIC assinam
convênio na área de pesquisa científica

parceria Hospital Santa Cruz
- CMIC Brasil e também ani-
mado em conhecer os pesqui-
sadores brasileiros. Paulo
Yokota lembrou que em 2008.
Referindo-se ao Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil,
que será comemorado no ano
que vem, Paulo Yokota lem-
brou as “profícuas relações”
entre Brasil e Japão e disse
que há um grande campo de
possibilidades de intercâmbio
na área científica entre os dois
países. Já Luis Maruta afir-
mou que o objetivo da parce-
ria é transformar o Hospital
Santa Cruz em um pólo de pes-
quisas.

O Hospital Santa Cruz, fun-
dado em 29 de abril de 1939
pela colônia japonesa, é a mais
antiga e importante instituição

oriunda da cooperação nipo-
brasileira. Com plena capaci-
dade de realizar procedimen-
tos de alta complexidade, o
Hospital Santa Cruz é deten-
tor do selo de qualidade hospi-
talar CQH, outorgado pela
APM (Associação Paulista de
Medicina).

A CMIC Brasil, com sede
em Porto Alegre (RS), é uma
empresa constituída entre a
japonesa CMIC Co (Pharma-
ceutical Valeu Creator) e a
brasileira MMTECH. A CMIC
Co é a empresa líder na Ásia
em pesquisas clínicas nas áre-
as farmacêutica, de alimentos
e de cosméticos. A MMTECH
se dedica à administração e à
execução de pesquisas clínicas
e prestação de serviços na
área de Saúde.

Da esquerda para a direita: Vicente Moriguchi (CMIC Brasil); Hiroshi
Kosaku (CMIC Japão): dr. Emílio Moriguchi (CMIC Brasil); Paulo Yoko-
ta, Akihiro Ikeda, Carlos Ozawa e Luis Maruta (Hospital Santa Cruz).

DIVULGAÇÃO

O que as teorias
junguianas têm a ver com
o universo mítico e
arquetípico do povo japo-
nês? “A psique japonesa
– grandes temas dos con-
tos de fadas japoneses”,
que chega às livrarias de
todo Brasil com o selo da
Paulus Editora, revela as
características mais pro-
fundas escondidas nos
contos populares do Ja-
pão, os
“mukashibanashi”, os
“contos de antigamente”.

Escrito pelo primeiro
psicanalista junguiano do
Japão, o doutor Hayao
Kawai, a obra aborda
questões como: por que
tão poucos contos de fa-
das japoneses terminam
com o “felizes para sem-
pre” e por que a figura fe-
minina é quem melhor ex-
pressa o ego cultural e as pos-
sibilidades de futuro do país.

“O padrão no qual um ho-
mem que vive uma vida nor-
mal num espaço cotidiano en-
contra uma linda mulher de um
espaço não-cotidiano ocorre
com freqüência nos contos de
fadas e nas lendas do mundo
inteiro. Ao mesmo tempo em
que os contos de fadas possu-
em uma natureza universal,
eles manifestam característi-
cas ligadas à cultura de onde

surgiram”, afirma Kawai. Já
no primeiro capítulo ele de-
monstra essa idéia dentro dos
contos de fadas japoneses.

Ele defende que, “psicolo-
gicamente, podemos dizer que
os olhos através dos quais os
japoneses olham o mundo lo-
calizam-se nas profundezas
inconscientes e não na cons-
ciência”. Ao primar pelas ex-
plicações e pelo raciocínio cla-
ro, o autor consegue apontar
com precisão as diferenças e

LITERATURA

Livro revela características escondidas em
contos populares japoneses

REPRODUÇÃO

semelhanças entre os
contos japoneses e oci-
dentais.

Para facilitar a leitura
e a compreensão das te-
ses expostas, ao longo do
livro foram inseridas al-
gumas tabelas e esque-
mas visuais. Há ainda, ao
final da obra, um apêndi-
ce com os contos sobre
os quais o doutor Kawai
faz referência, o que cla-
ramente favorece ao lei-
tor uma melhor apreen-
são das idéias que serão
desenvolvidas no decor-
rer da obra.

Da coleção Amor e
Psique, que contém mais
de 80 títulos de renoma-
dos autores junguianos
como James Hollis,
Marie-Louise von Franz
(que trabalhou com
C.G.Jung) e Rafael

López-Pedraza, entre outros, A
psique japonesa – grandes te-
mas dos contos de fadas japo-
neses é uma obra inédita e que
mostra as riquezas da cultura
e da tradição de um povo mi-
lenar admirado em todo o mun-
do ocidental.

Hayao Kawai é doutor em
Psicologia e diretor-geral do
Centro de Pesquisa Internaci-
onal para Estudos Japoneses.
Foi professor da Universidade
de Kyoto e o primeiro psica-
nalista junguiano do Japão.

LIVRO “A PSIQUE JAPONESA –
GRANDES TEMAS DOS CONTOS
DE FADAS JAPONESES”
AUTOR: HAYAO KAWAI

ACABAMENTO: BROCHURA

FORMATO: 13 X 20 CM – 280 PÁGINAS

– R$ 47,00
ÁREAS DE INTERESSE: PSICOLOGIA,
CIÊNCIAS HUMANAS.
PÚBLICO-ALVO: PSICÓLOGOS, PROFESSORES

E ESTUDANTES DE PSICOLOGIA, CIÊNCIAS

HUMANAS, ESTUDANTES DE OUTRAS

DISCIPLINAS E INTERESSADOS NO ASSUNTO.

Livro aborda estrutura de contos japoneses



São Paulo, 01 de dezembro de 2007 JORNAL NIPPAK 7

OPINIÃO

O Espelho da História
CRISTOVAM BUARQUE

Da mesma forma que se
faz receita de bolo, é possí-
vel fazer uma receita de re-
gimes político autoritários. A
Venezuela era uma democra-
cia, e fabricou um regime au-
tocrático por causa de uma
sistemática repetição de com-
portamentos equivocados dos
seus políticos.

Manutenção de privilégi-
os, tais como o foro especial
para parlamentares, insensi-
bilidade diante dos problemas
do dia-a-dia do povo, demora
no enfretamento dos proble-
mas concretos da população
pobre. Falta de lideranças
que antecipem o futuro e
manifestem as necessidades
de mudança para que o País
dê o salto dos novos tempos.
Troca de votos por mensalão,
falta de substância e de coe-
rência de políticos e partidos,
aumento de impostos repudi-
ados e absolvição de colegas
condenados pela opinião pú-
blica. O Congresso sujeito ao
papel legislativo do Executi-
vo, por medidas provisórias,
e do Judiciário, por medidas
liminares. O povo começa a
se perguntar: para que des-
pender tanto dinheiro.

A desmoralização do Ju-
diciário é outro ingrediente,
quando seus membros pas-
sam a idéia de que dedicam
mais tempo aumentando seus
salários do que fazendo justi-
ça, dentro de palácios osten-
tadores, quando falta mora-
dia para o povo. Sobretudo
quando seus salários já são os
maiores da sociedade e, em
certos momentos, chegam
perto de 100 vezes o salário
mínimo. A impunidade dos ri-
cos que podem pagar bons
advogados ou têm conexões
no Judiciário, enquanto os po-
bres são sempre presos por
causa dos mais simples cri-
mes, em cadeias desumanas,
ao passo que, se por acaso
um rico é preso, tem cadeia
especial.

Quando a mídia passa a
impressão de que dissemina
informações com parcialida-
de e sem credibilidade, a de-
mocracia perde um pilar de-
terminante. Ainda mais quan-
do se limita a denúncia da
corrupção ao comportamen-
to dos políticos, ignorando a

corrupção nas políticas públi-
cas.

A democracia se esvai no
vazio no silêncio dos intelec-
tuais. Sobretudo se, em bus-
ca de verbas governamen-
tais, eles se calam diante dos
erros dos governos. E se pro-
tegem no corporativismo.

Com a cooptação dos mo-
vimentos sociais e a passivi-
dade das associações de es-
tudantes diante dos governos,
dos reitores, do professores, o
autoritarismo começa a cres-
cer. Com os sindicatos aco-
modados, buscando somente
pequenas vantagens corpora-
tivas, aliados à elite, esquecen-
do o povo e desculpando o go-
verno, cresce o apoio ao auto-
ritarismo no seio do povo ex-
cluído, ainda mais ante a pas-
sividade dos universitários pe-
rante os erros dos governos.

Mas de todos os ingredi-
entes do bolo autoritário, nada
é mais grave do que a insen-
sibilidade da elite diante do so-
frimento do povo. O choque
entre o luxo e o lixo gera um
círculo vicioso que favorece
o autoritarismo.

Por mais democrática que
seja a formação dos quadros
das Forças Armadas, elas não
resistem ao abandono, seja
pela obsolescência de seus
equipamentos, seja pelos bai-
xos salários e pela falta de
verbas para manter seu fun-
cionamento, especialmente a
alimentação de seus recrutas.
Isso se agrava se as Forças
Amadas percebem que as
fronteiras estão abandonadas
e a democracia é corrupta e
ineficiente. Por mais que se-
jam democráticas, surgirá en-
tre seus membros um auto-
crata com grande capacida-
de de liderança.

Todas essas condições,
que ocorrem no Brasil de
hoje, se parecem muito com
a Venezuela de alguns anos
atrás, e nossa omissão pode
fazer com que a Venezuela
de hoje se pareça com o Bra-
sil, no futuro próximo. Como
um espelho da história.

*Cristovam
Buarque é
professor da
Universidade
de Brasília e
Senador pelo
PDT/DF

ABASTECIMENTO

Câmara do Pescado retoma
ações com Edison Kubo à frente

O Centro de Chado Ura-
senke do Brasil realizará no 13
de janeiro (domingo), às 11h30,
o Hatsugama, a primeira ceri-
mônia de chá do ano, seguida
de almoço. Trata-se de uma
das mais tradicionais artes ja-
ponesas para começar bem
2008 e que deve reunir cerca
de 350 pessoas ligadas ao
Chado Cerimonial do Chá,
além de autoridades e perso-
nalidades da comunidade nipo-
brasileira.

O Chado Cerimonial do
Chá é uma das mais tradicio-
nais artes japonesas, com 500
anos de prática no Japão e di-

TRADIÇÃO

Centro Chado Urasenke se
prepara para o Hatsugama

vulgada internacionalmente.
No Brasil teve início em 1954
seguindo os princípios de har-
monia (wa), respeito (kei), pu-
reza (sei) e tranqüilidade (jaku)
ao compartilhar uma tigela de
chá.

HATSUGAMA
ONDE: CAESAR PARK SÃO PAULO

(R. OLIMPÍADAS, 205)
QUANDO: 13 DE JANEIRO DE 2008,
ÀS 11H30
INVESTIMENTO: R$ 180, 00
MAIS INFORMAÇÕES:
11/5082-2162 (COM IUMI)
OU PELO E-MAIL:
IUMITY@TERRA.COM.BR

Cerimônia tem mais de 500 anos de prática no Japão

DIVULGAÇÃO

ACâmara Setorial do
Pescado, uma das 27
abrigadas pela Secre-

taria de Agricultura e Abaste-
cimento do Estado, decidiu re-
tomar suas atividades, parali-
sadas desde 2004. A idéia é
fortalecer o grupo, convidan-
do membros dos setores
aqüícola – criadores de orga-
nismos aquáticos em geral – e
de pesca – que difere por ser
atividade extrativista – para
somarem esforços em busca
da solução de problemas em
comum e proporem ações con-
juntas de desenvolvimento. A
primeira deverá ser realizada
no início de 2008: um evento
que reunirá todos os interes-
sados e tratará dos temas per-
tinentes a toda a cadeia pro-
dutiva.

Uma das maiores dificulda-
des tanto de criadores quanto
de pescadores está nas restri-
ções colocadas por órgãos
ambientais. Segundo partici-
pantes da Câmara Setorial,
muitas poderiam ser repensa-
das para evitar prejuízos de
ordem econômica e mesmo
social às duas atividades. Daí
a idéia de chamar também
para compor o grupo represen-
tantes da Secretaria de Meio
Ambiente do Estado (e de se-
cretarias municipais que even-
tualmente tenham interface
com aqüícola e pesca), Secre-
taria Especial de Aqüicultura
e Pesca (Seap), do Governo

Federal, Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis
(Ibama), dentre outros.

O grupo, liderado pelo di-
retor do Instituto de Pesca da
Secretaria de Agricultura do
Estado (IP), Edison Kubo (até
que seja escolhido o presiden-
te da Câmara), tem planos de
futuramente realizar um diag-
nóstico da aqüicultura e pesca
paulistas e de pleitear mais li-
nhas de financiamento ao Fun-
do de Expansão do Agronegó-
cio Paulista da Pasta (Feap),
que já oferece psicultura em
tanques-rede para quem tem
renda bruta anual de até R$
400 mil, com juro de 3% ao ano

(leia mais aqui). Já houve uma
linha para pesca artesanal, que
foi cortada em 2000 devido à
alta inadimplência que dificul-
tava a realimentação do pro-
jeto. A idéia é que ela seja
rediscutida de forma que o
pescador tenha condição de
arcar com seus débitos.

Organização – Membros da
cadeia produtiva do pescado
são unânimes em dizer que
São Paulo já foi forte na ati-
vidade, mas deixou de inves-
tir e de atrair investidores
como fizeram outros Estados.
Kubo apontou que falta aos
setores ligados à pesca, seja
continental ou litorânea, se or-

ganizarem. “A Secretaria tem
obtido sucesso em outras câ-
maras setoriais justamente
pelo comprometimento e or-
ganização de seus membros.
Elas são um fórum para se
discutir e apresentar reivindi-
cações que, se não forem do
escopo da Pasta, são encami-
nhadas para quem pode cui-
dar do assunto. Mas não tra-
tam só de problemas. Pode-
se criar selos de qualidade e
premiações também, por
exemplo”, afirmou.

Idéia de grupo, liderado por Kubo, é fortalecer ações e parcerias

DIVULGAÇÃO

Em dezembro, mês
de férias, o Rio de Ja-
neiro vai ferver. No cli-
ma do verão, a cidade
vai receber turistas de
todo o país e realizar di-
versos shows e ativida-
des culturais. Entre elas
não poderia faltar um
grande evento de
animê (desenhos ani-
mados), mangá (qua-
drinhos) e cultura pop
japonesa. O Anime
Family, maior evento de
animê e mangá do Es-
tado, está programado
para o próximo fim de
semana (8 e 9) prome-
tendo o melhor das
músicas japonesas, fan-
tasias (cosplays), exibi-
ções de vídeos,
estandes de produtos e
muito mais.

O evento é organizado pela
empresa Yamato Corporation,
que organiza o Anime Friends,

EVENTO

Anime Family agita Rio de Janeiro no próximo fim de semana
evento com um repertório re-
cheado de ‘anime songs’ (mú-
sicas de desenhos japoneses)
e J-music (estilo japonês que
engloba o J-Rock e o J-Pop).

Para fechar com chave de
ouro o evento, está programa-
do ainda o show do cantor
Wada Kouji, intérprete de to-
das as aberturas do desenho
“Digimon” e também da série
“Transformers Car Robots”. O
artista japonês também fará
uma tarde de autógrafos, onde
vai tirar fotos com seus fãs
brasileiros.

ANIME FAMILY 2007
LOCAL: UNIVERSIDADE GAMA FILHO -
CAMPUS PIEDADE

DATA: 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2007
ENDEREÇO: RUA MANUEL VITORINO,
533 - PIEDADE - RIO DE JANEIRO (RJ)
PRÓXIMO DA ESTAÇÃO DE TREM

PIEDADE (LINHA DO “ENGENHÃO”)
PREÇO: R$ 10,00 (ANTECIPADO E
CARAVANAS) E R$ 13,00 (NA PORTA)
WWW.ANIMEFAMILY.COM.BR

maior convenção de animê do
continente americano, que reu-
niu em julho de 2007 mais de
86 mil fãs de todo o país em

São Paulo. A última
edição do evento con-
tou com a presença de
8 mil pessoas em dois
dias.

Dentre as principais
atrações, destaque para
o AnimEstúdio, que
contará com palestra
de dublagem, realizada
com os maiores e me-
lhores dubladores de
desenhos, filmes e se-
riados do país;
Animekê, espaço onde
o público canta os te-
mas dos seus dese-
nhos, games e seriados
preferidos e concorre a
prêmios em um con-
curso cultural; Concur-
so de cosplay no qual
são escolhidas as me-
lhores fantasias e apre-

sentações no palco do evento;
Campeonato de games; e
show de quatro bandas brasi-
leiras, que se apresentarão no

Concurso de cosplay é uma das atrações

DIVULGAÇÃO

BELEZA DO TRADICIONAL

Exposição de quimono e laca prossegue no Pavilhão Japonês

OConsulado Geral do
Japão em Paulo até
o dia 12 de dezembro,

no Pavilhão Japonês, no Par-
que do Ibirapuera, em São
Paulo, a exposição “Beleza do
Tradicional – Quimono e
Laca”. “A Beleza do Tradici-
onal” reúne quimonos do
acervo do Museu Histórico da
Imigração Japonesa no Bra-
sil, destacando as estampas
que remetem às quatro esta-
ções do ano. E também, a
laca que está representada por
objetos finos, confeccionados
com motivos tradicionais (em
moderna leitura), desenvolvi-
dos através da técnica tinkin
(em que os vãos das lacas es-
culpidas são preenchidos com
pó, normalmente, de ouro ou

DIVULGAÇÃO

de prata). O evento conta
com a colaboração do Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social) e Museu His-
tórico da Imigração Japonesa
no Brasil e apoio cultural da
Prefeitura Municipal de São
Paulo – Secretaria do Verde
e do Meio Ambiente.

“BELEZA DO TRADICIONAL –

QUIMONO E LACA”

QUANDO: ATÉ 12/12, ÀS QUARTAS,

SÁBADOS E DOMINGOS, DAS 10 ÀS 12H, E

DAS 13 ÀS 17H.

ONDE: PAVILHÃO JAPONÊS, PARQUE

IBIRAPUERA, PORTÃO 10 ENTRADA PARA

PEDESTRES.

INGRESSO AO PAVILHÃO:

R$ 3,00 (ADULTOS) E R$ 2,00 (5 A 12

ANOS E ESTUDANTES)Exposição traz quimonos do acervo de Museu Histórico
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ORQUÍDEAS

8ª Expoverão da Aosp acontece
hoje (01) e amanhã (02) no Bunkyo

EDUCAÇÃO

Colégio Novo Rumo/Pueri
Domus inaugura exposição

O Colégio Novo Rumo/
Pueri Domus Escolas Associ-
adas abriu ontem (30) sua tra-
dicional Exposição de Artes,
com uma homenagem ao cen-
tenário da imigração japonesa
no Brasil, que acontece no pró-
ximo ano. O evento tem como
ponto de partida o estilo e as
obras de Tomie Ohtake, artis-
ta nascida em Kyoto, no Ja-
pão, que chegou ao Brasil em
1936.

Baseados na vida e obra de
Ohtake, os alunos realizaram
diversas atividades de releitura
de obras de arte e criação apoi-
adas em suas técnicas e temas.
“Desta forma, ampliamos o

conhecimento da cultura orien-
tal e fazemos relação com o
centenário da imigração japo-
nesa no Brasil”, explica Magali
Nakashima, diretora do Colé-
gio. “Este evento também será
o momento de conhecer hábi-
tos e costumes que tanto con-
tribuíram e influenciam nossa
cultura. Para tanto haverá apre-
sentação de bon odori.”

EXPOSIÇÃO DE ARTES
ABERTURA SEXTA-FEIRA,
30 DE NOVEMBRO, ÀS 20H

COLÉGIO NOVO RUMO

RUA POETA CASTRO ALVES, 78 -
CENTRO, GUARULHOS

FONE: 6440-2000

Continuam abertas as ins-
crições para o seminário Pa-
norama do Cinema Mundial,
que será realizado nos dias 1 e
2 de dezembro, na Reserva
Cultural. O evento reunirá trin-
ta profissionais, entre críticos,
professores, universitários e
pesquisadores, que discutirão
o mercado cinematográfico de
26 países.

Entre eles, Brasil, Argenti-
na, México, França, Rússia,
Estados Unidos, Irã, Coréia do
Sul, Japão, Índia e Nigéria.
Panorama do Cinema Mundi-
al tem como ponto de partida
a edição especial do Atlas do
Cinema Mundial, lançado em
maio deste ano, dur ante o Fes-
tival de Cannes, pela revista
Cahiers Du Cinema.

Além de refletirem sobre a
indústria cinematográfica dos
países retratados pela publica-
ção, os palestrantes mostrarão
que a hegemonia do cinema
norte-americano continua for-
te, porém, cinematografias
como a coreana e a japonesa
mostram expressivas taxas de
ocupação de seu mercado com
produções próprias.

Palestrantes – As palestras
serão ministradas por Carlos
Reichenbach (Bélgica); Toni
Venturi (Canadá/Quebec);
José Geraldo Couto (Argen-
tina); Luiz Carlos Merten (In-

glaterra); Pedro Butcher
(Brasil); Inácio Araújo (Ja-
pão); Luiz Zanin Oricchio
(França); Rosário Caetano
(México); Christian Peter-
mann (Alemanha); Sérgio
Rizzo (Dinamarca); Cássio
Starling (Coréia do Sul); Ana
Paula Souza (Espanha); Neu-
sa Barbosa (Israel); Cleber
Eduardo (Romênia); Alessan-
dro Giannini e Marcelle Guer-
ra (Itália); Sérgio Alpendre e
Revista Paisà (China); Celso
Sabadin (Portugal); Sérgio Oli-
veira (Egito); André Gatti
(EUA); Walnice Nogueira
Galvão (Rússia); Ivonete Pin-
to (Irã); Leonardo Mecchi
(Turquia); Alessandra Meleiro
(Holanda); Bruno Mangani
(Nigéria); Tatiana Monassa
(ÍNDIA); e Cineclube do Co-
légio Equipe - Carolina, Kim e
Ravi (Tailândia).

Paralelamente, a mostra
Panorama do Cinema Mundi-
al, que teve início em 26 de
novembro e segue até 13 de
dezembro, exibe filmes repre-
sentativos de cada cinemato-
grafia, selecionados pelos pa-
lestrantes.

Os interessados podem se
inscrever na bilheteria do ci-
nema de segunda a domingo,
das 13h às 22h, ou pelo telefo-
ne (11) 3287-7858, das 9h às
18h, com Nelson ou Alan, ou
no próprio dia do evento.

EVENTO

‘Panorama Mundial’  reúne
produções de 26 países

DIVULGAÇÃO

Espécies raras e as mais “populares” estarão lado a lado para apreciação e comercialização

AAssociação Orquidó-
fila de São Paulo
(AOSP) promove ho-

je (01) e amanhã (02) a 8ª Ex-
poverão de orquídeas no esta-
cionamento da Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social (Bun-
kyo), na Liberdade, em São
Paulo.

Com entrada gratuita, os
visitantes poderão conferir
uma exposição com mais de
100 espécies de orquídea,
sendo a “Laélia Purpurata”
como o grande destaque da
ocasião, por atingir o auge de
sua floração nesta época do
ano. E ainda, assistir a aulas
gratuitas sobre o cultivo da
flor, em três horários (10h,
12h, e 16h).

Dessa forma, a Associa-
ção busca seu objetivo: divul-
gar a grande variedade ao
público, apresentar a flor da
estação e incentivar o plan-
tio como um hobby. Para a
data são esperadas mais de
8 mil pessoas, embora o es-
paço seja pequeno.

“Estamos crescendo bas-
tante e as pessoas têm pro-
curado outras espécies, além
das mais comuns. Por isso, es-
tamos tentando melhorar a
cada evento para que os visi-
tantes possam circular me-

lhor”, afirma a presidente da
AOSP, Lúcia Morimoto, que
por enquanto prefere manter
o local, já bastante tradicional.

No evento, também serão
comercializadas as plantas, a
partir de R$8,00, bem como
acessórios (vaso, substratos,
adubos, tesouras, etc), livros,
calendários, revistas e vídeos
sobre a orquidofilia.

De acordo com Elza

Kawagoe, uma das organiza-
doras da Expoverão e rela-
ções públicas da Associação,
nas vendas a expectativa é
bem otimista. “Muitos com-
pram as orquídeas para pre-
sentear nessas festas de fim
de ano e no Natal. Até o dia
25, a flor continua muito bo-
nita, além de ser um ótimo
presente àqueles que gos-
tam”.

8ª EXPOVERÃO
LOCAL: ESTACIONAMENTO DA SOCIEDADE

BRASILEIRA DE CULTURA JAPONESA E DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL (BUNKYO)
ENDEREÇO: RUA GALVÃO BUENO, 540
(ESQUINA COM R: SÃO JOAQUIM) –
LIBERDADE

HORÁRIO: DAS 9H ÀS 19H

PALESTRA: 10H, 12H, E 16H

ENTRADA FRANCA

MAIS INFORMAÇÕES: (11)3207-5703
OU NO SITE WWW.AOSP.COM.BR

CAMPOS DO JORDÃO

Festa das Hortênsias deve
atrair cerca de 5 mil visitantes

Conhec ida
nacionalmente
como “Jardim
do Brasil”, Cam-
pos do Jordão
(distante 167 km
da capital paulis-
ta) deve ficar
ainda mais flori-
da nos dias 8 e 9
de dezembro
com, a realiza-
ção da 7ª edição
da Festa das
Hortênsias. Em
tons claros de
azul e violeta, as flores dão um
colorido especial à cidade va-
lorizando ainda mais as bele-
zas da Serra da Mantiqueira.

Realizada desde 2002 pela
Beneficência Nipo-Brasileira de
São Paulo – Recanto de Repou-
so “Sakura Home” e o Clube
Cultural e Recreativo Cereja, a
festa deve atrair cerca de 5 mil
visitantes nos dois dias de pro-
gramação, que terá início às 9h
nos dois dias, com atividade no
palco às 10h e abertura oficial
às 11h de domingo (9).

Além do belo bosque do
Parque das Cerejeiras do Re-
canto Sakura Home, que inspi-
ra uma tranqüila caminhada, o
público poderá conferir apre-
sentações de bon odori, dança
do ventre, malharias, artesana-
tos e chocolates, entre outros
produtos. Na praça de alimen-
tação, comidas típicas japone-
sas. Toda a renda será reverti-
da para a manutenção do Re-
canto Sakura Home, instituição
que mantém atualmente cerca
de 30 internos e que sobrevive
com a realização de eventos
como a Festa da Cerejeira (em
agosto), o Karaokê Beneficente
(em março), além da própria
Festa das Hortênsias.

Sobre a hortênsia – A hor-
tênsia (Hydrangea macro-
phylla) é uma planta originária
da região da China e Japão,
sendo introduzida no Brasil
pela Família Real, em 1800,
nas cidades de Petrópolis e
Teresópolis (RJ).

A planta ganhou novas áre-
as no Brasil pelas mãos de ale-
mães e italianos que a inseri-

ram na vegetação da região sul
do país.

A planta se adaptou bem
também a região da Serra da
Mantiqueira, por atender suas
necessidades vitais de altas al-
titudes e temperaturas ame-
nas, sendo muito admirada por
muitos que visitam a estância,
tornando-se um dos símbolos
da cidade.

Hoje, ela é uma das plantas
mais procuradas pelos paisagis-
tas, devido a sua coloração que
pode alterar de acordo com o
teor de alumínio presente no
solo, podendo ir do azul que são
as mais comuns, em solos onde
esse elemento é mais presen-
te, a rosa, solo de baixo teor.

7ª FESTA DAS HORTÊNSIAS
QUANDO: 8 E 9 DE DEZEMBRO, A PARTIR

DAS 9H (PROGRAMAÇÃO DE PALCO A PARTIR

DAS 10 E ABERTURA OFICIAL NO DIA 9, ÀS

11H)
ONDE: PARQUE DAS CEREIJEIRAS DO

SAKURA HOME (AV. TASSABURO

YAMAGUCHI, 2473, VILA ALBERTINA)
MAIS INFORMAÇÕES PELO TEL.:
12/3662-2911
SITE OFICIAL DO EVENTO: WWW.
GUIACAMPOS.COM/FESTADASHORTENSIAS

Bosque repleta de hortênsias é atração

DIVULGAÇÃO

A cidade de Promissão foi
a escolhida para o lançamento
da biografia de Shuhei
Uetsuka porque o “pai da imi-
gração japonesa no Brasil” vi-
veu e morreu na região, onde
fundou a Colônia Itacolomy.
Foi responsável também pela
comunidade japonesa em
Guaimbê.

A noite de autógrafos será
no dia 15 de dezembro, às
19h30h, na Faculdade Munici-
pal, promovida pela prefeitura
e pela editora do livro.

O evento está sendo coor-
denado por Shiniti Yasunaga,
assessor do deputado federal
Walter Ihoshi (DEM-SP).  A
edição é em língua portugue-
sa, traduzida pela escritora
Rosa Sonoo, já que em japo-
nês foi lançada na capital há
poucas semanas. Deverão es-

MEMÓRIA

Biografia de Shuhei Uetsuka
será lançada em Promissão

tar presentes caravana de São
Paulo composta de jornalistas,
conterrâneos de Shuhei
Uetsuka e do autor Kendo
Suguita.

(Shigueyuki Yoshikuni)

Uetsuka ganha novo livro

DIVULGAÇÃO

O Banco
Nossa Caixa
apresenta a par-
tir de 10 de de-
zembro a exposi-
ção “Japão – um
perto distante”. A
mostra é uma ho-
menagem do
banco ao Cente-
nário da Imigra-
ção Japonesa, a
ser comemorado
em junho do pró-
ximo ano. Os vi-
sitantes poderão
conferir obras de 13 jovens
artistas, que abordam o Japão
a partir de um olhar ocidental.
A exposição acontece no Es-
paço Nossa Caixa Arte e Cul-
tura até 11 de janeiro. A entra-
da é gratuita.

As 17 obras da exibição
apresentam influências distin-
tas. São fotografias, xilogravu-
ras, impressões digitais, lápis
de cor, grafite, estêncil e cerâ-
micas que reúnem elementos
da cultura japonesa pop, con-
temporânea e tradicional. As
peças foram espalhadas har-
monicamente num único am-
biente e demonstram alguns
dos elos entre os dois países.

Com a exposição “Japão -
um perto distante”, a Nossa
Caixa reverencia a comunida-
de japonesa, que há cem anos
contribui para o desenvolvi-
mento econômico e cultural do
país. A mostra é uma das pri-
meiras atividades promovidas
na cidade de São Paulo em
comemoração ao centenário
da imigração japonesa.

Manabu Mabe – A Nossa
Caixa apóia também, por meio

EXPOSIÇÃO

Nossa Caixa apresenta
homenagem ao Centenário

da Lei Rouanet, a restauração
do antigo Colégio Campos
Sales, localizado na Liberdade,
e sua conversão no Museu de
Arte Moderna Nipo-Brasilei-
ra Manabu Mabe. O museu
será inaugurado em 2008 e fará
parte dos eventos comemora-
tivos do centenário da imigra-
ção japonesa no Brasil.

O espaço abrigará um acer-
vo considerado por especialis-
tas como um dos mais repre-
sentativos da arte moderna
nipo-brasileira, com obras de
artistas como Handa, Tamaki,
Tanaka, Susuki, Higaki, Fuku-
shima, Ohtake, Shiró e Manabu
Mabe, pintor japonês naturali-
zado brasileiro, reconhecido
mundialmente por seus quadros
abstracionistas de cores vivas
e grandes dimensões.

“JAPÃO – UM PERTO
DISTANTE”
ONDE: ESPAÇO NOSSA CAIXA ARTE E
CULTURA (RUA ÁLVARES PENTEADO,
70, 2º MEZANINO)
QUANDO: DE 10/12 A 11/01. DE

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 10 ÀS 16H

DE 10 DE DEZEMBRO A 11 DE JANEIRO

ENTRADA GRATUITA

Obras abordam o Japão sob olhar ocidental

DIVULGAÇÃO
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Aceitamos reservas
para Festas de
Fim de Ano

DIVULGAÇÃO

GASTRONOMIA

Restaurante Aoyama oferece rodízio
em nova unidade de Moema

Para quem é adepto dos
frutos do mar, o Studio do Sa-
bor (www.studiodosabor.
com.br), centro gastronômi-
co, especializado em cursos
sobre várias tendências da
cozinha nacional e internaci-
onal, está com inscrições
abertas para aula de Peixes
- 7 Clássicos.

Na aula, o chef Ricardo
Abdalla ensinará todos os se-
gredos de como são feitos os
cortes dos peixes, os molhos e
falará também sobre os toques
especiais necessários para dei-
xar os pratos com um gostinho
delicioso.

Coquetel de camarão, boli-
nhos de bacalhau, casquinhas
de siri, moqueca, peixe assado
recheado, lulas recheadas, ca-
marões à provençal, serão al-
gumas das receitas feitas du-
rante o curso.

PEIXES/ 7 CLÁSSICOS COM O
CHEF RICARDO ABDALLA
QUANDO: 6 DE DEZEMBRO

(QUINTA-FEIRA), DAS 14 ÀS 17H

STUDIO DO SABOR (RUA GUSTAVO

TEIXEIRA, 362, PACAEMBU, SÃO PAULO)
VALOR: R$ 110,00
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
11/3673-1973
SITE: WWW.STUDIODOSABOR.COM.BR

CURSOS

Studio do Sabor abre inscrições
para a aula Peixes - 7 Clássicos

“Cores e Sabores” é o úl-
timo evento do projeto Sabe-
res dos Sabores da Fundação
Japão. A série é composta de
eventos que apresentaram os
variados conhecimentos dos
“sabores” vistos de forma
múltipla, a partir de diferen-
tes pontos de vista, propondo
estabelecer um cruzamento
entre áreas diversas como eti-
queta, moda, história da imi-
gração por meio de palestras,
demonstrações, degustações
e debates.

Nessa palestra, a análise
dos “sabores” será realizada
pelo professor da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo
(USP) e artista plástico
Takashi Fukushima, através da
lente da estética, que perfaz
uma “degustação visual”.

Essa apresentação será re-
alizada através da análise de
pratos da culinária japonesa,
especificamente da relação
forma-conteúdo ou recipiente-
alimento, utilizando os concei-
tos de linguagem, percepção e
imagem. Essa relação será
exemplificada através das ce-
râmicas de Kimi Nii, Silmara
Watari e Shugo Izumi e gas-
tronomia dos chefs Jun Saka-
moto do restaurante do mes-

CORES E SABORES

Edição do Saberes dos Sabores reúne gastronomia e arte

mo nome e Shin Koike, do
Aizomê e A1.

Os chefs e as ceramistas
também estarão presentes no

evento para falar um pouco
sobre a relação forma-con-
teúdo do ponto de vista artís-
tico, não só de quem faz as

delícias culinárias, mas tam-
bém as belas formas que as
agasalham. Trata-se de uma
rara oportunidade para pre-
senciar a união de artistas
plásticos, ceramistas e de
chefs de cozinha.

SABERES DOS SABORES:
“CORES E SABORES”
QUANDO: 11 DE DEZEMBRO

(TERÇA-FEIRA), A PARTIR DAS 19H30
ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO (AV. PAULISTA, 37- 1º ANDAR -
JARDINS - SÃO PAULO)
ENTRADA GRATUITA. É NECESSÁRIO

EFETUAR INSCRIÇÃO PRÉVIA. ENVIAR

NOME COMPLETO E E-MAIL PARA:
INFO@FJSP.ORG.BR

VAGAS: 100 LUGARES

INFORMAÇÕES:
11/ 3141-0110 / 3141-0843

Análise de pratos da culinária japonesa serão analisados por participantes de encontro

Takashi Fukushima explanará sobre os “sabores”

DIVULGAÇÃO

COMIDINHAS

Boteco Bohemia premia o
petisco campeão de 2007

O Bar do Justo, com sua
Cestinha de Pernil, foi o ven-
cedor do concurso que elegeu
o melhor petisco da cidade.
Beth Carvalho foi o destaque
da primeira noite, que teve
também Orquestra Imperial e
Eletrosamba. A disputa pelo
primeiro lugar na gastronomia
de boteco foi acirrada. Os 31
bares que participaram da 4ª
edição do Boteco Bohemia,
concurso que elege o melhor
petisco de São Paulo, não eco-
nomizaram na hora de reunir
suas torcidas organizadas, que
deram um colorido especial
aos dois dias da Festa da
Saideira. Depois de um mês de
eleição, o grande vencedor na
categoria Melhor Petisco foi o
famoso Bar do Justo. O vice-
campeão foi o Academia da
Gula, que assina o petisco ba-
tizado Delícia da Terrinha. Em
terceiro o Amigo Gianotti e o
seu Bolinotti. Ao todo, foram
contabilizados mais de 50 mil
votos.

O evento, que ocorreu nos
dias 10 e 11 de novembro, pro-
moveu 24 horas de música e

reuniu um público de 10 mil pes-
soas. No primeiro dia, o grande
destaque da noite foi Beth Car-
valho. O público bem afinado
sabia de cor as músicas inter-
pretadas pela cantora, entre clás-
sicos de Cartola e Mario Lago.
Parte do show aconteceu em
clima de roda de samba, em volta
de uma mesa de boteco, com
direito a brinde e cerveja gela-
da. O formato intimista cativou
ainda mais a platéia, que lotou a
área do palco interno para
prestigiar a rainha do samba.
Antes, o quinteto Eletrosamba
apresentou a sua mescla de
samba-rock e ritmos brasileiros
com batidas eletrônicas.

Nos dois dias de evento as
atrações itinerantes também fi-
zeram sucesso entre o público
instalados nos 31 botecos es-
palhados pela área do Moinho
Eventos. Com muito chorinho
e samba, os grupos Papo de
Anjo, Anai Rosa e Sambíssima
Trindade, Samba Rharo e
Sururu na Roda garantiram o
clima de alegria e descontração
característicos de um bom
boteco.

Cestinha de pernil foi o grande vencedor do concurso

DIVULGAÇÃO

Após o número de res-
taurantes japoneses
superar o de churras-

carias em São Paulo, o sushi
foi eleito o segundo prato mais
representativo da cidade em
pesquisa de uma revista sema-
nal de grande circulação no
País, neste ano. Assim como
a pizza (primeira colocada) e
as carnes, o sushi é também a
principal atração dos rodízios
nas casas especializadas. E já
é servido até em alguns esta-
belecimentos sem vínculo com
a cultura nipônica. Apostando
nessa popularização, o Restau-
rante Aoyama, com 10 anos de
atuação no ramo, inaugurou a
filial em Moema no último dia
20 deste mês.

Segundo o proprietário da
casa, Eduardo Nagai, o Aoya-
ma contribuiu para a assimila-
ção da culinária japonesa por-
que foi o primeiro a introduzir
o sistema de rodízio completo.
“O sushi era comparado à alta
gastronomia francesa, mas
agora ficou popular e com o
preço mais justo”, coloca. Com
preços a R$ 22,90 (almoço) e
R$ 34,90 (jantar), os clientes
podem se servir à vontade dos
mais diversos pratos: shimeji,
shitake, gyoza, tempura, yakis-
soba, teppan yakis, katsu (car-
nes à milanesa), além dos
sushis e de uma porção única
de sashimi.

Além desses pratos comuns
em outros estabelecimentos, a
casa oferece algumas novida-
des ao público. Preparada com
abóbora, nirá, shimeji, creme de
leite e catupiry, a casquinha de
camarão é um dos destaques

do cardápio. Dentre as sobre-
mesas mais pedidas, o gyoza
de banana é preparado com
mel, canela, calda de açúcar
preto, sakê e alga, e servido
com sorvete de tangerina.

Com experiência de 25 anos
como atacadista no Ceasa,
Nagai acredita que a escolha
dos peixes é fundamental para
manter o padrão de qualidade.
Ele prevê ainda que poucos
restaurantes vão sobreviver no
mercado. “Os clientes estão
cada vez mais exigentes, mas

poucos têm conhecimento dos
ingredientes e preparo”. A
nova unidade do Aoyama apli-
cou um treinamento próprio aos
sushimen, cozinheiros e gar-
çons, além de contar com fun-
cionários de apoio para o aten-
dimento no salão.

Unindo o tradicional e o
moderno, a decoração do local
segue a tendência de muitas
cidades do Japão. Com um vi-
sual clean, o ambiente espaço-
so é composto de elementos
que se fundem harmoniosamen-
te, como o jardim, as ikebanas
e as imagens do fotógrafo
Marcus Iizuka. Por conta das

comemorações do aniversário,
as unidades do Itaim e de Higi-
enópolis também passaram por
reformas para melhor atender
aos clientes.

(Gílson Yoshioka)

RESTAURANTE AOYAMA
ENDEREÇO: RUA ARAPANÉS, 532
MOEMA

PREÇOS:
SEGUNDA A SEXTA

ALMOÇO: RODÍZIO EXECUTIVO: R$
22,90
JANTAR: RODÍZIO COMPLETO: R$ 34,90
FINS DE SEMANA

RODÍZIO COMPLETO E À LA CARTE

TELEFONE:  5052-7732

Antigamente, os peixes
eram salgados e acondiciona-
dos entre camadas de arroz
para serem transportados no
Japão. Com o tempo, os ja-
poneses passaram a consu-
mir essas conservas, cujo sa-
bor ácido da fermentacao foi
substituído por ácido acético
e, mais tarde, pelo vinagre.
Por volta do século XIV, não
só o peixe, mas também o
arroz, antes que fermentas-
se, foram incorporados aos
hábitos alimentares. Assim,
surge o namanarizushi, que
deu origem aos diversos tipos

de sushi da atualidade.
No Japão, a aparência dos

pratos e a destreza no prepa-
ro são tão importantes quan-
to o sabor. Costuma-se dizer
que os japoneses comem pri-
meiro com os olhos e, portan-
to, as cores, o aroma, as for-
mas e a estética do prato são
fundamentais para a apreci-
ação do sushi. De preferên-
cia de alto mar, os peixes de-
vem ser de alta qualidade
para que não haja risco de
contaminação. O arroz é tem-
perado com vinagre, sakê, sal
e açúcar.

História do sushi

Pioneiro no rodízio de sushis, Aoyama serve também pratos especiais como tempurá e teppanyaki
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TECNOLOGIA

Novos notebooks da linha Vaio são
aposta da Sony para ganhar mercado

Líder mundial em seg-
mentos eletrônicos em
diversos países – inclu-

indo o Brasil – a japonesa Sony
prepara um verdadeiro “ata-
que” em uma nova frente para
conquistar de vez o mercado
tupiniquim. Trata-se do seg-
mento de notebooks, no qual
a gigante só aportou por aqui
no ano passado, com sua li-
nha Vaio. Exatamente um ano
depois, a linha ganha novos in-
tegrantes. E que prometem
chamar a atenção dos consu-
midores.

Na última quarta-feira (28),
executivos do Japão, Estados
Unidos e América Latina apre-
sentaram os primeiros mode-
los com tecnologia Full HD 180
(High Definition), fabricados
localmente. Aportando o que
há de mais moderno em tec-
nologia, o primeiro a chegar às
lojas é o VGN-FZ250AE. Já
o segundo – que traz pratica-
mente a mesma configuração
do primeiro, porém com um
leitor de Blu-Ray – é o VGN-
FZ390AV, que desembarca por
aqui somente em fevereiro.

High Definition (alta defi-
nição) é a palavra-chave dos
novos notebooks. Um dos
grandes destaques é a intera-
ção com outros eletrônicos
através da saída HDMI, que
permite ao usuário armazenar
e reproduzir filmes, fotos e
músicas em Full HD, sem per-
der a qualidade original. Tal
saída é uma interface de áudio
e vídeo capaz de transmitir
dados com até 10,2 GBPS,
sendo possível o envio de alta
qualidade de informação em
qualquer dispositivo áudio/
vídeo compatível com apenas
um único cabo. Tal conexão

permite ainda observar ima-
gens cristalinas e som de
altíssima capacidade.

De acordo com o gerente
de marketing e vendas da linha
Vaio, Francisco Simon, a am-
pliação da gama de notebooks
hoje oferecida ao consumidor
brasileiro deve acarretar um
aumento em mais de 100% nas
vendas da linha no País. “Des-
de que lançamos os primeiros
modelos da linha, os resultados
são escelentes. Obtivemos um
crescimento de mais de 200%
em relação ao que esperáva-
mos vender em um primeiro
momento”, afirma.

Configuração – Em termos
de configuração, o novo Vaio
não deixa nada a desejar. Nem
em termos de mobilidade, pois
o FZ apresenta a conectivida-
de wi-fi com banda N, possi-

bilitando uma velocidade até
cinco vezes maior na hora de
se conectar à uma rede sem
fio. “Enquanto os notebooks
convencionais utilizam banda
G, de inferior tecnologia e ul-
trapassada, a Sony já oferece
a banda N em toda a sua li-
nha, que traz maior velocida-
de e conectividade”, explica o
gerente de produtos da Linha
Vaio na Sony Brasil, Gustavo
Araújo.

Na potência, a Sony tam-
bém se preocupou com a qua-
lidade máxima. O processador
utilizado é o Intel Core 2 Duo
da família T 7000, atualmente
um dos mais modernos do
mercado e que trabalha com
dois núcelos. Tal tecnologia
facilita o uso de diversos sis-
temas e softwares simultane-
amente, além de proporcionar
um desempenho maior, menos

consumo de energia e melhor
conectividade.

No design, a linha traz uma
tela de 14 polegadas e combi-
na as cores preta e prata.
Mede 25,4 cm de profundida-
de, 35,6 cm de largura e es-
pessura de 2,5 a 3,5. O peso
também é um atrativo: são 2,7
kg com bateria padrão.

Há ainda botões externos
de controle de áudio e vídeo
para reprodução mais fácil de
músicas e filmes, Bluetooth,
câmera de 1,3 megapixels e
microfone integrados, o que
facilita na hora de uma video-
conferência, por exemplo. Já
a autonomia da bateria é de 1,5
a 3 horas. Com preço sugeri-
do de R$ 4.999,00, tem capa-
cidade de 2GB de memória
RAM, HD com 120 GB e sis-
tema operacional Windows
Home Premium.

Modelo contará com processador de última geração e inovações como imagens de alta resolução

DIVULGAÇÃO

VEÍCULOS 1

Nissan prepara ação de
marketing para Nova Frontier

Os consumidores ávidos
por novidades no segmento de
picapes 4x4 já poderão com-
prar a Nova Nissan Frontier.
Para compor a estratégia de
divulgação do novo modelo, a
Nissan desenvolveu - em par-
ceria com a Agência 407 -
uma exclusiva mala direta com
uma peça interativa.  “Vá se
acostumando desde já. Está
chegando a picape que vai co-
locar mais ‘UHU!’ na sua
vida”. Esta é a linha de co-
municação adotada que justi-
fica a escolha da peça
interativa: uma luva, produzi-
da em material especial co-
nhecido como ‘segunda pele’,
que se adapta perfeitamente
ao braço do usuário criando
um efeito muito semelhante
ao de uma pele tatuada.
“Quando vestida, a peça vai
do bíceps ao punho, aparen-
tando que a pessoa está real-
mente tatuada”, revela Rafael
Barajas, sócio-diretor de
Atendimento da Agência 407.
A idéia foi trazida de Londres
por um diretor de arte da
agência e é inédita no Brasil.

A mala direta informa o
endereço de um hotsite para
que, após o cadastro, o consu-
midor imprima um cheque de
mil reais. O valor poderá ser
usado na compra de acessóri-
os para personalizar ainda
mais o modelo, como capota
marítima, protetor de caçam-
ba, santantônio, friso lateral de
porta e tapetes. Além disto,
este cliente terá direito a um
financiamento especial, que
inclui um DVD player de brin-
de da CrediNissan.

“É a primeira vez que a
Nissan adota uma estratégia
deste tipo para a divulgação de
um lançamento. Fizemos um
trabalho muito intenso para ali-

nhar a comunicação das peças
com os diferenciais do veícu-
lo”, explica Arison Souza, di-
retor de Marketing da monta-
dora.

Outras mídias - A TBWA\BR
desenvolveu todos os anúnci-
os e peças da campanha que
serão veiculadas neste lança-
mento. Além de destacar os
atributos técnicos do novo
modelo, a campanha utilizará
a popular expressão de come-
moração “UHU!” como mote
criativo. O comercial mostra a
picape enfrentando situações
urbanas e off road, sempre
com a mesma desenvoltura,
proporcionando ao cliente con-
forto e performance.

A campanha tem três eta-
pas: Fase 1 – série de anúnci-
os em jornal avisando ao con-
sumidor do lançamento, em
breve, da picape turbo-diesel
mais potente do mercado;
Fase 2 – Teaser informando os
diferenciais do modelo, em jor-
nal e revista, mas sem revelar
o carro; Fase 3 – Revelação,
campanha integral no ar no dia
25/11, em TV a cabo, jornais,
revistas, Internet e materiais
nos pontos de vendas.

A Nissan do Brasil estima
que a maioria dos comprado-
res da Nova Nissan Frontier
será formada por homens na
faixa dos 30 a 45 anos. “Este
modelo tem todos os ingredi-
entes que este público procu-
ra em uma picape: conforto,
desenho, potência, robustez e
condução prazerosa”, afirma
Arison Souza. O modelo será
comercializado com três anos
de garantia e estará disponível
a partir do dia 23/11 em todas
as concessionárias da marca
distribuídas em 26 Estados e
no Distrito Federal.

Campanha traz inovações inéditas no mercado brasileiro

DIVULGAÇÃO

VEÍCULOS 2

Pesquisa da Honda aponta que, após test-drive,
99,5% comprariam New Civic

Pesquisa realizada constan-
temente pela Honda Automó-
veis revela que 99,5% das pes-
soas que realizam um test-
drive com o New Civic mani-
festam a intenção de compra
do modelo. Os dados são co-
letados pela rede de concessi-
onárias da marca após a ex-
perimentação, com o preenchi-
mento de um questionário que
traz perguntas sobre o carro e
a sensação de dirigi-lo.

Desde o lançamento da oi-
tava geração do modelo apro-
ximadamente 20 mil pessoas
responderam espontaneamen-
te o questionário. Entre os des-
taques do estudo estão o
design interno, design externo,

facilidade de dirigir e opinião
global, todos com 100% de
aprovação.

Os consumidores foram
convidados, ainda, a avaliar, na
forma de notas de zero a dez,
o conjunto dos atributos do
modelo testado em compara-
ção com os do carro que pos-
suíam na ocasião.

Nessa questão, 91% das
avaliações foram de notas
nove (31%) e dez (60%) para
o New Civic. Apenas 53%
dos clientes atribuíram notas
nove e dez para seus carros.
O programa de test-drive
Honda é realizado em todas
as concessionárias do Brasil
e comprova a importância da

experimentação do produto
antes da compra. Além do
New Civic, o Honda Fit tam-
bém está disponível para test-
drive.

Para encontrar a concessi-
onária Honda mais próxima,
o consumidor pode ligar no
0800 701 3432 ou acessar
www.honda.com.br.

Modelo é apontado como grande sucesso do ano nas pesquisas de concessionárias

DIVULGAÇÃO

A Konica Minolta Business
Solutions do Brasil alcançou
a liderança no ranking geral
brasileiro de vendas de im-
pressoras multifuncionais co-
loridas de formato A3. O dado
é do relatório elaborado pela
IDC (International Data Cor-
poration), empresa de consul-
toria e inteligência de merca-
do com foco em TI e
Telecom, especialmente para
a Abimfi (Associação Brasi-
leira da Indústria de Material
Fotográfico e de Imagem),
sobre o mercado de impres-
são no Brasil. A pesquisa ava-
liou a performance de oito
empresas em cinco categori-
as, divididas por velocidade de
cópias e impressões por mi-
nuto.

A empresa obteve desta-
que nas vendas de impresso-
ras multifuncionais coloridas
em duas categorias: de 21 a
30 páginas por minuto e de 45
a 80 páginas por minuto. Di-
versas impressoras multifun-
cionais da empresa oferecem
impressão nesse formato,
como as bizhub C250, C252,
C450, PRO C500 e PRO
C6500.

Com a conquista do primei-
ro lugar no primeiro semestre
de 2007, a Konica Minolta

MERCADO FOTOGRÁFICO

Konica Minolta lidera ranking
de impressoras multifuncionais

mostra o resultado de seu
grande investimento em novas
tecnologias para a produção
de equipamentos. Os diversos
lançamentos da empresa ja-
ponesa representam a inces-
sante busca pela satisfação
das diferentes necessidades
dos clientes.

A impressão em formato de
papel A3 tem sido muito utili-
zada no mercado corporativo,
já que proporciona a confec-
ção de trabalhos promocionais
e de marketing com acabamen-
to profissional e sob demanda.
Os equipamentos com essa
função também são usados no
ambiente de produção, pois
oferecem agilidade e rapidez
com a qualidade e profissiona-
lismo necessários.
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BEISEBOL 1

CBBS busca parceiros para
viabilizar ações para o Centenário

No confronto curitibano na
final do 12º Campeonato Bra-
sileiro de Softbol Feminino In-
terclubes Mirim, realizado no
último dia 25, em São Paulo
(SP), o Nikkei Curitiba derro-
tou o Central Glória por 2 x 1
e ficou com o título da última
competição oficial do softbol
brasileiro.

O destaque da equipe
tricampeã, comandada pelo

SOFTBOL

Nikkei Curitiba é tricampeão
Brasileiro Interclubes Mirim

técnico Carlos Ishii, ficou para
a atleta Michele Sayuri Olivei-
ra, eleita a Melhor Jogadora do
Campeonato. Já a companhei-
ra Fernanda Ayumi Shiroma
foi premiada como a Jogadora
Mais Eficiente.

CONFIRA OS RESULTADOS

Fase Final
DOMINGO (25/11)

Chave Ouro
Nikkei Curitiba 1 x 0 Atibaia

(Semifinal)
Marília 1 x 3 Central Glória

(Semifinal)
Atibaia 5 x 2 Marília (3º lugar)
Nikkei Curitiba 2 x 1 Central

Glória (Final)

Chave Prata
Nippon Blue Jays 12 x 0 Univer-

so (Semifinal)
Nikkey Santo Amaro 0 x 3

Maringá (Semifinal)
Universo 3 x 6 Nikkey Santo

Amaro (3º lugar)
Nippon Blue Jays 4 x 3 Maringá

(penalidade - 2 x 2 - Final)

Chave Bronze
Tozan 3 x 2 Guarulhos

(penalidade - 2 x 2)
Coopercotia 8 x 2 Guarulhos

Coopercotia 10 x 6 TozanMichele Sayuri, do Nikkei Curitiba

DIVULGAÇÃO

A judoca Vânia
Ishii garantiu uma
vaga entre os 12 atle-
tas que irão se juntar
aos titulares da sele-
ção brasileira no pro-
cesso seletivo para as
Olimpíadas de Pe-
quim 2008. Vânia,
que esteve na Grécia
em 2004, conquistou
duas vitórias sobre
Amanda Cavalcanti
na seletiva realizada
no último dia 24, em
Uberlândia (MG). No
final, a atleta afirmou
que sua maior adver-
sária era ela mesma.

“Tive que superar
muita coisa para es-
tar aqui, por isso a vitória de
hoje foi uma vitória interna e
fico feliz por vencer todas as
dificuldades. A Amanda é uma
menina que tem muito para
crescer ainda e com certeza
terá várias oportunidades”,
afirma. No masculino, os
nikkeis Charles Chibana e
Thiago Takara perderam, res-
pectivamente, para Denílson
Lourenço e Lenadro Cunha.

Além de Vânia Ishii, outro
nome de peso que garantiu
classificação foi Flávio Canto
(-81kg). As novidades ficaram
por conta de caras novas como
Victor Penalber (-73kg) e

Eduardo Santos (-90kg). A
principal ausência da Seletiva
foi Carlos Honorato. Medalha
de prata em Sydney 2000,
Honorato teve um quadro de
virose e não disputou o even-
to.

“Foi o momento de pensar
na minha saúde. Não poderia
disputar a seletiva debilitado e
quem sabe isso não foi um si-
nal para que eu tomasse a de-
cisão certa. Queria muito ir a
minha terceira olimpíada, mas
infelizmente esse sonho aca-
bou”, diz Honorato, que conti-
nuará lutando em eventos na-
cionais.

JUDÔ

Vânia Ishii garante vaga para o
processo olímpico de Pequim

SELEÇÃO BRASILEIRA 2008
PROJETO OLIMPÍADAS 2008

(-60kg) Alexandre Lee e Denilson Lourenço
(-66kg) João Derly e Leandro Cunha
(-73kg) Leandro Guilheiro e Victor Penalber
(-81kg) Tiago Camilo e Flávio Canto
(-90kg) Eduardo Santos e Hugo Pessanha
(-100kg) Luciano Correa e Leonardo Leite
(+100kg) João Gabriel e Walter Santos
(-48kg) Daniela Polzin e Sarah Manezes
(-52kg) Erika Miranda e Andressa Fernandes
(-57kg) Danielle Zangrando e Ketleyn Quadros
(-63kg) Danielli Yuri e Vania Ishii
(-70kg) Mayra Aguiar e Maria Portela
(-78kg) Edinanci Silva e Claudirene Cesar
(+78kg) Priscilpa Marques e Aline Puglia

Vânia Ishii disputará vaga com Yuri

DIVULGAÇÃO

São Paulo x Atibaia, às 9h, e
Nippon Blue Jays x Guarulhos,
às 13h, abrem hoje (01/12) a ter-
ceira rodada da 14ª Taça Brasil
de Beisebol Interclubes Adulto.
Guarulhos, que venceu os seus
dois primeiros compromissos, já
está classificado para a próxima
fase. São Paulo e Nippon Blue
Jays, que perderam para o in-
victo Guarulhos, tentam se rea-
bilitar na competição enquanto
Atibaia, que estreou com uma
vitória suada sobre o Dragons
(4 a 3), tenta manter a boa fase.
Amanhã (02/12), Atibaia x
Nippon Blue Jays abrem a ro-
dada às 9h. Às 13h jogam Dra-
gons x São Paulo.

Tamaki – As partidas deste fi-
nal de semana no Estádio do
Bom Retiro terão um torcedor
ilustre. Trata-se de Henrique
Tamaki, que atuou na Liga Pro-
fissional de Beisebol do Japão.
Tamaki, que encerrou sua car-
reira de arremessador em 2006,
no Rakuten Eagles, depois de
uma bem sucedida passagem
pelo Hiroshima Carp, assumiu no
início deste ano o posto de trei-
nador de arremessadores do
Giants e deve retornar ao Japão
no próximo dia 14. Antes de vir
ao Brasil ele passou 45 dias na
República Dominicana, onde
conferiu o Torneio de Inverno
com a participação de equipes

locais. Por aqui, pretende matar
a saudade de velhos amigos e
acompanhar aos jogos da Taça
Brasil. No Japão há 18 anos, res-
salta que primeiro pretende se
familiarizar com o beisebol bra-
sileiro para depois falar em
eventuais contratações. “Só vim
mesmo para observar. Contra-
tar jogadores não é tão fácil
como se imagina. Não sei nem
quem são os técnicos atuais
muito menos os jogadores que
estão se destacando”, despistou
Tamaki, que admite ter conver-
sado com o técnico Mitsuyoshi
Sato, de Mogi das Cruzes para
trocar informações.
(Aldo Shiguti, com o site da
CBBS)

TABELA DE JOGOS
Fase Classificatória

24/11 (Sábado)
Dragons 4 x 6 Guarulhos

São Paulo 13 x 4 Nippon Blue Jays

25/11 (Domingo)
Guarulhos 10 x 4 São Paulo

Atibaia 4 x 3 Dragons

01/12 (HOJE)
9h: São Paulo x Atibaia

13h: Nippon Blue Jays x Guarulhos

02/12 (DOMINGO)
9h: Atibaia x Nippon Blue Jays

13h: Dragons x São Paulo

BEISEBOL 2

Henrique Tamaki prestigia
14ª Taça Brasil no Bom Retiro

AConfederação Brasi-
leira de Beisebol e
Softbol (CBBS) divul-

gou seu calendário de ativida-
des oficiais visando as come-
morações do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.
O projeto prevê a realização
de 27 jogos entre agosto e ou-
tubro envolvendo equipes bra-
sileiras e japonesas em 12 ci-
dades diferentes dos Estados
de São Paulo, Paraná e Mato
Grosso do Sul.

Um dos destaques é a vin-
da de uma equipe colegial, em
setembro, que farão um total
de nove jogos contra a sele-
ção brasileira. Os amistosos
acontecem em setembro em
Bastos/SP (1 jogo, em 06/09),
Londrina/SP (2 jogos, em 07/
09), Campo Grande/MS (2 jo-
gos, em 10/09), Mogi das Cru-
zes/SP (1 jogo, 13/09) e na
capital paulista (2 jogos, em 14/
09).

Antes, em agosto, está con-
firmada a visita das Universi-
dades japonesas de Keio e
Waseda, que farão jogos em
Presidente Prudente/SP (2 jo-
gos, em 09/08), Maringá/PR (2
jogos, em 10/08), Lins/SP (2
jogos, em 14/08), Ibiúna/SP (2
jogos, em 16/08).

Encerrando o calendário

festivo, o País recebe a visita
da equipe campeã de Toshi-
Taiko em outubro, com jogos
em Marília/SP (2 jogos, em 11/
10), Londrina/PR (2 jogos, em
12/10), Araçatuba/SP (2 jogos,
em 16/10), Ibiúna/SP (2 jogos,
em 18/10) e na capital paulista
(2 jogos, em 19/10).

Para viabilizar o projeto, a
CBBS busca parcerias com
órgãos, instituições ou empre-
sas. “Qualquer apoio no senti-
do de dar visibilidade ao bei-
sebol será bem vinda”, expli-

ca Valter Gomes, proprietário
da Work Sports, empresa de
marketing encarregada de dar
suporte ao projeto.

A meta é arrecadar cerca
de R$ 400 mil entre translado
(R$ 40 mil), hospedagens (R$
140 mil), refeições (R$ 115
mil), equipe de apoio (R$ 30
mil), materiais de marketing
(R$ 40 mil), estrutura de cam-
pos (R$ 15 mil) e recepção das
delegações japonesas (R$ 22
mil).

Com experiência na stock

car, Gomes conta que tem “um
longo caminho a percorrer”.
“Já visitamos algumas empre-
sas, mas é preciso tempo para
ter retorno. Por mais que as
empresas sejam receptivas ao
projeto, é preciso um tempo
para maturar a idéia”, justifica
Gomes, que conta com a aju-
da do ex-jogador e atual técni-
co do Gecebs, Estevão Sato.
“Mas acredito que é possível
captar essa quantia até agosto
de 2008”, arrisca Gomes.

(Aldo Shiguti)

EQUIPE CAMPEÃ DE TOSHI-TAIKO

11/10 – 2 jogos em Marília (SP)
12/10 – 2 jogos em Londrina (PR)
16/10 – 2 jogos em Araçatuba (SP)
18/10 – 2 jogos em Ibiúna (SP)
19/10 – 2 jogos em São Paulo (SP)

EQUIPES DE KEIO E WASEDA

09/08 – 2 jogos em Presidente Prudente (SP)

10/08 – 2 jogos em Maringá (PR)

14/08 – 2 jogos em Lins (SP)

16/08 – 2 jogos em Ibiúna (SP)

EQUIPES DE KOKO YAKYU

06/09 – 1 jogo em Bastos (SP)
07/09 – 2 jogos em Londrina (PR)
10/09 – 2 jogos em Campo Grande (MS)
13/09 – 1 jogo em Mogi das Cruzes (SP)
14/09 – 2 jogos em São Paulo (SP)

O BEISEBOL NO CENTENÁRIO IMIGRAÇÃO

A Academia de Beisebol da
Confederação Brasileira de
Beisebol e Softbol programou
para os dias 7, 8 e 9 de de-
zembro a seletiva para novos
atletas. Somente poderão par-
ticipar da seletiva atletas nas-
cidos em 1993, 1994 e 1995.
Os candidatos deverão com-
parecer no CT Yakult/CBBS,

em Ibiúna (SP), com todo seu
material de jogo e roupa de
cama. A CBBS informa que
só será cobrada a despesa de
alimentação.

Detalhes sobre reserva de
alojamento devem ser obtidas
com o administrador do CT,
Graciano Yagura pelo tel.: 15/
3249-1270.

BEISEBOL 2

Academia realiza seletiva nos
dias 7, 8 e 9 de dezembro

Beisebol também fará parte das comemorações do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil

DIVULGAÇÃO

O Anhanguera Nikkei Clu-
be, através do seu Departa-
mento de Beisebol e Softbol,
realizará nesse fim de semana
(1 e 2) o seu “1º Anhanguera
T-ball Fest”, em São Paulo.

Segundo os organizadores,
este evento não será apenas
mais um torneio esportivo, mas
uma grande festa de confra-
ternização entre clubes amigos,
colaboradores, atletas e seus
familiares. Está programada a
realização de um festival T-ball
beisebol e softbol, jogos de
“catatau” (para aqueles peque-
nos, presentes em todas as
equipes, que ainda não atingi-
ram a idade T-ball), jogos de
crianças iniciantes no esporte
mas que já estejam com idade
acima da categoria T-ball, além
de um torneio de beisebol da
categoria infantil.

O evento contará com a
participação de um total de 17
equipes, sendo 12 da catego-
ria T-ball e 5 da categoria in-
fantil.

Além da parte esportiva,
são previstas atividades re-

FESTIVAL

“1º Anhanguera T-ball Fest”
creativas na piscina,
playground, cama elástica,
tobogã gigante, pôneis,
charretes, cavalos, jogos de
tênis, futebol, barracas de
pastel, sorvete, etc, além do
tradicional “rachão” de
softbol dos adultos, com mui-
ta bebida e comida.

LOCAL: ANHANGUERA NIKKEI CLUBE -
SEDE CAMPESTRE - ESTRADA DOS

ROMEIROS, 1001 – SANTANA DE

PARNAÍBA – SP
DATA: 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2007
HORÁRIO: A PARTIR DAS 8:30HS

No 9° Campeonato Mundi-
al Kyokushin Karatê, realizado
em Tóquio nos dias 16, 17 e 18
de novembro, o brasileiro
Ewerton Teixeira derrotou o
tcheco Jan Soukup, na final, e
conquistou o troféu de melhor
do mundo na modalidade. Com
o resultado, o atleta entra as-
sim na elite da modalidade,
além de provar que no Brasil o
estilo produz grandes nomes.

No total, reuniram-se 192
atletas de diversos países que
tentaram conquistar o troféu de
competição. Contudo, o brasi-
leiro não deu chance para nin-
guém e só confirmou sua su-
perioridade.

Teixeira, 25 anos, se tornou
o segundo estrangeiro a con-
quistar o prêmio mais impor-
tante na modalidade do caratê.
Com a periodicidade de qua-
tro anos, o Mundial sempre
teve o Japão como a maior
força. Mas, em 1997 o mundo
conheceu o primeiro estrangei-
ro campeão, o brasileiro Fran-

cisco Filho, um dos lutadores
mais consagrados no mundo do
kyokushin.

Agora, dez anos após a
conquista de Filho, Teixeira
entra para a história do espor-
te como o segundo brasileiro a
vencer o maior campeonato de
kyokushin do mundo.

Nas sete lutas que fez,
Teixeira demonstrou absoluta
superioridade sobre os adver-
sários. Na final, derrotou
Soukup em apenas 1 minuto e
28 segundos de luta, ao con-
seguir fazer um ippon, com um
chute na perna.

Após a luta, o que não fal-
tou foi comemoração. Depois
de receber os cumprimentos
do presidente da Organização
Internacional de Caratê Kyo-
kushin, Shokei Matsui, o luta-
dor foi agarrado pelos seus
colegas e jogado para cima.
Uma forma inusitada de se
comemorar, mas que mostrou
o entusiasmo de todos pela
conquista.

KYOKUSHIN

Brasileiro garante título de
Campeonato Mundial
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CAFÉ CULTURAL

CCBB enfoca o Centenário com
curadoria de Fábio Namatame

CULTURA

HQ’s sobre imigração
japonesa são finalizadas

Para marcar os 100 anos da
imigração dos japoneses ao
Brasil, será lançado, no início de
2008, o livro em quadrinhos
“Banzai - História da Imigra-
ção Japonesa no Brasil”, com
cerca de 160 páginas. Trata-se
de um livro em quadrinhos de-
senhado por um dos mais re-
nomados quadrinhistas brasilei-
ros, Julio Shimamoto, conheci-
do como “Shima”; e escrito
pelo especialista em cultura ja-
ponesa Francisco Noriyuki
Sato, um dos fundadores da
Associação Brasileira de De-
senhistas de Mangá e Ilustra-
ções (Abrademi). A obra foi ide-
alizada pela Associação Cultu-
ral e Esportiva Saúde.

De acordo com Sato, a obra
começa narrando principal-
mente “as condições de vida e
de esperança dos imigrantes”,
desde a época anterior à vinda
do navio Kasato Maru, que
trouxe os primeiros japoneses
ao Brasil, em 1908, até a Se-
gunda Guerra Mundial (1939-
1945).

A seguir, a ênfase é dada
às “conquistas dos dos japone-
ses e de seus descendentes”.

No fim do livro também há
páginas só com textos, para
incluir detalhes que fugiam da
narrativa ideal, além de um

glossário de termos japoneses.
A obra foi idealizada pela

Associação Cultural e Esporti-
va Saúde, tradicional no ensino
da língua japonesa. Como os
professores da instituição veri-
ficaram que seus alunos pouco
ou nada sabiam sobre a Histó-
ria do Japão, resolveram buscar
um material didático de lingua-
gem especialmente acessível.

Assim foi lançado, em 1995,
o livro “História do Japão em
Mangá”, que teve grande suces-
so. Quem escreveu a obra foi
Sato, que já havia produzido,
também em formato de mangá,
com Cláudio Seto e Roberto
Kussumoto, “A Filosofia do Sa-
murai na Administração Japone-
sa”, lançado em 1990.

Outros trabalhos recentes
de Shima são “Musashi” e
“Claustrofobia”. Ele já desenha,
no entanto, desde os anos de
1960, quando publicou a série
“O Gaúcho”, pela Folha de S.
Paulo; e, na mesma década,
participou dos títulos “Histórias
Macabras” e “Histórias de Ter-
ror”. Saiba mais sobre o
quadrinhista na pequena
monografia “Julio Shimamoto –
Um eterno aprendiz”: http://
kanno.com.br/downloads/
shima-monografia-MPK.pdf
(com Maurício Kanno, da SBPN)

Quadrinhos foram concebidos por dois artistas nikkeis

DIVULGAÇÃO

Um jogo gratui-
to, com um visual
moderno inspirados
nos animes. É assim
que a Level Up!,
uma das maiores
quando o assunto é
jogo on-line, aposta
no sucesso de
Trickster, um dos
games mais popu-
lares atualmente no
mundo e que aca-
ba de desembarcar
por aqui. Trata-se
de um jogo gratui-
to, com um visual
de animê e com um
conteúdo gigantes-
co. O esquema é o
mesmo de “Sil-
kroad”, “Lineage
II” ou “City of Heroes”.

Trickster, um sucesso mun-
dial que já tem uma grande le-
gião de fãs no Japão, nos Es-
tados Unidos e na Europa, mis-
tura um visual animê e uma
trama bem humorada, que tem

como protagonistas uma legião
de homens-búfalos, mulheres-
gatos e muitos outros seres
meio-humanos, meio-animais.
O jogo chega ao Brasil por
meio de uma parceria entre a
Level Up! e a Ntreev. Os jo-
gadores podem acessar os ser-
vidores internacionais em in-
glês e se divertir com pessoas
de todos os cantos do planeta.

“Trickster é um título de
sucesso internacional que já
possui uma grande base de jo-
gadores brasileiros. Através de
mais esta parceria, proporcio-
naremos o acesso para um
número ainda maior de usuá-
rios.”, afirma Andrea
Bedricovetchi, diretora geral
da empresa.

A história se desenrola na
Ilha de Cabala, onde persona-
gens meio-humanos dão a lar-

gada a uma caçada por relí-
quias antigas e valiosas. Cada
personagem possui seus pró-
prios poderes e habilidades e
os utilizam nesta corrida pela
riqueza. Os jogadores explo-
ram os diversos ambientes do
lugar, vivendo aventuras incrí-
veis com seus amigos enquanto
se divertem com centenas de
missões.

Outro atrativo é o fato do
acesso ser gratuito. Os joga-
dores podem criar contas,
baixar o jogo e acessar os ser-
vidores internacionais sem
pagar nada. Por outro lado,
para tornar as horas de diver-

são ainda mais intensas, é
possível adquirir uma infini-
dade de itens por meio dos
Cash Points, a moeda eletrô-
nica do jogo. São milhares de
roupas, armas, equipamentos
e até mesmo personagens es-
peciais. O jogador ainda pode
adquirir itens para construir
sua própria casa online, que
pode ser visitada por seus
amigos. Existem três pacotes
de Cash Points disponíveis
com preços a partir de R$
19,90.

Mais informações no site:
http://levelupgames.uol.com.
br/website/trickster.aspx.

GAMES

Empresa Level Up! Lança no Brasil jogo Trickster

Jogo terá acesso gratuito para público

DIVULGAÇÃO

Personagens lembram animes

Dando continuidade ao
projeto Café Cultural
CCBB, que acontece

aos sábados e domingos, en-
tre 14 e 18 horas, no café do
Centro Cultural Banco do Bra-
sil, no centro da cidade, a pro-
gramação segue com pockets
shows e performances tea-
trais. O tema da segunda
curadoria (dezembro de 2007
e janeiro de 2008) passa a ser
100 anos da imigração japone-
sa no Brasil, com curadoria do
cenógrafo e figurinista, Fábio
Namatame.

Assim como no primeiro
bimestre, o tema será enfo-
cado sob o ponto de vista da
Tradição e da Vanguarda, res-
pectivamente, nos meses de
dezembro e janeiro. Em de-
zembro, serão abordados o
desembarque do navio Kasato
Maru e o choque cultural. Em
janeiro de 2008, serão tratados
a integração cultural, o bairro
da Liberdade e a São Paulo
Cosmopolita do século 21.

Ao longo da tarde de cada
dia, acontecerão quatro inter-
venções teatrais com leituras
de textos e quatro apresenta-
ções musicais, ao vivo, espe-
cialmente nas mesas da área
externa do café, em um total
de 16 no fim de semana.  As
intervenções teatrais serão fei-
tas por Selma Egrei.

A atriz fará leituras do tex-
to A Babel Americana, que
Marcelo Romagnoli escreveu
especialmente para o projeto
Café Cultural CCBB. As apre-

relacionados ao tema do mês.
O suporte tecnológico foi es-
colhido para que o ritmo de lei-
tura seja determinado pelo pró-
prio usuário.

Dentro do ipod, a pessoa
encontrará os seguintes con-
teúdos: textos relacionados ao
tema do mês, músicas, vídeo e
imagens. Para ter acesso ao
ipod, é necessária a apresen-
tação de um documento.

 Atmosfera romântica – “A
idéia principal é a de propici-
ar um olhar diferenciado so-
bre a cidade a partir de leitu-
ra de textos, imagens e inter-
venções artísticas. O objetivo
é resgatar um pouco essa at-
mosfera romântica por meio
de uma relação mais íntima
entre o freqüentador e os te-
mas que ele poderá encon-
trar”, afirma Sergio Escamilla,
idealizador e produtor do pro-
jeto ao lado do Centro Cultu-
ral Banco do Brasil. “O palco
imaginário do Café Cultural
CCBB abrigará uma progra-
mação sempre com um olhar
diferenciado sobre a cidade,
um espaço de reflexão e cri-
ação sobre as diversas ten-
dências do mundo contempo-
râneo”, explica.

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL

(R. ÁLVARES PENTEADO, 112 –
CENTRO, SP)
FUNCIONAMENTO: DE TERÇA A
DOMINGO, DAS 10 ÀS 20H

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3113-3651
/ 3652 OU WWW.BB.COM.BR/CULTURA

sentações musicais trazem o
violonista, multi-instrumentista,
arranjador e produtor Camilo
Carrara e o saxofonista e flau-
tista Tomas Rohrer, interpre-
tando adaptações feitas
Carrara de clássicos da músi-
ca tradicional japonesa.

Além disso, para aguçar o
apetite para o cardápio cultu-
ral do café, o freqüentador
poderá manusear um ipod, na
parte interna, com diversos
conteúdos e informações. Tan-
to as apresentações quanto o
conteúdo dos ipods estarão

Evento contará com intervenção teatral com Selma Egrei

DIVULGAÇÃO

O Ipod contém textos, vídeo,
músicas e fotos:

Textos – No item textos, estão
disponíveis três artigos. São
eles: “O Imigrante Japonês – A
história de sua vida no Brasil”,
de Tomoo Handa; “Uma Epopéia
Moderna - 80 anos da imigração

japonesa no Brasil”, uma obra do
Bunkyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assistên-
cia Social); e “Libélula” (Aka tom-
bo), música de Kosaku Yamada,
com letra de Rófú Miki.

Vídeo – Adeus Japão, filme de fic-
ção inédito, que envolve poesia,

memória e história dos imigrantes.
Com a atriz Cristina Sano, roteiro
de Marcelo Romagnoli, direção de
Rogério Farah, curadoria e figuri-
nos de Fábio Namatame.

Músicas – No link música, é pos-
sível ouvir Jean-Pierre Rampal,
Yo Yo Ma, Camilo Carrara, Dan

Nakagawa, entre outros artis-
tas.

Fotos – Como o tema de dezem-
bro é os 100 anos da imigração
japonesa no Brasil, as fotos
mostram a família do curador do
projeto deste mês, Fábio
Namatame.

Conteúdo do Ipod


