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Governo de SP prepara guia turístico
sobre influências japonesas no Estado

O Governo de São Paulo,
através da Secretaria Estadu-
al de Esporte, Lazer e Turis-
mo prepara para este mês o
lançamento de um guia com
informações turísticas e cultu-
rais ligadas à comunidade ja-
ponesa do Estado de São
Paulo. De acordo com o Ser-
viço de Informação da Coor-
denadoria de Turismo da Se-
cretaria, a obra reunirá infor-
mações sobre as regiões nas
quais a comunidade se con-

solidou. Além da capital pau-
lista, os japoneses se firma-
ram nos municípios de Atibaia,
Mogi das Cruzes, Suzano,
Bastos, Marília, Lins, Regis-
tro, Araçatuba, Presidente
Prudente e Pereira Barreto. O
guia terá ainda informações
sobre atividades e festivida-
des tradicionais da comunida-
de no Estado, como o Festi-
val da Cerejeira, realizado
anualmente em São Paulo, no
mês de julho.
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DIVULGAÇÃO

São Bernardo - As come-
morações ao Centenário
da Imigração Japonesa em
São Bernardo do Campo
tiveram início no último dia
24, com um plantio de 300
mudas de árvores nativas
da Mata Atlântica, no pon-

to mais alto do município:
o Pico do Bonilha, locali-
zado no bairro Montanhão.
Mais de 300 pessoas, en-
tre imigrantes japoneses e
descendentes participaram
do plantio que recebeu a
denominação de Bosque

da Diversidade do Cente-
nário da Imigração Japone-
sa no Brasil. O calendário
de atividades inclui ainda
concurso de karaokê e
show da cantora Minami
Kanako, o Festival Japão
em São Bernardo, apre-
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Os amantes de tango não po-
dem deixar de conferir no
próximo dia 09, em São Pau-
lo, o show da cantora japo-
nesa Anna Saeki. Considera-
da uma das precursoras do
ritmo no arquipélago japonês,
a artista tem mais de 20 anos
de carreira dedicada ao
tango com letras japonesas.
Aos interessados, os ingres-
sos já estão à venda por R$
20,00 no Sesc Vila Mariana
(local do show) e no Jornal
Nippak.

Ingressos para
show de Anna Saeki
estão à venda
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A UPK (União Paulista de
Karaokê) está eufórica. Tudo
por conta da aprovação do
Paulistão 2008 junto à Lei Rou-
anet, fato que proporcionará
mais tranquilidade para a rea-
lização. Programado para os
dias 21 e 22 de junho no Gran-
de Auditório do Anhembi, o
evento reunirá cerca de 600
cantores e público estimado em
mais de 4 mil pessoas. Segun-
do o presidente da UPK, Luiz
Yuki, os preparativos estão a
tdo o vapor. “E acreditamos
quer será um concurso para
ficar na história”, destaca.

Paulistão de karaokê
promete melhorias
em ano do Centenário

sentação da Orquestra Fi-
larmônica de São Bernar-
do do Campo, Noite de
Gala da Integração Cultu-
ral Brasil-Japão e a Inau-
guração do Monumento do
Centenário na Praça Sa-
muel Sabatini, entre outras.

Bastos anuncia projetos para as
comemorações do Centenário

DIVULGAÇÃO

Fundada em 18 de junho de
1928 por imigrantes japone-
ses, Bastos (SP) escreveu um
capitulo à parte na história da
imigração. Importante núcleo
da colonização, a cidade até
hoje conta com uma comuni-
dade atuante. Por isso mes-

mo, a “capital do ovo” não
poderia ficar fora das come-
morações do Centenário. En-
tre as atrações, reforma do
Museu Saburo Yamanaka, a
revitalização do Centro Só-
cio-Cultural e o lançamento
de um livro.
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Marta quer aproveitar Centenário
para atrair turistas japoneses

MARCU IIZUKA

O Ministério do Turismo
pretende aproveitar “a jane-
la de oportunidades aberta
pelo Centenário” para des-
pertar o desejo dos japone-
ses por conhecerem o Bra-
sil. Entre as ações, o MTur
aposta, principalmente, na
–—————–—––––————–—–—––——– | pág 9

geração dos “Baby Bo-
omer’s ou “Dankai” – japo-
neses que nasceram entre
1947-1950, no pós-guerra,
e que tiveram pleno acesso
a educação e aos empregos,
além do alto poder aquisiti-
vo.

Governo e Prefeitura do Rio
projetam parcerias com Japão

LEANDRO MARINS

Mesmo com pouca expressi-
vidade japonesa no Estado, o
Rio de Janeiro prevê um forta-
lecimento nas relações comer-
ciais e econômicas com o Ja-
pão em 2008. Tudo por conta
dos festejos de 100 anos de
–—————–—––––————–—–—––——– | pág 3

imigração. Para o governador
Sérgio Cabral, que viaja para
o Japão ainda neste mês, é hora
do Estado se aproximar dos
japoneses. Já o prefeito César
Maia também acredita em mais
união com os japoneses.
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O deputado Walter Ihoshi e o presidente da
Câmara, Arlindo Chinaglia, receberam o depu-
tado federal japonês Takashi Kosugi, que veio
ao Brasil tratar de assuntos relacionados ao
meio ambiente. O encontro aconteceu no dia
21, em Brasília.

A Mostra de Cinema Japonês, que segue até
dia 09 de março no Centro Cultural Banco do
Brasil, co-realizado pela Fundação Japão, con-
tou com uma palestra de abertura no último dia
19. Na ocasião, foi exibido o filme “A Luta
Solitária”, de Akira Kurosowa, e na sequência
aconteceu uma palestra com o crítico de cine-
ma do jornal Folha de S. Paulo, Sérgio Rizzo; e
com a mestre em Comunicações e Artes e pes-
quisadora da área de cinema no Centro de Es-
tudos Orientais da PUC São Paulo, Marcela
Canizo.

O Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Massami Uyeda, recebeu no último dia 22 o título de “Cidadão Paulistano”. A iniciativa foi do vereador
Aurélio Nomura. Cerceado por familiares e amigos, o evento aconteceu no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo.

1: Prefeito Gilberto Kassab, ministro Massami Uyeda e vereador Aurélio Nomura e deputado federal Walter Ihoshi. 2: Deputado Walter Ihoshi, ministro
Massami Uyeda e vereador Aurélio Nomura. 3: Wilma Motta, Emiko Uyeda e Nair Takashima. 4: Nagato Hara, Suza Mabe, Yugo Mabe e Reimei Yoshioka. 5:
Sanko Sacay, Maria Okabayashi e Seiti Sacay. 6: Celso Ogawa, Emiko Uyeda, Massami Uyeda, Mariana Uyeda Ogawa e Massami Uyeda Junior.

Único grupo de marionetes de gênero que mantém sua tradição há 374 anos, o Yukiza, em sua
primeira visita ao Brasil, não teve um minuto de folga. Entre muitas apresentações - sempre
esgotadas - em Santos, Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, o grupo concedeu uma entrevista
coletiva no Sesc Consolação e dois wokshops (Brasília e SP) aos brasileiros. Aproveitaram a
visita para conhecer uma escola secundária japonesa, na capital paulistana; e receberam elogios
de Carla Camurati, atual presidente do Teatro Municipal do RJ. A Fundação Japão foi a respon-
sável pelo vinda do tradicional grupo de marionetes.

1: O líder do Yukiza, Magosaburo XII, concede entrevista coletiva aos jornalistas, entre a assessora
cultural sênior Michiko Okano e assessora cultural Elza Hatsumi Tsuzuki (ambas da Fundação Japão
SP), no hall do teatro do SESC Consolação. 2: Magosaburo XII realiza uma demonstração de bonecos
para as tvs brasileiras. 3: A manipuladora de bonecos Chie Yuki (irmã de Magosaburo XII) ministra
workshop com os 44 bonequeiros brasileiros. 4: Chie se diverte com boneco típico brasileiro, presente
de um dos participantes, com Sachi Oshima, do Departamento de Artes e Divisão de Artes Cênicas da
Fundação Japão

DIVULGAÇÃO / ERICO MARMIROLI

O desenhista Mauricio de Sousa lançou a per-
sonagem Keika, companheira de Tikara, na úl-
tima quarta-feira (20), em coletiva no seu estú-
dio em São Paulo. Keika teve seu nome inspi-
rado na assessora de comunicação da Funda-
ção Japão SP, Sandra Keika Fujishiro, e signifi-
ca “aquela que acrescenta bravura, pureza, in-
tegridade e honestidade”. Alice Takeda, espo-
sa de Mauricio e diretora de produção da Mau-
ricio de Sousa Produções, teve papel impor-
tante na criação dos personagens, que devem
ser utilizados pelo Governo Japonês e, em bre-
ve, deverão também ser incorporados às histó-
rias da Turma da Mônica. Os mascotes serão
utilizados em cartazes e materiais de divulga-
ção dos eventos comemorativos do Centenário
da Imigração Japonesa no Brasil. 

1 - O diretor de arte Fundação Japão, Jo Takaha-
shi, o coordenador das comissões do Centenário
da Imigração, Nagato Hara e o desenhista Mauri-
cio de Sousa. 2 - O músico Mauricio Takeda e
Sousa e assessora da FJSP, Sandra Keika
Fujishiro, com os  presonagens Tikara e Keika

DIVULGAÇÃO / ERICO MARMIROLI

ERICO MARMIROLI

A Acesjt (Associação Cultural e
Esportiva São Judas Tadeu) reali-
zará, no dia 09 de Março de 2008,
domingo, a 24ª Festa do Sorvete,
das 11 às 18 horas, nas dependên-
cias do Colégio Santa Amália
(Avenida Jabaquara, 1673, Saúde).
Neste tradicional e conhecido
evento, os visitantes poderão con-
sumir, sem limite, uma grande va-
riedade de sabores de sorvetes,
muitos especialmente produzidos
para a ocasião. Além dos sorve-
tes, haverá diversas opções de
comidas e bebidas e atrações cul-
turais como o show do cantor Joe
Hirata. Para mais informações:
5581-6505.

Jovens  atletas amadores da faixa etária dos 4 aos 19 anos
que contam com o auxilio da ACESJT para treinos esportivos.
(Festa do sorvete)

O Instituto Paulo Kobayashi e a JCI Brasil-
Japão inauguraram no ultimo dia 23 mais uma
sala do Projeto Integração. Dessa vez, o Insti-
tuto Cultural Nipo Brasileiro de Campinas foi
contemplado. Com patrocínio do Banco Real,
a sala já mostra que é um sucesso, pois mais
de 70 inscritos aguardam o inicio das aulas.

1: Deputado federal Guilherme Campos, Airton
Tanigawa do Banco Real, deputado federal Walter
Ihoshi, vereador de Campinas Luiz Yabiku, Victor
Kabayashi (presidente do IPK),Tadayoshi Hanada
(presidente do Instituto Cultural Nipo Brasileiro de
Campinas) e Rodrigo Hajjar, diretor da secretaria
de cooperação internacional da prefeitura munici-
pal de Campinas. 2: O Seinen Kai do Instituto Cul-
tural Nipo Brasileiro de Campinas mostrou ani-
mados para monitorar as aulas. 3: Da JCI Brasil-
Japão: Fabio Takeda, Rogerio Gyotoku e Marcelo
Yamaguishi. 4: Cerimônia de Abertura que contou
com diversas autoridades, entre eles o presiden-
te do IPK Victor Kobayashi, o presidente da JCI
Brasil-Japão Marcio Yochem, o deputado federal
Walter Ihoshi e o presidente do Instituto Cultural
Nipo Brasileiro de Campinas, Tadayoshi Hanada
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Estado com uma baixa
concentração de nipo-
brasileiros se compara-

do com São Paulo e Paraná, o
Rio de Janeiro mostra que está
disposto a colocar a “mão na
massa” para celebrar os 100
anos. No último dia 21, tanto a
Prefeitura quanto o Governo
carioca lançaram oficialmen-
te o Centenário da Imigração
e do intercâmbio Brasil-Japão,
cujo ponto alto está marcado
para junho.

Na ocasião, o prefeito Cesar
Maia e o governador Sérgio
Cabral reuniram-se com as li-
deranças da comunidade para
tratar dos projetos de maior
impacto ligados ao Japão. E, de
quebra, confirmaram que o in-
teresse principal – tanto de
Cabral quanto de Maia – é fo-
mentar os laços econômicos e
comerciais com os japoneses,
questões vistas atualmente
como “distantes e mornas”. A
cerimônia, que durou cerca de
duas horas, aconteceu no Pa-
lácio da Cidade, em Botafogo
e contou, como não poderia
deixar de ser, com uma apre-
sentação de canções japonesas
aos convidados.

O anfitrião e prefeito do Rio
destacou a importância das co-
memorações na cidade, enfati-
zando a colaboração dos nipo-
brasileiros no fortalecimento da
agricultura nacional, bem como
no estreitamento cultural entre
os dois países. “Temos muito a
agradecer aos japoneses. em
especial àqueles que tanto ba-
talharam em uma terra desco-
nhecida e tão diferente. Portan-
to, o município tem a obrigação
de retribuir à altura todo esse
esforço”, destacou o prefeito
em entrevista ao Jornal
Nippak, garantindo apoio total
para a grade de programação
montada para as comemora-
ções. “De nossa parte, será
uma grande honra participar
desse festejo. E como o Rio de
Janeiro é um dos principais des-
tinos de turistas japoneses e es-
tamos com muitos projetos, a
Prefeitura dará suporte total na
parte de organização e infra-es-
trutura.”

Também presente ao even-
to, o governador Sérgio Cabral
Filho, que estava acompanha-
do da primeira-dama Adriana
Ancelmo Cabral e dos secre-
tários da Casa Civil, Régis
Fichtner, e de Agricultura, Pe-
cuária, Pesca e Abastecimen-
to, Christino Áureo, disse que
se sentia honrado por ser pre-
sidente honorário da comissão
de eventos e que era preciso
“celebrar o passado, mas sem
esquecer de focar o futuro”.
Para mostrar o potencial cari-
oca aos japoneses, Cabral vi-
ajará para o país no dia 8 de

março, viagem que se esten-
derá também à Coréia.

“Nós temos de olhar para o
futuro também. Por isso mes-
mo é que nesse ano tão espe-
cial vamos mostrar aos japone-
ses o potencial do Rio de Ja-
neiro. Será uma viagem muito
produtiva, pois o Japão e o Bra-
sil vivem um bom momento.
Quanto ao Centenário, pode-
mos afirmar que as comemo-
rações não serão somente res-
tritas à capital. Muitas cidades
do interior também têm uma
grade montada. Enfim, vejo
como uma oportunidade de
aproximar ainda as relações
‘nipo-cariocas’”, disse Cabral.

Investimentos – Entre os as-
suntos a serem tratados com os

japoneses, Cabral filho já tem um
cronograma: primeiro, pedirá ao
Japan Bank for International
Cooperation (JBIC) - que finan-
ciou o programa de despoluição
da Baía de Guanabara - a conti-
nuação da parceria. Outra frente
é a de estreitar relacionamen-
tos com empresas voltadas à
área tecnológica.

“Também pretendemos
conversar com empresários da
indústria automobilística, com
a empresa Panasonic que é
parceira da Simetrics, que será
a primeira empresa da Améri-
ca do Sul, no Rio de Janeiro,
de semicondutores. Depois,
vamos à Coréia para mais três
dias de trabalho, lá vamos dis-
cutir a questão do transporte
ferroviário”, destacou ele.

Cabral acrescentou que
durante muito tempo o estado
do Rio possuía baixa credibili-
dade com o JBIC, mas que
pagando dívidas e recomeçan-
do obras como a da Estação
de Tratamento de Esgoto Ale-
gria, o estado conseguiu recu-
perar sua imagem, e voltou a
ser visto com otimismo pelos
investidores japoneses.

“Nós acreditamos que recu-
peramos a credibilidade pagan-
do em dia nossos fornecedores
e recomeçando obras que es-
tavam paradas como a Estação
de tratamento de Esgoto Ale-
gria, entre outras. Hoje, o ban-
co nos vê como bons parcei-
ros”, finalizou o governador.

(Rodrigo Meikaru, do
Rio de Janeiro)

CENTENÁRIO

Rio de Janeiro espera novas
parcerias com Japão em 2008

Prefeito Cesar Maia, governador Sérgio Cabral e embaixador Ken Shimanouchi durante solenidade

FOTOS: JORNAL NIPPAK

Os Bolsistas 2008 e a As-
sociação Brasileira de Ex-Bol-
sistas no Japão (Asebex) rea-
lizam no dia 9 de março, a par-
tir das 11h, na Associação
Aichi do Brasil, em São Paulo,
o Natsu Matsuri dos Bolsistas
(ex-Churrascada).

O evento, que faz parte das
comemorações do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil, servirá também para
celebrar a ida de mais de 40
bolsistas que irão neste ano
estudar ou estagiar em uni-
versidades ou empresas japo-
nesas. O objetivo deste evento
é divulgar a cultura japonesa
e seus costumes através de
apresentações, culinária e ou-
tras atividades desempenha-
das pela comunidade nipo-bra-
sileira. Além de constituir um
fundo de auxílio mútuo desti-

CULTURA

Bolsistas 2008 e Asebex
promovem Natsu Matsuri

nado a suprir gastos em ca-
sos de extrema necessidade
de qualquer um dos bolsistas
durante o período de estadia
no Japão.

O evento será aberto a to-
dos e o público esperado este
ano é de mais de mil pessoas.
Os convidados terão como
opção de alimentação pratos
típicos da culinária japonesa,
doces e o tradicional churras-
co. Haverá também apresen-
tações de danças típicas,
shows de música, demonstra-
ção de artes marciais, bingo,
sorteios de prêmios variados e
kingyo sukui.

NATSU MATSURI DOS
BOLSISTAS 2008
QUANDO: 9 DE MARÇO, A PARTIR DAS 11H

ONDE: ASSOCIAÇÃO AICHI DO BRASIL

(RUA SANTA LUZIA, 74, LIBERDADE)

2ª PARTE

O direito aos alimentos
nasce junto com o nascimen-
to da relação de parentesco
ou do casamento ou união
estável. É natural a prestação
de alimentos entre pais e fi-
lhos, marido e mulher, com-
panheiro e companheira, ir-
mãos, enquanto juntos convi-
vem. A problemática se ins-
tala, todavia, quando  por al-
gum motivo se verifica a rup-
tura dessa convivência e
existem a necessidade de se
buscar meios para se sobre-
viver e a possibilidade de pro-
vê-los.

Em casos de separação
consensual, normalmente, se
fixa a pensão para o cônjuge
necessitado e para os filhos
menores. Ao fixar a pensão
já se estabelece onde, como
e quando deva ela ser cum-
prida. Se a partir de então, a
pensão não for paga pode-se
cobrar em juízo, observando
que o prazo de prescrição é
de dois anos, isto é, só se
pode cobrar pensão atrasadas
de dois anos para trás.

Se a separação for litigio-
sa, o Juiz a requerimento do
interessado pode fixar a qual-
quer momento a pensão. A
partir da determinação judi-
cial ela é devida.

Outro caso muito comum
em que há obrigação de
prestar alimentos, é quando
se descobre a paternidade do
filho ou vice-versa. Se a pen-
são alimentícia é devida en-
tre os parentes, é claro, que
se reconhecida a relação de
parentesco ela se torna pas-
sível de cobrança. Tal reco-
nhecimento de paternidade
nem sempre é espontâneo, o
que requer, muitas vezes pe-
nosos caminhos para obtê-lo,
inclusive com ação judicial e
exame de DNA.

Por outro lado, existem
inúmeros casos em que o in-
divíduo acreditava como seu
o filho e, posteriormente, vem
saber que não o era. Se isto
acontecer, fica desobrigado a
prestar alimentos, pois, a re-
lação de parentesco não mais
existe. Mas, a desobrigação
só desaparecerá depois de se
comprovar a não paternida-
de por via judicial com poste-

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

PENSÃO ALIMENTÍCIA –
EXONERAÇÃO DE PAGAMENTO

rior cancelamento no assen-
to quanto a paternidade no
Cartório de Registro Civil . In-
gressa-se em Juízo com a
ação negativa de paternida-
de com pedido de cancela-
mento de assento. Julgada
procedente a ação providen-
cia-se o cancelamento do res-
pectivo assento de nascimen-
to.

Pode-se ingressar com o
pedido a qualquer tempo, des-
de que atendidas as condi-
ções previstas em lei, anali-
sando-se toda a situação
fática, mormente a referente
à necessidade de quem a plei-
teia e à possibilidade de quem
deve prestá-la.

Por outro lado, em que
pese inúmeras exceções, as
decisões judiciais não podem
fomentar o ócio e sim, sem-
pre que possível, estimular o
indivíduo para o trabalho.

Tudo em matéria de famí-
lia deve ser feito com o maior
bom senso e responsabilidade.
Não podemos aceitar de for-
ma alguma, sob qualquer ar-
gumento, um pai, com com-
provada possibilidade, sabe-
dor da necessidade do filho, se
esquivar em pagar a pensão
alimentícia. É atentar contra
direitos fundamentais da cri-
ança. É atentar contra o mais
simples espírito de solidarieda-
de. É revoltante saber de mu-
lher e filhos, totalmente, aban-
donados, sem qualquer ampa-
ro do marido e pai. Da mes-
ma forma não podemos acei-
tar filhos que podem trabalhar
e ficam ociosos porque rece-
bem a pensão do pai, o que os
torna alvo de pessoas
inescrupulosas que se aprovei-
tam do seu ócio.

No caso em tela, o fato do
filho com 30 anos ingressar
com ação pleiteando pensão
contra seu pai acometido de
doença grave, senão repug-
nante é imoral. Deve ter en-
curtado os dias de vida de seu
pai.

De nada adianta a lei, o
poder judiciário, se cada um
de nós não agirmos com res-
ponsabilidade. Se assim não
fizermos, estaremos conde-
nados a assistir barbáries
dentro do seio familiar como
temos assistido nos últimos
tempos.

Emocionado
com a participação
do Governo e da
Prefeitura, o pre-
sidente da Associ-
ação do Centená-
rio do Rio de Ja-
neiro, Akiyoshi
Shikada, comemo-
rou o fato dos fes-
tejos na região “es-
tarem além do pla-
nejado”. Para ele,
o apoio do prefei-
to César Maia e do
governador Sérgio
Cabral dão uma
“força extra” para
que a comissão
consiga viabilizar
os trabalhos du-
rante todo o ano
de 2008. “Realmente, quando
começamos o projeto do Cen-
tenário no Rio de Janeiro, não
imaginávamos a dimensão que
poderia ter no Estado. Contu-
do, vendo agora toda a dispo-
sição do governador e do pre-

Dirigentes comemoram apoio e garantem verbas para eventos

feito, podemos trabalhar com
mais tranqüilidade”, disse o di-
rigente.

Serão, no total, cerca de 20
eventos englobando a cultura
japonesa. De missa, passando
por fórum econômico, à festi-

val de pipas gigantes oriun-
das de Hamamatsu, a progra-
mação promete ser agitada
aos amantes da cultura japo-
nesa, segundo Shikada.

“Estamos com os traba-
lhos adiantados. Podemos
não ter uma comunidade nik-
kei muito grande no Rio de
Janeiro, mas sei que a cultu-
ra japonesa atrai uma verda-
deira multidão quando reali-
zamos eventos culturais”,
afirmou Shikada.

Diferentemente de São
Paulo, que corre contra o tem-
po para alavancar recursos
aos festejos, no Rio a parte
de captação está praticamen-
te fechada. Nos cálculos da
Associação, cerca de R$ 3
milhões serão gastos e boa
parte já está assegurada atra-
vés de parcerias com estatais,
caso da Petrobras e Vale do
Rio Doce. “Estamos tranqüi-
los. Sei que aqui temos o
apoio de grandes empresas”,
explicou o dirigente.

Shimanouchi e Shikada acertaram detalhes

Durante a cerimônia de
abertura das comemorações
do Centenário, o prefeito
César Maia lançou mão de um
discurso diferenciado para lem-
brar a saga dos imigrantes ja-
poneses no Rio de Janeiro.
Através de um texto escrito
pelo professor de História
Sinvaldo do Nascimento Silva,
que leciona na Escola Munici-
pal Joaquim da Silva Gomes,
em Santa Cruz, localidade que
conta com grande comunida-
de nikkei, Maia exemplificou o
esforço dos primeiros japone-
ses que chegaram no Rio.

“O Centenário já está sen-
do celebrado. E o Rio tem
muito o que comemorar, pois
os nikkeis de Santa Cruz fes-
tejam, em 2008, os 70 anos de
fundação da Colônia Agrícola
Japonesa. Uma história de luta,
dedicação e perseverança de
um povo que chegou aqui e en-

Em discurso, prefeito Cesar Maia lembra dos 70 anos de
comunidade agrícola em Santa Cruz

Santa Cruz tinham a expec-
tativa de ganhar muito dinhei-
ro e voltar rapidamente para
o seu país. Em Santa Cruz não
seria diferente, mas a percep-
ção de que estavam apenas
de passagem caia por terra
quando as famílias tinham que
enfrentar as adversidades im-
previstas. Há registros, segun-
do depoimentos coletados
pela pesquisadora Kukiko
Murakami Miyata, “de atitu-
des de perversidade, precon-
ceito e depreciação”. Hoje,
dedicam-se a trabalhos rurais
e estão, também, ligados ao
Centenário.

“É todo esse trabalho de-
senvolvido em 70 anos que te-
mos de lembrar também. E o
que nos deixaram? Um lega-
do de dedicação aos estudos e
da união. São os trunfos que
admiro em Santa Cruz”, fina-
lizou o prefeito.

frentou uma dura realidade.
Hoje, vemos os frutos daque-
les trabalhadores que vieram
com coragem e determinação”,
destacou o prefeito.

  Atualmente formada por
36 famílias, a Colônia Agríco-
la recebeu as primeiras famíli-
as japonesas em 1938. Embo-
ra procedentes da cidade pau-

lista de Cotia, não encontraram
residências adequadas, indo
instalar-se, provisoriamente e
de forma bastante precária,
nas antigas casas pertencen-
tes à Fazenda, nas dependên-
cias da extinta Coudelaria.

Na região, como todo imi-
grante japonês que chegava
ao Brasil, os residentes em

Famílias japonesas se instalaram há 100 anos no bairro

DIVULGAÇÃO
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Shotaro, a autor desta narrativa, descobre entre os documentos
da família o diário de seu pai. Mas Shotaro está para completar
80 anos em 2008, quando da comemoração do Centenário da
Imigração Japonesa ao Brasil. Enquanto lê o diário, sua memó-
ria se ativa, relembrando acontecimentos que praticamente caí-
ram em esquecimento. Quando chegou ao Brasil, Shotaro tinha
10 anos. Nesta interação entre o passado relembrado e recriado,
Shotaro confunde os tempos: às vezes é o menino quem fala, ou-
tras vezes, é o Shotaro da atualidade.

Vai aí um cafezinho?
– PARTE 8 –

Foi ele numa noite de lua
minguante e de poucas estre-
las no céu. Para iluminar, um
candeeiro, cuja chama alta
estava mais clara do que nun-
ca. Rangeu desdenhosamen-
te a porta pesada de trincos
enferrujados. As paredes es-
tavam marcadas com riscos,
que lembravam golpes de
chicote. Talvez fosse isso,
não tinha certeza. Ou seria
esta imagem mera ilusão?
Nas paredes também havia
argolas de ferro embutidos
em vigas de madeira. Corren-
tes grossas tinham sido atira-
das em montes pelo chão.
Quando entrou naquele am-
biente, um arrepio percorreu
a espinha. Sentiu eriçarem os
pelos do braço. Segundo fo-
ram suficientes para que ima-
gens surgissem à mente, ce-
nas bizarras, de uma multidão
de negros sendo castigados.
Ouviu lamentos e gritos aba-
fados pelo silvo das correias
cortando o ar.

Após o ocorrido, ninguém
mais ousou aproximar-se.
Mas quando a estação che-
gava, a velha paineira cente-
nária florescia com tamanha
desenvoltura que o passado,
ainda que não mudasse, pare-
cia exorcizada dos karmas
mais letais. Pecados de alguns,
karmas de outros. O velho
Ishihara compôs um haiku:

Será testemunha
Paineira centenária
De nosso suor?

Foi-se o tempo de colheita
do café. Do que receberam,
tiveram que quitar com as dí-
vidas assumidas no armazém.
Era de lá que os colonos ad-
quiriam alimentos, produtos de
limpeza, combustível e medi-
camentos. Todos tinham co-
nhecimento de que os manti-
mentos eram comercializados
pelo próprio patrão. Como a
cidade ficava longe, e por fal-
ta de transporte, não tinham
outra forma de abastecimen-
to. Se continuassem desta for-
ma, dependiam apenas da boa
vontade da Caldeira Albuquer-
que: negociar! Os trabalhado-
res mais antigos tinham feito
justamente isso. Pediram para
cultivar uma horta entre os
corredores de café, que foi
aceito sem hesitação. Planta-
vam milho, verduras e legu-
mes. Os colonos costumavam
também criar porcos, galinhas
e animais de carga.

Neste primeiro ano, Joshi-
ro não se fez de rogado e con-
seguiu comprar um porco de
um caboclo que morava nas
vizinhanças. É verdade, para
pagar depois de receber do
patrão. O caboclo mostrou
uma cara de resignado e pas-
sando o cigarro de palha de
um canto para o outro, cuspiu
lateralmente, tirando o chapéu
de palha e amassando-o con-
firmou: “Sem problemas, ami-
go japonês, você leva o ani-
mal e me paga quando rece-
ber”. E fez acompanhá-lo de
um carrinho de mão carrega-
do de sabugos de milho.

As roupas que trouxeram
do Japão, logo se desfizeram
em farrapos. Necessitavam
de tecidos mais grossos, apro-
priados para o trabalho no
campo. Os sapatos foram
substituídos por botinas, me-
nos confortáveis, entretanto
apropriados para se caminhar
sobre a terra batida, muitas ve-
zes, pedregosa. Quem traba-

lhava mais, e sem reclamar,
era Matsue, que além da lida
nas fileiras, ao voltar para casa
preparava o jantar. Nada mui-
to especial. Começaram a
consumir também batatas,
inhames e xuxu.  Com o pas-
sar do tempo, o paladar foi se
acostumando a novos sabores
e, assim, o cardápio melhorou.

Chegando em casa, os
meninos corriam para a sala
e abriam suas antigas mochi-
las escolares. Não voltariam
mais à escola? Tornaram-se
céticos quanto a esta possi-
bilidade, mas a vontade pelos
estudos continuava valendo.
Ao abrir o seu caderno qua-
se que totalmente rascunha-
do, deparou com a página em
que o professor Yamashita
elogiava o seu empenho: “Pa-
rabéns jovem Shotaro, você
é um vencedor”. Seus olhos
umedeceram, por instantes.
Não deixou tomar pela emo-
ção, para se sentir forte. Deu
uma cotovelada no irmão
mais velho, que revidou em
seguida, iniciando uma corri-
da pela sala. “Parem com
isso”, advertiu a mãe, sem se
mostrar zangada. Eram cri-
anças e adoravam brincar.

Naquela safra, a vida no
campo levou tempo para se
acostumar. Trabalhava-se
muito, tendo que dirigir à la-
voura quando ainda o sol não
existia no horizonte. Antes que
os outros acordassem, Matsue
tinha preparado o lanche do
dia. Mais um garrafão d’água
do poço. Todo o alimento era
deixado à sombra, local onde
os membros da família pode-
riam descansar. Uma vez,
uma trilha de poeira levantou
quando a charrete aproximou-
se, trazendo nas banquetas um
homem mais velho acompa-
nhado da mulher e três crian-
ças. Era ele: Caldeira Albu-
querque. Alto, calçando botas
longas até os joelhos, um pa-
letó e um par de pincenê enfi-
ado na parte superior do na-
riz.  Austero. A mulher tinha
um vestido longo, com muitos
babados. Levava nas mãos
uma sombrinha. Uma autên-
tica senhora da sociedade
paulista. As crianças nada
deixavam a desejar: meias
soquetes e brilhantina na ca-
beça dos meninos; na meni-
na, cachinhos nos cabelos e
presos por uma fita.

Orgulhoso da própria ri-
queza, o homem levantou-se
e ficou divisando os infinitos
pés de café, que fazia curva
na montanha até desaparecer
onde a vista alcançava. Quan-
to aos trabalhadores, confun-
dindo-se com os cafés, torna-
ram-se num detalhe. Pode ser
que ele sentisse dono, inclusi-
ve daqueles. Na presença do
patrão, o capataz quis se mos-
trar enérgico: “Levantem-se,
voltem ao trabalho”. Com a
mão, Caldeira pediu calma, ini-
bindo a ordem do homem de
confiança. Ele era um tanto
diplomático. O seu pai teria
sido um deputado pelo Parti-
do Republicano Paulista, nos
tempos áureos da política café
com leite, quando revezava
com o Partido Republicano
Mineiro, a hegemonia pela in-
dicação dos presidentes do
Brasil. Mas desde que Getú-
lio chegou ao poder, perdeu
força. Ainda assim, esta famí-
lia dos barões do café man-
tém influência. Pelo menos,
era o que se pensava.

 (continua)

SÃO PAULO

Secretaria de Esporte e Turismo
lançará guia sobre comunidade

Em fase de execução, a
obra já pode ser considera-
da uma “mão na roda” para
quem quer descobrir onde e
quando os japoneses se ins-
talaram em determinadas ci-
dades.

No Circuito das Frutas,
por exemplo, muitos dos pro-
dutores são descendentes de
japoneses. Além disso, as
técnicas agrícolas utilizadas
por diversas fazendas foram

disseminadas pelos imigrantes
japoneses.

O Circuito Caminho do
Mar percorre o caminho in-
verso ao que foi feito pelos
imigrantes japoneses. No
Circuito Mantiqueira, os tu-
ristas deverão fazer uma
parada numa na Fazenda
Renópolis, localizada nas
proximidades da estrada de
ferro que liga Pindamonhan-
gaba a Campos do Jordão e

com forte presença de nipo-
brasileiros. Na fazenda, que
tem cerca de 70 anos de
existência, funciona uma
casa de chá, criada pelos ja-
poneses que vivem na fa-
zenda.

A Rota da Liberdade pas-
sa por municípios que foram
importantes durante o ciclo
do café, produto que contou
com a mão-de-obra dos pri-
meiros imigrantes japoneses

que chegaram ao Brasil. A
rota também inclui regiões
que tiveram forte influência
japonesa na agricultura,
como Tremembé, que teve
a cultura de arroz introduzi-
da pelos imigrantes vindos
do Japão.

Os roteiros já foram ofe-
recidos às associações de
todas as províncias japone-
sas com sede em São Pau-
lo.

Obra contará peculiaridades nikkeis em diversas cidades

O Banco Central do
Brasil também entra nas
comemorações do Cen-
tenário da Imigração
Japonesa, com a con-
fecção da moeda alusi-
va à data. O lançamen-
to, aprovado pelo Con-
selho Monetário Nacio-
nal, ocorrerá em junho,
mais especificamente
no dia 18, em São Pau-
lo. A emissão faze par-
te do programa de mo-
edas comemorativas do
BC, cujo principal obje-
tivo é difundir a história
e a identidade nacional
e afirmar a imagem do
Brasil, consolidando seu
padrão monetário no
País e no exterior.

No contexto das co-
memorações do even-
to ao longo de 2008 –
considerado também
como o do ano do Intercâm-
bio Brasil-Japão – o BC acom-
panhará o Ministério das Fi-
nanças do Japão, que prepa-
ra uma moeda especial para
celebrar a data. No layout,
símbolos máximos da imigra-
ção serão impressos, pois o
projeto brasileiro apresenta o
navio Kasato Maru, que re-
presenta o início da imigração
japonesa ao Brasil, e faz re-
ferência à presença japonesa
no desenvolvimento da agri-
cultura brasileira, simbolizada
por uma camponesa japone-
sa colhendo caquis. O caqui,

GOVERNO

Banco Central prepara moeda
do Centenário para junho

Características Básicas das
moedas comemorativas

Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil
Denominação: 2 reais
Material: cuproníquel
Diâmetro: 30 mm
Peso: 10,17 g
Tiragem inicial: 2 mil moedas
Tiragem máxima: 10 mil moe-
das

que tem seu próprio nome ori-
ginado do japonês, foi esco-
lhido por ter sido difundido no
Brasil por aqueles imigrantes.

REPRODUÇÃO

Criado para ser um portal
de informação sobre o Cen-
tenário da Imigração e da cul-
tura japonesa no Brasil, o site
www.japao100.com.br turbi-
na seu conteúdo no próximo
dia 5 com depoimentos da
vocalista da banda Pato Fu,
Fernanda Takai, do psiquiatra
Roberto Shinyashiki e do
cartunista Maurício de Sousa,
além de mais cinco personali-
dades. Todos falarão sobre a
influência do Japão em suas
vidas e o que aproveitam da
terra do sol nascente no coti-
diano.

O registro é feito em texto,
fotos e vídeo. Outros famosos
já estão com seus depoimen-
tos publicados, como Tizuka
Yamasaki, que falou sobre o
perigo da chácara de seus
avós ser invadida por rapazes
em busca dos “japoneses ini-

migos”; e a apresentadora
Sabrina Sato, que recordou o
avô de 107 anos. Também par-
ticipam do site o sushiman Jun
Sakamoto, o estilista Jum
Nakao, o mesa-tenista Hugo
Hoyama, a bailarina de butô
Emilie Sugai, o judoca meda-
lhista olímpico Chiaki Ishii, a
empresária Angela Hirata, en-
tre outros.

No entanto, qualquer pes-
soa pode participar. O site tem
mais de 300 depoimentos pos-
tados por gente comum, imi-
grantes e seus descendentes
de todo o país. Além do texto,
as opções de postagem tam-
bém incluem áudio, vídeo e
fotos, com número de upload
ilimitado. Reunidas, essas his-
tórias oferecem um resgate
completo da história da imigra-
ção – e pelos olhos de várias
gerações.

CENTENÁRIO NA INTERNET

Editora Abril traz relatos de
famosos e anônimos

Sabrina Sato relata importância de cultura japonesa no cotidiano

DIVULGAÇÃO

Informações turísticas e cul-
turais ligadas à comunida-
de japonesa do Estado de

São Paulo serão reunidas e
transformadas em um guia. A
publicação será organizada
pela Secretaria Estadual de
Esporte, Lazer e Turismo e lan-
çada durante as comemora-
ções do centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil.

De acordo com o diretor do
Serviço de Informação da Co-
ordenadoria de Turismo da
Secretaria, Vanilson Fickert, o
guia reunirá informações sobre
as regiões nas quais a comu-
nidade se consolidou. Além da
capital paulista, os japoneses
se firmaram nos municípios de
Atibaia, Mogi das Cruzes, Su-
zano, Bastos, Marília, Lins,
Registro, Araçatuba, Presiden-
te Prudente e Pereira Barreto.

O guia terá ainda informa-
ções sobre atividades e festi-
vidades tradicionais da comu-
nidade no Estado, como o Fes-
tival da Cerejeira, realizado
anualmente em São Paulo, no
mês de julho. A festividade é
baseada no ritual milenar (co-
nhecido como hanani) que co-
memora, no Japão, a passa-
gem do rigoroso inverno para
a primavera e é marcado pelo
florescer das cerejeiras. “Por
conter informações perenes, o
guia não se resumirá ao cen-
tenário, mas continuará a va-
ler depois das comemorações”,

afirma Fickert. A previsão é
que o guia seja lançado ainda
neste mês.

Missões japonesas - Com o
lançamento do guia, a Secre-
taria de Esporte, Lazer e Tu-
rismo visa atender a população
da comunidade e outros inte-
ressados na cultura japonesa
que vivem no Estado. Já para
receber as missões japonesas
que visitarão o Estado no mês
de junho para as comemora-
ções do centenário, a Secre-
taria criou um roteiro, com des-
tinos que contam a história da

imigração em São Paulo.
Além da capital, o roteiro

inclui o circuito Caminhos do
Mar (municípios de Cubatão,
São Bernardo do Campo), Cir-
cuito das Frutas (Atibaia, In-
daiatuba, Itatiba, Itupeva,
Jarinu, Jundiaí, Louveira,
Morungaba, Valinhos e Vinhe-
do), a Rota da Liberdade (Ba-
nanal, Cruzeiro, Cunha, Gua-
ratinguetá, Ilhabela, Lorena,
Pindamonhangaba, Piquete,
Redenção da Serra, São José
do Barreiro, São Sebastião,
São Luís do Paraitinga, Tau-
baté, Tremembé e Ubatuba),

as Cavernas da Mata Atlânti-
ca (Apiaí, Barra do Turvo, El-
dorado e Iporanga) e o Circui-
to Mantiqueira (Campos do
Jordão, Monteiro Lobato, Pin-
damonhangaba, Piquete, San-
to Antônio do Pinhal, São Ben-
to do Sapucaí e São José dos
Campos).

“Todos esses roteiros são
destinos de interesse para as
missões diplomáticas japone-
sas”, ressalta o secretário de
Esporte, Lazer e Turismo,
Claury Alves da Silva.
(com Portal do Governo
do Estado de São Paulo)

Festas típicas de diversas cidades de São Paulo estarão presentes no guia da Secretaria

DIVULGAÇÃO
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Plantio de mudas marca início
do Centenário da Imigração

CIDADES/SÃO BERNARDO DO CAMPO

Ascomemorações ao
Centenário da Imigra-
ção Japonesa em São

Bernardo tiveram início no úl-
timo dia 24, com um plantio de
300 mudas de árvores nativas
da Mata Atlântica, no ponto
mais alto do município: o Pico
do Bonilha, localizado no bair-
ro Montanhão. Mais de 300
pessoas, entre imigrantes japo-
neses e descendentes partici-
param do plantio que recebeu
a denominação de Bosque da
Diversidade do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.

Foram plantadas cerca de
15 espécies diferentes da
Mata Atlântica, entre elas,
aroeira pimenteira, pata de
vaca, dedaleiro, ingá, louro par-
do, lixeira, ipê roxo, ipê ama-
relo, paineira, aroeira preta,
angico, embiruçu, pitanga,
quaresmeira e leiteiro. Após o
plantio, os partici-
pantes se reuniram
para um piquenique
com pratos típicos
como o “oniguiri” e
o “tsukemono”.

De acordo com o
presidente da Co-
missão Organizadora dos Fes-
tejos pelo Centenário da Imi-
gração Japonesa e secretário
de Planejamento e Tecnologia
da Informação, Hiroyuki Mi-
nami, serão plantadas no total
36.520 mudas de árvores nati-
vas na cidade. O número de

árvores representa o
número de dias des-
de a chegada do
Kasato Maru.

O calendário de
festividades é exten-
so e terá ações até o
mês de agosto. Tor-

neio de tênis de mesa, concur-
so de karaokê, show com a
cantora nissei Minami Kanako
e apresentação da Orquestra
Filarmônica de São Bernardo
do Campo e coral de vozes.

Faz parte do calendário a
urbanização de praças, no Par-

que dos Pássaros, além da
Praça Kasato Maru, que terá
um pórtico, de concreto arma-
do, em referência ao navio que
realizou a travessia do Japão
ao Brasil, em 1908. O Pavilhão
Vera Cruz será palco de ex-
posição fotográfica, comidas
típicas, apresentações de taikô,
artes marciais e muito mais.

Mascote – O calendário ofi-
cial foi lançado no dia 20, no
Teatro Cacilda Becker, e con-
tou com a presença do coor-
denador geral da Associação

para Comemoração do Cente-
nário no Brasil, Yoshio
Imaizumi, do cônsul adjunto do
Japão em São Paulo, Jiro Ma-
ruhashi, e do prefeito William
Dib, entre outras autoridades.

Uma das atrações ficou por
conta da apresentação do mas-
cote Yuki, que traduzido ao pé
da letra significa “seguindo em
frente”, uma criação do
cartunista Juarez Corrêa e que
será símbolo de São Bernardo
nas ações referentes ao cen-
tenário da imigração japonesa
na cidade.

Lideranças e autoridades prestigiaram evento que dá início à programação oficial do Centenário

DIVULGAÇÃO

CIDADES/CURITIBA

Prefeitura inicia reformas
estruturais de Praça do Japão

A praça do Japão, entre as
avenidas Sete de Setembro e
República Argentina, está em
obras. A Prefeitura de Curiti-
ba iniciou nesta semana a re-
vitalização da praça, que ga-
nhará novo piso, paisagismo e
reforma geral das instalações
elétrica e hidráulica. A revita-
lização da praça faz parte do
trabalho de recuperação dos
principais ícones da cidade e
também é uma das ações da
Prefeitura para as comemora-
ções do Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil, come-
morado este ano.

“A praça é um dos princi-
pais monumentos em homena-
gem à comunidade nipo-brasi-
leira, além de celebrar os tra-
dicionais festivais japoneses. É
uma justa homenagem, com
obras que trarão benefícios di-
retos a toda a cidade”, diz o
prefeito Beto Richa. A previ-
são é de que a reforma seja
concluída em abril. Até lá, a
praça ficará fechada por tapu-
mes por questão de seguran-
ça.

A Secretaria Municipal do
Meio Ambiente irá substituir
todo o piso, tanto do calçamen-
to interno como externo. As
novas calçadas terão um pa-
drão único, mais resistente,
antiderrapante e com melho-
res condições de acessibilida-
de. Serão trocados três mil

metros quadrados de piso.
O paisagismo da praça

também terá algumas altera-
ções, embora o projeto man-
tenha as características origi-
nais dos jardins japoneses. Os
seis lagos da praça serão re-
formados, com plantio de mais
arbustos e flores. O Memorial
da Imigração Japonesa, onde
são feitas as cerimônias do chá
e outras atividades culturais,
também está incluído na refor-
ma. Serão trocadas as instala-
ções elétrica e hidráulica e tam-
bém reformado o telhado.

Equipamentos – A Praça do
Japão foi inaugurada em 1962
e remodelada em 1979. Entre
os equipamentos instalados na
época da remodelação está
uma lanterna esculpida em
pedra, doada pela assembléia
legislativa de Hyogo, estado
japonês co-irmão do Paraná.
A lanterna é um símbolo tradi-
cional nos jardins japoneses.
Na praça também foram fei-
tos lagos e ajardinamento se-
guindo a arquitetura japonesa.

Em 1993 foram inaugura-
dos o Portal Japonês e o Me-
morial da Imigração, este últi-
mo, inaugurado em 26 de ju-
nho, mesma data da chegada
ao Brasil do navio Kasato
Maru, que trouxe ao Brasil os
primeiros imigrantes japone-
ses, em 1908

Reforma inclui troca de piso e reforma dos seis lagos existentes

DIVULGAÇÃO

Em comemoração aos 100
anos de Budismo Primordial no
Brasil, o 24º sumo pontífice da
Honmon Butsuryu-Shu (HBS),
Koyama Nitijyou Shounin, de-
sembarca no País no próximo
dia 27. Sua visita é aguardada
com expectativa pelos budis-
tas.

No Japão são 500 templos
e filiais da HBS e no Brasil, e
11 templos em cidades como
São Paulo, Lins, Mogi das Cru-
zes, Presidente Prudente, Lon-
drina, Taubaté, Itaguaí,
Sarandi, Campinas, Curitiba e
Cuiabá.

No Brasil, o primeiro mon-
ge budista (Ibaragui Nissui)
chegou em 1908, enviado pela
HBS com a missão de difun-
dir a cultura budista e acom-
panhar os conterrâneos no pri-
meiro navio de imigrantes ja-
poneses a atracar no porto de
Santos, o Kasato Maru, o que
faz coincidir o centenário da
cultura budista no Brasil com
o centenário da imigração ja-
ponesa.

Portanto o Brasil está para
receber o mestre representan-
te maior de uma comunidade
sesquicentenária no mundo,
centenária no Brasil e cinqüen-
tenária nos Estados Paraná e
São Paulo.

Sua visita ao Brasil é con-
siderada um fato histórico, pois
um Sumo Pontífice só se
locomove a um país exterior
quando há um sério objetivo e
compromisso identificado de

CIDADES/LINS

Sumo Pontífice visita São Paulo e Paraná em missão de paz
Segundo o jornalista e colabo-
rador do Jornal Nippak, Shi-
gueyuki Yoshikuni, Ibaragui
construiu o primeiro templo em
Guaiçara, em 1936, transferin-
do-o mais tarde para Lins, em
1951. “Por isso, Lins é consi-
derada a matriz espiritual dos
11 templos existentes no país”.

Em Lins, conta Yoshikuni,
Ibaragui recebeu diversas ho-
menagens. “Além de uma pra-
ça com seu nome, a medalha
Marechal Cândido Rondon e o
título de Cidadão Linense, en-
tre outras. Ele faleceu em Lins,
no dia 1º de maio de 1971, e
descansa no mausoléu existente
no Templo Taisenji, trasladado
que foi em solenidade no dia 4
de janeiro de 2007”, lembra.

Koyama Mitijyou Shounin
receberá o Título de Hóspede
Oficial do Município pela mãos
do prefeito de Lins, Waldemar
Sândoli Casadei. Estão previs-
tos ainda homenagens especi-
ais a diversas pessoas, lança-
mento da biografia do mestre
Ibaragui e inauguração do
Museu. Deverão estar presen-
tes caravanas de fiéis das 11
cidades, estimando-se em cer-
ca de mil pessoas.

Hoje, o Templo de Lins
está sob a responsabilidade do
sacerdote Rubens Morais, vin-
do de São Paulo, há bom tem-
po. E o Templo e as demais
dependências foram reforma-
dos recentemente para rece-
ber os ilustres visitantes nesse
evento.

promover a paz e progresso da
comunidade local.

Além de líder religioso que
promove ação da paz, o sumo
pontífice faz ponte para con-
tatos políticos entre as nações
Brasil-Japão, tendo inclusive
recebido autoridades políticas

brasileiras em sua sede mun-
dial no Japão.

É o responsável direto pela
autorização e realização de
todas doações e obras sociais
favorecendo as entidades fi-
lantrópicas do Estado/Nação.

No dia 28 de março, às 19
horas, será realizada no Tem-
plo Budista, em São Paulo, lo-
calizado na Rua Ibaragui Nissui
166, Chácara Klabin, a Festa
da Iluminação. Trata-se de um
grande evento inédito, que atra-
vés de um espetáculo dirigido
por grandes profissionais reno-
mados na área, e interpretado
pelo Papa Budista, será retra-
tado o Tema, “Iluminação”.

Em Lins – No dia 30 de mar-
ço, às 9 horas, será realizado
um grande culto em Lins, ce-
lebrado pelo Sumo Pontífice.

Templo de Lins passou por reformas para receber ilustre visitante

Sumo pontífice Koyama Shounin
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O Governo Japonês, atra-
vés do Consulado Geral do
Japão em Curitiba, disponibili-
zará recursos no valor de US$
85. 375, 00 para a Associação
Beneficente Bento Cavalhei-
ro, localizada no município de
São Joaquim (SC). A cerimô-
nia de assinatura do contrato
acontece no próximo dia 4, no
Consulado.

O recurso será utilizado
para a aquisição do aparelho

CIDADES/SÃO JOAQUIM (SC)

Governo Japonês doa US$ 85 mil à entidade beneficente
de Vídeo-Cirurgia para o Hos-
pital de Caridade Sagrado Co-
ração de Jesus, único hospital
do município que atende paci-
entes para cirurgias e interna-
mentos mantido pela Associa-
ção. A aquisição do equipa-
mento possibilitará o avanço no
nível de tratamento médico do
hospital e contribuirá na pro-
moção de saúde dos morado-
res do município.

A doação será viabilizada

através do Programa de Assis-
tência a Projetos Comunitários
do Governo Japonês (Progra-
ma APC), cujos recursos pro-
vêm dos impostos pagos pelo
povo japonês e que visa promo-
ver auxílio no campo sócio-eco-
nômico aos países em desen-
volvimento, por meio de ações
nas áreas de educação básica,
capacitação profissional, saúde
e bem-estar social.

No ano fiscal de 2007, o

Consulado Geral do Japão em
Curitiba já realizou quatro doa-
ções, totalizando cerca de US$
254.000,00 nos Estados de Pa-
raná e de Santa Catarina, que
estão sob a jurisdição do Con-
sulado em Curitiba. A doação
à Associação Beneficente Ben-
to Cavalheiro é a quinta.

A doação também é uma
forma de estreitar ainda mais
as relação bilateral no “Ano do
Intercâmbio Japão-Brasil”.

A prefeitura de
Londrina, no Para-
ná, lançou oficial-
mente o calendário
de eventos come-
morativos da cida-
de para o Imin-100.
A cerimônia ocor-
reu na última quar-
ta-feira (26) e con-
tou com a presen-
ça do prefeito,
Nedson Micheleti,
e do presidente da
Comissão Oficial do Imin-100,
Atsushi Yoshii.

Micheleti constituiu, através
de um decreto municipal de ju-
nho do ano passado, a comis-
são oficial que está organizan-
do os eventos e festejos do
Centenário da Imigração Japo-
nesa na cidade. O projeto está
orçado em R$ 5 milhões, tanto
para a preparação dos eventos
– cujo tema é “A evolução e a
integração do nikkei” –, quanto
para a construção da Praça do
Centenário da Imigração, cujas
obras vão começar no próximo
mês em terreno entre a Cidade
da Criança e o Pronto Atendi-
mento Municipal (PAM). O ter-
reno é da prefeitura.

Além do lançamento da
praça, que está previsto para
o dia 22 de junho, será realiza-
da no Parque de Exposições
Ney Braga, a Expo Imin-100,
que vai ocorrer entre os dias
18 e 22 de junho, mobilizando
a comunidade londrinense com
oficinas e eventos ligados à
cultura oriental, alta tecnologia
e outras atrações referentes às
comemorações do centenário.

Micheleti elogiou o apoio do
governo federal e afirmou que
um convite foi feito ao presi-
dente Luís Inácio Lula da Sil-
va, para que participe da Expo
Imin-100 no dia 18 de junho.
“Todos nós sabemos como são
importantes os valores que a
comunidade nipônica nos tem

passado desde a imigração”,
salientou.

Assaí – Já a cidade de Assaí
também aproveitou o começo
do ano para lançar a pedra fun-
damental do ‘’maior castelo
japonês do Brasil’’, em come-
moração ao Centenário da
Imigração Japonesa no país.
Trata-se de uma obra que cus-
tará mais de R$ 4 milhões e
não ficará pronta para a festa
do Imin 100, entre 18 e 22 de
junho próximo; irá demorar de
um ano e meio a três anos,
segundo estimativas do prefei-
to Michel Ângelo Bontempo

Segundo Bontempo, a cons-
trução do castelo irá impulsio-
nar o turismo no município.
Embora com a participação de
poderes públicos e da comuni-
dade, em ‘’mutirão’’, Bontem-
po creditou à Liga das Associ-
ações Culturais de Assaí (Laca)
a iniciativa. ‘’Temos grandes
guerreiros e um deles é a sigla
Laca’’, afirmou o Prefeito,
agradecendo ao presidente da
entidade, Cairo Koguishi.

O castelo terá quatro pisos,
com 600 metros quadrados na
base, estreitando-se gradativa-
mente até o topo, na altura de
22 metros. Cogita-se, inicial-
mente, um restaurante japonês
no último pavimento; museu e
salão de encontros culturais nos
intermediários e a sede da
Laca no térreo.

CIDADES/LONDRINA

Lideranças abrem oficialmente
calendário do Imin-100

Prefeito elogiou apoio do governo federal

DIVULGAÇÃO
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‘Capital do Ovo’, Bastos prepara
série de ações para o Centenário

CIDADES/BASTOS CIDADES/MOGI DAS CRUZES 1

Livro retrata história da
imigração na região

O historiador e professor
Mário Sérgio de Moraes está
finalizando o livro que retrata
a “Historia da Imigração Ja-
ponesa em Mogi das Cruzes”.
O trabalho é fruto de uma
ampla pesquisa realizada por
meio de entrevistas com famí-
lias dos primeiros imigrantes
que chegaram à cidade.

O prefeito Junji Abe foi um
dos descendentes entrevista-
dos pelo historiador e uma das
primeiras pessoas a ter aces-
so à obra. “Fiz questão de en-
tregar os originais ao prefeito
para que ele pudesse fazer as
observações necessárias, já
que ele é parte integrante da
história, vivenciou boa parte
dos acontecimentos”.

Junji classificou a obra

como riquíssima, principalmen-
te porque não relata apenas a
história dos imigrantes, mas
também explica em que con-
texto da história brasileira os
primeiros japoneses chegaram
ao Brasil.

“Trata-se de uma leitura
cativante, é difícil parar de ler
a obra, tanto é verdade que a
conclui em apenas dois dias.
Posso resumir sua importância
dizendo que o principal mérito
do livro não é apenas o relato
dos 100 anos da imigração,
mas sim sua importância para
que, nos próximos 100 anos, a
sociedade se lembre da histó-
ria e perpetue os valores e a
cultura dos primeiros imigran-
tes japoneses que aqui chega-
ram”, destaca.

Historiador Mário Sérgio entregou originais ao prefeito Junji Abe

PMMC

Fundada em 18 de junho
de 1928 por imigrantes
japoneses, Bastos, no in-

terior paulista, escreveu um
capitulo à parte na história da
imigração japonesa no Brasil.
A cidade até hoje conta com
uma comunidade atuante. Por
isso, mesmo, a “capital do ovo”
não poderia ficar fora das co-
memorações do Centenário.
Para tanto, a Acenba (Asso-
ciação Cultural e Esportiva
Nikkei de Bastos) preparou
uma programação especial
para a data.

São três ações que devem
acontecer durante o ano: a re-
vitalização do Centro Sócio-
Cultural da Imigração Japone-
sa, a reforma do Museu His-
tórico Regional Saburo Yama-
naka e o lançamento de um li-
vro bilíngüe.

Destaque também para dois
projetos de autoria do artista
plástico Yutaka Toyota, o “ar-
tista do Centenário”, que inte-
gram o “pacote” de medidas.
As obras, em aço e pedra, de-
vem ser concluídas em maio e
a inauguração está prevista
para o dia 18 de junho, data do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil e também do 80º
aniversário da cidade.

Um dos monumentos, que
será construído na área exter-
na do Museu Histórico Regio-
nal Saburo Yamanaka, recebeu
o nome de “História do Futu-
ro”. Segundo o artista, pode ser
traduzido como “projeção de
Bastos, cidade representante da
comunidade nipo-brasileira”.

Outra obra ficará no jardim
do Centro Sócio-Cultural da
Acenba, e foi batizado pelo au-
tor de “Trajetória Cultural
2008”, cujo significado é “Bra-
sil, terra de grandes dimensões,
muitas etnias e cenário de his-
tórias de grandes conquistas,
como a de Bastos, representan-
te cultural, econômico e de de-
senvolvimento nipo-brasileiro”.

Outro projeto é a revitaliza-
ção do museu, administrado pela
Acenba. Segundo o atual pre-
sidente da entidade, Goro Ono,
trata-se de um dos mais impor-
tantes, “senão o mais importan-
te”, museu nipo-brasileiro. “Te-
mos um acervo riquíssimo não
só em quantidade como tam-
bém em qualidade”, afirma
Ono. Entre outras coleções, faz
parte do acervo do museu, que
abriga documentos e objetos
pertinentes à cidade Bastos e à
história da imigração japonesa,
o diário de bordo de Kasato-
maru escrito por Ryu Mizuno;
além de  mais de 8000 fotogra-
fias relacionada à imigração.

Fundado em 1975, o museu
recebeu o nome do pioneiro
bastense Saburo Yamanaka.
Ele foi um dos idealizadores e
uma das figuras atuantes na
estruturação e organização

por um Coronel Japonês na
época da 2ª Guerra Mundial.

Na parte Central do Prédio
está exposta um altar de bone-
cas japonesas, simbolizando a
família real e uma homenagem
ao dia das Meninas. Peça doa-
da por uma família do Japão
especialmente para ser guarda-
da no Museu de Bastos.

Revitalização – Outra ativi-
dade programada refere-se à
compra do terreno onde fun-
ciona o Centro Sócio-Cultural
da Imigração Japonesa, que
abriga atualmente vários de-
partamentos como o da 3ª Ida-
de, Taikô, Pintura, Informáti-
ca, Terapia Ocupacional e
Fujin-kai, entre outros.

Finalizando a série de
ações, a Acenba está prepa-
rando um livro sobre a trajetó-
ria da imigração japonesa em
Bastos. Bilíngüe, a obra está a
cargo do departamento da Es-
cola Japonesa. O lançamento
também está previsto para o
dia 18 de junho, culminado com
uma programação artística,
que incluirá apresentações de
danças típicas, como o bon
odori e show de taikô.

Segundo Ono, hoje, a parti-
cipação da comunidade nikkei
só não é mais significativa em
função do movimento dekas-
segui. Apesar de representar
praticamente 10% da popula-
ção do município, estimado em
cerca de 30 mil, a presença
nikkei em Bastos já foi mais
marcante. “Hoje, se Bastos ti-
ver 3 mil nikkeis, 2 mil estão
no Japão”, conta o presidente
da Acenba, admitindo que o
esvaziamento enfraquece a
participação em outros seto-
res. “Mas nem por isso somos
menos atuantes”, diz.

(Aldo Shiguti, com site
da Prefeitura de Bastos)

Escultura “História do Futuro”, de Yutaka Toyota, ficará na área externa do Museu Histórico Regional
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dos materiais a serem expos-
tos no museu. Em sua home-
nagem, foi erguido um busto ao
lado do Museu.

Em 1976, o Museu de Bas-
tos foi escolhido para abrigar o
estande da Petrobras. O visitan-
te pode conhecer melhor o pro-
cesso de extração do petróleo
em alto mar através de maque-
tes e miniaturas de estações
petrolíficas e diversas fotos. Os
ciclos produtivos do município de
Bastos também estão registra-
dos em imagens fotográficas. De
1930-40, cultivo de algodão,
mostrando que Bastos já foi
Capital do Algodão. A partir do
pós-guerra, a sericicultura, de
1950 até hoje, a avicultura
punjante. Toda a história da Fia-
ção de Seda Bratac, desde o iní-
cio das instalações da maior fá-
brica em unidade fabril do mun-
do está registrada em fotos e do-
cumentos.

A máquina pioneira de la-
vagem de ovos foi produzida
em Bastos pela empresa
Ishibashi no final dos anos 50 e
está exposta como a vedete na
seção de maquinários antigos.

Na parte central do museu,
na sessão marítima, destaca-

se a ossada de uma baleia da
espécie Balenóptero, popular-
mente conhecida por Minke. O
mamífero, capturado já adulto
a 50 milhas da orla litorânea
da Paraíba, media 9,50m de
comprimento, 6,65m de diâme-
tro, 2m de altura e pesava cer-
ca de 11 toneladas. A ossada
foi montada e doada pelo De-
partamento de Oceanografia e
Linologia do Instituto de Bio-
logia Marinha da Universida-
de Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN).

Em outra sessão, a de fós-
seis e pedras, encontra-se fós-
seis de várias espécies e belís-
simas pedras que faziam parte
da coleção de Tamizo Okuda.
Todas elas cientificamente ca-
talogadas pelo Departamento
de Paleontologia da Universi-
dade de São Paulo (USP).

Na sessão de vestimentas
e peças típicas orientais, pode-
se apreciar kimonos antigos,
sandálias, espada de samurai,
shamisem (instrumento de cor-
das), panelas e belíssimos or-
namentos japonês, além das
roupas utilizadas pelo primeiro
grupo de Teatro Japonês do
Brasil e de uma farda utilizada

A  “Trajetória Cultural” será construída no Centro Sócio Cultural
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Bunkyo abre inscrições para
Miss e Mister Akimatsuri Júnior

A Comissão Organizadora
da 23ª Festa do Akimatsuri
“Centenário da Imigração Ja-
ponesa” está com inscrições
abertas para o 4º Concurso
Miss e Mister Akimatsuri
Júnior para descendentes de
japoneses que tenham entre 6
a 9 anos de idade e estejam
matriculados nas escolas do
Alto Tietê.

As inscrições podem ser
feitas pelas unidades de ensi-
no até o dia 31/03 no site
www.akimatsuri.com.br A ins-
tituição também terá de envi-
ar, via fax (11) 4796-2904, uma
declaração da coordenação da
escola autorizando o candida-
to a representá-la no concur-
so. Cada unidade poderá indi-
car apenas um representante
do sexo masculino e feminino.

“Serão classificados apenas
os vinte primeiros candidatos de
cada sexo. Estamos limitando

o número de participantes para
que o concurso não se torne
cansativo para as crianças”,
explica Cristiane Nagao, coor-
denadora do evento.

Concurso – O evento acon-
tecerá no dia 12 de abril (sá-
bado), às 16 horas, durante a
23ª edição do Akimatsuri “Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa”, marcada para 11,12 e 13
de abril, no Centro Esportivo
do Bunkyo, localizado na Ave-
nida Japão, nº 5919, Porteira
Preta, Mogi das Cruzes.

Como nos anos anteriores,
o público poderá conferir dife-
rentes atrações culturais e es-
portivas, bem como saborear
pratos típicos da culinária ja-
ponesa. Os organizadores es-
timam um público de aproxi-
madamente 70 mil pessoas.
Mais informações pelo telefo-
ne 4791-2022.

DIVULGAÇÃO

Evento é o maior sobre cultura japonesa da cidade

O Grupo São Martinho,
dono da Usina São Martinho,
de Pradópolis, no interior pau-
lista, está para colocar em prá-
tica o primeiro contrato do Bra-
sil de fornecimento de álcool
para o Japão. Assinado em
março de 2007, o contrato pre-
vê a entrega, para o mercado
japonês, de 30% do álcool in-
dustrial a ser processado pela
Boa Vista, fábrica que a São
Martinho inaugura em meados
de abril em Quirinópolis (GO).
No último dia 20, a Petrobras
anunciou a criação de empre-
sa, em parceria com o grupo
japonês Mitsui, para a implan-
tação de alcoolduto entre Se-
nador Canedo (GO) a Paulínia.

“Mas, na prática, é a inici-

CIDADES/PRADÓPOLIS

Usina São Martinho programa para abril primeira remessa de álcool ao Japão
vai moer na safra 2008-09 cer-
ca de 1,2 milhão de toneladas
de cana, mas tem capacidade
total de moagem de 1,7 milhão
de toneladas. “Moeremos me-
nos porque os canaviais não
ficaram devidamente prontos
para o corte”, diz.

Caminhões-tanque - Os
30% da produção a serem en-
viados para o Japão seguirão,
neste primeiro ano, de cami-
nhões-tanques até o porto de
Santos, para o posterior em-
barque. O álcool industrial
será empregado junto a fábri-
cas químicas e de bebidas.
Todo esse álcool obedece a
sistema de rastreabilidade que
a Mitsubishi monitora.

ativa privada, através desse
contrato da São Martinho com
a Mitsubishi, quem sai na fren-
te”, diz João Carvalho do Val,

diretor financeiro e de relações
com investidores da compa-
nhia.

A Boa Vista, segundo Val,

Usina tem capacidade total de moer cerca de 1,7 milhão de cana

DIVULGAÇÃO

A companhia, por exemplo,
exige informações sobre qual
talhão (área de canavial) for-
neceu a cana empregada na
fabricação de determinado lote

de álcool. “Tal exigência ser-
virá de vitrina para mostrar a
eficiência do setor sucroalco-
oleiro brasileiro para o mun-
do”, diz Val.

O Grupo São Martinho
tem capacidade projetada
de 12,4 milhões de tonela-
das de cana em suas três
fábricas (São Martinho, de
Pradópolis; Iracema, de
Iracemápolis; e a goiana
Boa Vista, de Quirinópolis).

Mas não significa que as
unidades terão toda essa
cana para moer na safra,
prevista para começar em

Grupo possui três fábricas
meados de abril. “A defi-
nição da quantidade de
matéria-prima costuma
sair às vésperas do come-
ço da safra”, diz o diretor
João Carvalho do Val.

Também será definido
em março se a produção
da será mais açucareira ou
alcooleira. Das três unida-
des, apenas a Boa Vista
faz exclusivamente álcool.
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NHK – PROGRAMAÇÃO – 03 A 09 DE MARÇO

Programação da NHK

***Programação sujeita a alteração sem
aviso prévio***

w w w . p r o d u t o s o r i e n t a i s . c o m . b r

03 - Segunda-Feira
00:00 NHK News
00:10 Let’s Go Minyo!
00:55 Overseas Safety Information
01:00 NHK News
01:10 Songs of Our Generation (R)
01:40 Three-month English Lessons
02:00 NHK News
02:10 Historical Drama “Atsuhime”

Eps. 9 (R)
02:55 Our Favorite Songs (R)
03:00 NHK News
03:10 HDTV Special “Bunraku Shami-

sen Performer Seiji Tsurusawa”
04:40 Undecided
05:00 Tanka Poetry
05:30 News: Good Morning, Japan
07:15 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 128
07:30 News & Weather
07:35 Have a Good Day!
08:25 News: Good Morning, Japan (R)
08:58 World Weather (E)
09:00 News & Weather
09:05 Overseas Safety Information
09:10 The Ultimate Cuisine
09:30 Micro World (R)
09:35 My Gardening
10:00 News & Weather
10:05 NHK Overseas Network
10:40 Asian Word Traveller (R)
10:45 Drama Serial Encore “Miyako

no Kaze” Eps. 127
11:00 News
11:20 Live from Your Hometown
11:45 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 128 (R)
12:00 News
12:05 Fun with English
12:15 PythagoraSwitch Mini
12:20 Peek-a-boo
12:35 With Mother
13:00 News & Weather
13:05 Good Afternoon Japan
13:55 TV Exercise
14:00 NHK News
14:15 World Weather
14:20 World Heritage 100
14:25 Tokyo Market Information
14:55 Overseas Safety Information
15:00 News & Weather
15:05 Hello from Studio Park
15:59 World Weather
16:00 NHK News
16:15 World Strollers (R)
16:59 World Weather
17:00 News
17:10 Whiz-Kids TV MAX
17:45 Living Well at 100
17:55 Overseas Safety Information
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Today’s Close-up
18:56 World Weather
19:00 Weekly Book Review
19:54 World Weather
19:55 Japanese Traditional Music
20:00 News Watch 9 (B)
21:00 NHK Special
21:50 Pa Pa Saurus
22:00 The Mark of Beauty (B)
22:25 World Music Album
22:30 News & Sports
23:10 Shibuya Live Stage: That’s Enka!
23:53 World Weather
23:55 Business Frontline

04 - Terça-Feira
00:15 News Today 30 Minutes (E)
00:45 Health for Today
01:00 NHK News
01:10 Forerunning Business Minds
01:35 News Today Asia (E)
01:50 Points at Issue
02:00 Variety Show in Your Town
02:53 Mini Program
02:58 World Weather
03:00 NHK News
03:15 Overseas Safety Information
03:20 Kiddie Craft
03:25 Fun with Japanese
03:35 With Mother (R)
04:00 NHK News
04:15 Hello from Studio Park (R)
05:00 Haiku Poetry
05:30 News: Good Morning, Japan
07:15 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 129
07:30 News & Weather
07:35 Have a Good Day!
08:25 News: Good Morning, Japan (R)
08:55 World Weather (E)
09:00 News & Weather
09:05 Overseas Safety Information
09:10 Today’s Menu
09:35 Fashionable Living
10:00 News & Weather
10:05 Living Well at 100 (R)
10:15 Hobbies and Leisure
10:40 Everyday Tips
10:45 Drama Serial Encore “Miyako

no Kaze” Eps. 128
11:00 News
11:20 Live from Your Hometown
11:45 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 129 (R)
12:00 News
12:05 Fun with English
12:15 PythagoraSwitch Mini
12:20 Peek-a-boo
12:35 With Mother
13:00 News & Weather
13:05 Good Afternoon Japan
13:55 TV Exercise
14:00 NHK News
14:15 World Weather
14:20 World Heritage 100
14:25 Tokyo Market Information
14:55 Overseas Safety Information
15:00 News & Weather
15:05 Hello from Studio Park
15:59 World Weather
16:00 NHK News
16:15 Science for Everyone (R)

16:59 World Weather
17:00 News
17:10 Whiz-Kids TV MAX
17:45 Micro World
17:50 Songs for Everyone
17:55 Overseas Safety Information
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Today’s Close-up
18:56 World Weather
19:00 Extracurricular Lesson (R)
19:30 Japan on Site
19:59 World Weather
20:00 News Watch 9 (B)
21:00 NHK Song Concert
21:43 World Weather
21:45 Tsurube’s Salute to Families
22:30 News & Sports
23:10 Shibuya Live Stage: Japanese

Narrative
23:53 World Weather
23:55 Business Frontline

05 - Quarta-Feira
00:15 News Today 30 Minutes (E)
00:45 Health for Today
01:00 NHK News
01:10 Little Trips (R)
01:35 News Today Asia (E)
01:50 Points at Issue
02:00 NHK News
02:15 The Moment History Changed (R)
02:58 World Weather
03:00 NHK News
03:15 Overseas Safety Information
03:20 Kiddie Craft
03:25 Fun with Japanese
03:35 With Mother (R)
04:00 NHK News
04:15 Hello from Studio Park (R)
05:00 Undecided
05:25 Baby Care Tips
05:30 News: Good Morning, Japan
07:15 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 130
07:30 News & Weather
07:35 Have a Good Day!
08:25 News: Good Morning, Japan (R)
08:55 World Weather (E)
09:00 News & Weather
09:05 Overseas Safety Information
09:10 Today’s Menu
09:35 Fashionable Living
10:00 News & Weather
10:05 Enjoying Hot Springs
10:15 Hobbies and Leisure
10:40 Everyday Tips
10:45 Drama Serial Encore “Miyako

no Kaze” Eps. 129
11:00 News
11:20 Live from Your Hometown
11:45 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 130 (R)
12:00 News
12:05 Fun with English
12:15 PythagoraSwitch Mini
12:20 Peek-a-boo
12:35 With Mother
13:00 News & Weather
13:05 Good Afternoon Japan
13:55 TV Exercise
14:00 NHK News
14:15 World Weather
14:20 World Heritage 100
14:25 Tokyo Market Information
14:55 Overseas Safety Information
15:00 News & Weather
15:05 Hello from Studio Park
15:59 World Weather
16:00 NHK News
16:15 Digital Stadium
16:55 World Music Album
17:00 News
17:10 Whiz-Kids TV MAX
17:45 Mini Japanese Lessons
17:50 Asian Word Traveller
17:55 Overseas Safety Information
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Today’s Close-up
18:56 World Weather
19:00 Top Runners
19:44 World Weather
19:45 Micro World
19:50 Meet the Legend
20:00 News Watch 9 (B)
21:00 Science for Everyone
21:43 World Weather
21:45 Professionals
22:30 News & Sports
23:10 Shibuya Live Stage: Music

Paradise
23:53 World Weather
23:55 Business Frontline

06 - Quinta-Feira
00:15 News Today 30 Minutes (E)
00:45 Health for Today
01:00 NHK News
01:10 Law and Laughter (R)
01:35 News Today Asia (E)
01:50 Points at Issue
02:00 NHK News
02:15 Tsurube’s Salute to Families (R)
02:58 World Weather
03:00 NHK News
03:15 Overseas Safety Information
03:20 Kiddie Craft
03:25 Fun with Japanese
03:35 With Mother (R)
04:00 NHK News
04:15 Hello from Studio Park (R)
05:00 Enjoy Learning: My Favorite

Figures
05:25 Baby Care Tips
05:30 News: Good Morning, Japan
07:15 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 131
07:30 News & Weather
07:35 Have a Good Day!
08:25 News: Good Morning, Japan (R)
08:55 World Weather (E)
09:00 News & Weather
09:05 Overseas Safety Information
09:10 Today’s Menu

09:35 Fashionable Living
10:00 News & Weather
10:05 Pottery Dream Atelier
10:15 Hobbies and Leisure
10:40 Everyday Tips
10:45 Drama Serial Encore “Miyako

no Kaze” Eps. 130
11:00 News
11:20 Live from Your Hometown
11:45 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 131 (R)
12:00 News
12:05 Fun with English
12:15 PythagoraSwitch Mini
12:20 Peek-a-boo
12:35 With Mother
13:00 News & Weather
13:05 Good Afternoon Japan
13:55 TV Exercise
14:00 NHK News
14:15 World Weather
14:20 World Heritage 100
14:25 Tokyo Market Information
14:55 Overseas Safety Information
15:00 News & Weather
15:05 Hello from Studio Park
15:59 World Weather
16:00 NHK News
16:15 Professionals (R)
16:59 World Weather
17:00 News
17:10 Whiz-Kids TV MAX
17:45 Mini Japanese Lessons
17:50 Asian Word Traveller
17:55 Overseas Safety Information
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Today’s Close-up
18:56 World Weather
19:00 Songs of Our Generation
19:30 Japan’s Academia
19:59 World Weather
20:00 News Watch 9 (B)
21:00 Thursday Samurai Drama

“Kurama Tengu” Eps. 8 (Final)
21:43 World Weather
21:45 The Moment History Changed
22:30 News & Sports
23:10 Shibuya Live Stage: That’s

Comedy!
23:53 World Weather
23:55 Business Frontline

07 - Sexta-Feira
00:15 News Today 30 Minutes (E)
00:45 Health for Today
01:00 NHK News
01:10 Mythical Japan
01:35 News Today Asia (E)
01:50 Points at Issue
02:00 NHK News
02:15 NHK Song Concert (R)
02:58 World Weather
03:00 NHK News
03:15 Overseas Safety Information
03:20 Express Yourself! Mini
03:25 Fun with Japanese
03:35 With Mother (R)
04:00 NHK News
04:15 Hello from Studio Park (R)
05:00 Enjoy Learning: Real Life Stories
05:25 Baby Care Tips
05:30 News: Good Morning, Japan
07:15 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 132
07:30 News & Weather
07:35 Have a Good Day!
08:25 News: Good Morning, Japan (R)
08:55 World Weather (E)
09:00 News & Weather
09:05 Overseas Safety Information
09:10 Today’s Menu
09:35 Fashionable Living
10:00 News & Weather
10:05 Meet the Legend (R)
10:15 Hobbies and Leisure
10:40 Everyday Tips
10:45 Drama Serial Encore “Miyako

no Kaze” Eps. 131
11:00 News
11:20 Friday Variety
11:45 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 132 (R)
12:00 News
12:05 Fun with English
12:15 PythagoraSwitch Mini
12:20 Peek-a-boo
12:35 With Mother
13:00 News & Weather
13:05 Good Afternoon Japan
13:55 TV Exercise
14:00 NHK News
14:15 World Weather
14:20 World Heritage 100
14:25 Tokyo Market Information
14:55 Overseas Safety Information
15:00 News & Weather
15:05 Hello from Studio Park
15:59 World Weather
16:00 NHK News
16:15 Begin Japanology (B)
16:45 Pet Counseling
17:00 News
17:10 Whiz-Kids TV MAX
17:45 Mini Japanese Lessons
17:50 Asian Word Traveller
17:55 Overseas Safety Information
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Tokyo Metropolis
18:55 World Weather
19:00 Undecided
19:30 Variety Show: The Human Body
19:59 World Weather
20:00 News Watch 9 (B)
21:00 Songs of Japanese Spirit
22:30 News & Sports
23:10 Cool Japan
23:55 Business Frontline

08 - Sábado
00:15 News Today 30 Minutes (E)
00:45 World Music Album Selection
01:00 NHK News
01:10 Japan Fishing Travels

01:35 News Today Asia (E)
01:50 Points at Issue
02:00 NHK News
02:15 Thursday Samurai Drama

“Kurama Tengu” Eps. 8 (Final) (R)
02:58 World Weather
03:00 NHK News
03:15 Overseas Safety Information
03:20 Express Yourself! Mini
03:25 Fun with Japanese
03:35 With Mother (R)
04:00 NHK News
04:10 Exercise for Everyone
04:15 Hello from Studio Park (R)
05:00 Enjoy Learning: History at Hand
05:25 Baby Care Tips
05:30 News: Good Morning, Japan
07:13 World Weather
07:15 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 133
07:30 NHK Weekly News
08:00 Check Your Life Budget
08:30 Extracurricular Lesson
09:00 News & Weather
09:05 Songs for Everyone (R)
09:10 Begin Japanology (B) (R)
09:40 Touring Castles with Ryotaro

Shiba
09:55 Overseas Safety Information
10:00 Around Japan Again
10:35 Beautiful Peaks of Japan
10:40 Japanese Traditional Music (R)
10:45 Drama Serial Encore “Miyako

no Kaze” Eps. 132
11:00 News
11:15 Law and Laughter
11:40 Micro World (R)
11:45 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 133 (R)
12:00 News
12:05 Historical Drama “Atsuhime”

Eps. 9 (R)
12:50 Enjoying Hot Springs (R)
13:00 NHK News
13:10 World Strollers
13:55 World Music Album
14:00 NHK News (R)
14:10 J-MELO (E)
14:39 World Weather (E)
14:40 Insight & Foresight (E)
15:00 NHK News
15:10 Premium 10
16:10 Do as the Romans Do
16:40 World Heritage 100 Selection
16:55 Overseas Safety Information
17:00 News
17:10 News for Kids Weekly
17:42 Our Favorite Songs
17:45 Pet Counseling
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Undecided
19:45 News & Weather
20:00 Undecided
21:30 Tonight with Kiyoshi
22:15 Nature Wonder Land
22:45 Inspiring Lives: Europe
23:05 Saturday Sports News
23:30 Can You Speak English?

09 - Domingo
00:00 NHK News
00:10 WHAT’S ON JAPAN (B)
00:40 Getting into Nihongo
01:00 NHK News
01:10 Undecided
01:40 The Ultimate Cuisine (R)
02:00 NHK News
02:10 Go & Shogi Journal
03:30 Japanese Narrative Art
04:00 NHK News
04:10 Sunday Art Museum
04:55 Asian Word Traveller (R)
05:00 News & Weather
05:15 What’s New on Japanese Food
05:50 TV Exercise
06:00 News: Good Morning, Japan
06:45 Natural Grandeur of the East
06:59 World Weather (E)
07:00 Little Trips
07:25 Business Compass
07:57 World Weather
08:00 Sunday Debate
09:00 News & Weather
09:05 Neighbors Unite!
09:50 World Heritage 100
09:55 Overseas Safety Information
10:00 Time for a Hobby
10:59 World Weather
11:00 News
11:15 NHK Amateur Singing Contest
12:00 News
12:05 Comedy Hour
12:35 With Mother
13:00 J League: Kawasaki Frontale vs

Tokyo Verdy at Todoroki Stadium
15:00 Grand Sumo Spring Tournament

at Osaka (B)
17:00 News
17:10 Junior High School Diary
17:40 Overseas Safety Information
17:45 Pet Counseling
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Two Opposite Youths Meet
18:59 World Weather
19:00 Historical Drama “Atsuhime”

Eps. 10
19:45 News & Weather
20:00 NHK Special
20:49 World Weather
20:55 World Heritage 100 (R)
21:00 NHK News
21:10 Pop Music Club
22:00 This Week and You
22:40 NY Streets
23:00 Sunday Sports News

CULTURA JAPONESA

Cinema Japonês

MARI SATAKE

Neste ano em que se co-
memora os cem anos da imi-
gração japonesa no Brasil,
morando em São Paulo, sin-
to-me privilegiada pelas vári-
as programações culturais
que estão acontecendo ou que
acontecerão na cidade. São
exposições de artes plásticas,
espetáculos musicais com os
instrumentos tradicionais, te-
atro, cinema e tantas outras
manifestações culturais do
povo japonês.

Tivemos na semana de 12
a 17 últimos, na sala Lima
Barreto do Centro Cultural
de São Paulo, a mostra “O
Cinema de Yoji Yamada”.

Autor de uma extensa
produção, o cineasta é bas-
tante popular em seu país,
principalmente pela série
intitulada “Otoko wa Tsurai
yo”, traduzido como “É triste
ser homem”. Triste deve ser
entendido com o sentido de
que é duro, doloroso, penoso.
Nesta longa série de 48 fil-
mes, realizada entre os anos
1969 e 1995, as histórias gi-
ram em torno de um mesmo
personagem, o popular e
carismático Torajiro Kuruma,
o Tora-san. Interpretado pelo
ator Kiyoshi Atsumi, Tora-
san é um homem de seus
quarentas anos, solteiro e sem
uma ocupação considerada
séria pelos padrões japone-
ses, vive viajando pelos vári-
os cantos do país como cai-
xeiro viajante. Bonachão,
simpático e galanteador, por
onde passa, Tora-san se apai-
xona por alguma bela mulher,
mas, no entanto, sempre aca-
ba só. As mulheres nunca o
escolhem, pois afinal que tipo
de vida Tora-san poderia ofe-
recer a elas? Para curar a dor
de cotovelo, nada melhor do
que partir em busca de no-
vas paisagens e novas aven-
turas. Desta forma, é possí-
vel acompanhar as aventuras
de Tora-san passeando pelas
várias paisagens do país e em
contato com os mais diversos
costumes e hábitos locais.

Talvez, o imenso sucesso
de Tora-san se deva ao fato
de ser bastante comum em
nossas lembranças de infân-
cia, a presença de um tio que-
rido real ou imaginário que
volta e meia aparecia em
nossa casa contando suas
histórias mirabolantes e fan-
tasiosas. Normalmente, sua
passagem costumava ser
breve. Tempo suficiente para
contar suas histórias, des-
cansar por algumas horas ou
dias para em seguida, arru-
mar suas coisas e novamen-
te tomar o seu rumo. Sabe-
se lá qual. A sua presença
sempre enchia a casa de ale-
gria e esperanças, mesmo
que breves e passageiras. E

era assim que deveria ser,
caso ficasse por mais tem-
po, seria confusão na certa.

Nascido em Osaka no ano
de 1931, Yoji Yamada passou
a sua infância na China e re-
tornou ao Japão em 1.947,
após o término da Segunda
Guerra Mundial. Formou-se
em Direito pela Universidade
de Tóquio e em seguida co-
meçou a trabalhar na produ-
tora de filmes Shochiku, um
dos estúdios mais antigos do
mundo. Seu primeiro filme foi
produzido em 1961 e já neste
primeiro trabalho foi possível
perceber a sua vocação para
a comédia. A série “Otoko wa
Tsurai yo” começou em 1969
e desde então, em geral, fo-
ram realizados dois filmes da
série por ano. A filmografia do
diretor não se baseia apenas
nestes 48 filmes, ela é bastan-
te vasta e no geral, suas histó-
rias falam sempre dos temas
que são caros a ele. Família,
amizade, educação, solidarie-
dade, lealdade. Costuma pri-
vilegiar em seus filmes a vida
das pessoas simples com seus
dramas e questões da vida
cotidiana. Leitor atento de seu
tempo, ao retratar a vida dos
mais simples e humildes mos-
tra a inadequação e falta de
lugar para estas pessoas que
não conseguem se colocar de
forma satisfatória diante des-
te ágil, hiper avançado e tec-
nológico país em que vem se
transformando o Japão já há
algum tempo.

Entre os nove filmes exi-
bidos na Mostra do Centro
Cultural, alem de dois da sé-
rie “É Triste ser Homem”, ti-
vemos também “Crepúsculo
Seibei” ou “Samurai do
Entardecer”, que estreou em
nosso circuito comercial em
junho de 2006, ficando em
cartaz por algumas semanas.
Ao mesmo tempo em que
ocorria a Mostra do cinema
de Yoji Yamada em São Pau-
lo, em Berlim era apresenta-
do no 58º Festival de Cine-
ma, o filme “Kabei” com his-
tória que gira em torno de
uma família cujo chefe é acu-
sado de comunismo no perí-
odo da Segunda Guerra Mun-
dial.

Ainda sobre o Cinema Ja-
ponês e as comemorações do
Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil, vale regis-
trar que teremos no período
de 20 de fevereiro a 9 de
março de 2008 a mostra “100
anos de Japão no Brasil”. A
mostra é uma co-realização
da Fundação Japão e Centro
Cultural Banco do Brasil. Se-
rão vinte filmes que passarão
em três sessões diárias du-
rante o período, no Centro
Cultural Banco do Brasil.
Para acompanhar a progra-
mação acesse a
www.bb.com.br

Diretor expressa sensibilidade e emoção em suas obras

DIVULGAÇÃO
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TEATRO DE BONECOS

Yukiza despede-se do Brasil
comemorando sucesso de turnê

LAZER

ACE São Judas Tadeu realiza
Festa do Sorvete no dia 09

Associação Cultural e Es-
portiva São Judas Tadeu reali-
zará, no dia 9 de março (do-
mingo), das 11 às 18h, a 24ª
edição da Festa do Sorvete. O
evento acontece nas depen-
dências do Colégio Santa Amá-
lia (Av. Jabaquara, nº 1673,
Saúde), na Zona Sul de São
Paulo

Nesta tradicional e conhe-
cida festa do Sorvete, os visi-
tantes poderão consumir, sem
limite, uma grande variedade
de sabores de sorvetes, mui-
tos, especialmente produzidos
para a ocasião.

Além dos sorvetes, haverá
diversas opções de comidas e
bebidas, rodadas de bingo, brin-
cadeiras, baladinha, e terá as
apresentações de grupo de
street dance (formados por
atletas de nossa entidade),
taikô (de crianças/alunos da
escola Mika Youtien e do gru-
po de São Miguel Paulista) e o
show especial do cantor Joe
Hirata. As atrações, além de
entreter o publico, servirá tam-
bém como contribuição da
ACE São Judas Tadeu às co-
memorações do Centenário da

Imigração Japonesa no Brasil.
Promovida anualmente pe-

los associados, a Festa do Sor-
vete visa arrecadar fundos
para a manutenção da entida-
de e complementar, também,
os programas paralelos orga-
nizados para os associados.

O preço do ingresso ante-
cipado é de R$ 10,00 e no dia
do evento será R$ 15,00 (Cri-
anças até 6 anos e maiores de
60 anos não pagam) e dá di-
reito ao consumo ilimitado dos
sorvetes, além de concorrer ao
sorteio de uma TV 29” pela
loteria federal.

Pontos de venda dos ingressos:

• Lojas Enman (Av. Jabaqua-
ra, 1588, Saúde. Tel.: 11/
5581-6505 e 25785269)

• Casa de Frios Saúde (E sito
à Rua Fiação da Saúde, 449,
Saúde. Tel.: 11/2578-3334)

• Mirai Óptica (Rua dos Je-
quitibás, 393, Jabaquara.
Tel.: 11/5012-4008).

Crianças até 6 anos e adultos
maiores de 60 anos não pa-
gam.

Dezenas de pessoas são esperadas pela organização do evento

DIVULGAÇÃO

O Sesc São Caetano pre-
para para hoje (01) uma ence-
nação especial relativa ao Ja-
pão. Trata-se da peça
“Mukashi, Mukashi, era uma
vez no Japão”, a cargo da Cia.
Ópera na Mala e que promete
levar ao público as tradições
japonesas.

No palco, os atores Cris
Miguel e Sergio Serrano inter-
pretarão seis histórias basea-
das em contos tradicionais do
Japão. No total, a encenação
terá duração de 50 minutos e,
como traz assuntos culturais e
resgate das tradições, é reco-

TEATRO

Cia. Ópera na Mala apresenta hoje (01) contos tradicionais do
Japão no Sesc São Caetano

mendada para todas as idades.
Dentre as histórias que

permeiam a peça estão as
mais que conhecidas
“Momotaro – O Menino Pês-
sego”, “Issum Boshi – O Pe-
queno Polegar Japonês”,
“Hagoromô – O Véu Encan-
tado”, “Tanabata Matsuri – O
Festival das Estrelas”,
“Kasajizou – O Chapéu de
Palha de Jizou” e
“Urashimatarô e o paraíso do
fundo do mar”. Segundo os
dois atores, todas terão o
acompanhamento ao vivo de
taikô (tambor) e shamisen
(instrumento de cordas). Na
parte de acessórios e supor-
te, bonecos, brincadeiras e
teatro de sombra farão parte
da peça.

MUKASHI MUKASHI
ONDE: SESC SÃO CAETANO (RUA PIAUÍ,
554, SÃO CAETANO DO SUL)
QUANDO: 1º DE MARÇO, ÀS 15H

QUANTO: R$ 6 (INTEIRA), R$ 3
(ESTUDANTES, PROFESSORES DA REDE

PÚBLICA E USUÁRIOS MATRICULADOS) E
R$ 1,50 (TRABALHADOR NO COMÉRCIO

E SERVIÇOS MATRICULADOS E
DEPENDENTES)
CONTATO: 11/ 4223-8800
SITE: WWW.SESCSP.ORG.BR

EMPRESA MULTINACIONAL ESPECIALISTA EM
LOGÍSTICA E TRANSPORTES ESTÁ

SELECIONANDO PROFISSIONAIS PARA AS VAGAS:

Interessados encaminhar currículos para: www.contratando.com.br
S&L Recursos Humanos – fone (19) 3736.4111

Empresa oferece Salário + Benefícios compatíveis com a função.
Imprescindível idioma Japonês – nível de conversação

LOCAL DE TRABALHO – SÃO PAULO – SP:

Gerente/Supervisor Operacional Logística
Experiência em gestão e processos de logística interna e externa

Supervisor Administrativo
Experiência em rotinas adm., R.H. e serviços gerais.

Supervisor Financeiro
Experiência em adm. financeira, fiscal e orçamentos

LOCAL DE TRABALHO – SUMARÉ –SP:

Especialista em Custos
Experiência em formação de custos e análise contábil

Assistente Operacional
Experiência adm. novos projetos, apresentações e sistemas operacionais.

CULTURA

Gibiteca de Curitiba tem cursos
de mangá e língua japonesa

A Gibiteca de Curitiba, es-
paço da Prefeitura Municipal no
Centro Cultural Solar do Barão
(Rua Carlos Cavalcanti, 533,
Centro), está com inscrições
abertas para cursos de históri-
as em quadrinhos, mangá e lín-

gua japonesa em diversos ní-
veis. Os cursos têm duração de
quatro meses e as mensalida-
des custam R$ 35. O início das
aulas é no dia 7 de março. In-
formações no local ou pelo te-
lefone (41) 3321-3240.

Aulas são voltadas para pessoas de todas as idades

DIVULGAÇÃO

Atores tocam instrumentos para ilustrar peça sobre Japão

DIVULGAÇÃO

Em passagem pelo Bra-
sil para apresentar uma
das mais tradicionais

formas de arte japonesa, as
marionetes da Era Edo, o
grupo de bonecos Yukiza fi-
nalizou nessa semana sua
turnê, que passou pelas cida-
des de Santos, Brasília e São
Paulo. Para o público uma
mostra quase inacessível de
arte, fato que atraiu uma ver-
dadeira multidão às apresen-
tações. Já para os integran-
tes, fica a sensação de res-
peito e carinho por parte dos
brasileiros, além de uma pro-
messa de voltar aos palcos
tupiniquins em breve.

Em entrevista coletiva, o
líder do grupo, Magosaburo,
o 12º da escala dos líderes do
Yukiza desde sua criação há
mais de 370 anos, confirmou
aquilo que a grande maioria
dos artistas estrangeiros sen-
tem ao se apresentarem no
Brasil: o calor do público e o
respeito com demonstrações
artísticas de outros países.
Vale lembrar que todas as
apresentações contou com
lotação máxima. “Realmen-
te é um público fantástico”,
destacou ele, acreditando que
os movimentos delicados e o
“fator surpresa” são as ra-
zões para a boa receptivida-
de. “O brasileiro aceita mui-

to bem esse tipo de arte.”
Sensato, Magosaburo vê

também um outro lado desse

tipo de comportamento. Se-
gundo ele, mesmo sendo bem
aceito, não há como saber se

o espetáculo teve algo que
não agradasse aos espectado-
res. “Recebemos bons elogi-
os, mas não críticas. Por isso
fico sem saber o balanço ge-
ral. Mas acho, também, que é
difícil criticar algo clássico.
Não há parâmetros nem sub-
sídio para formar uma crítica.
Já quando apresentamos pe-
ças contemporâneas como
Sheakspeare há mais opiniões
diversificadas. Mas, no geral,
ficamos muito satisfeitos com
essas apresentações no Bra-
sil”, explicou Magosaburo.

O fascínio pelo Brasil
pode, inclusive, render traba-
lhos alusivos ao País. Ques-
tionado sobre se há a possi-
bilidade de inserir traços da
cultura brasileira em novos
espetáculos, o líder do Yukiza
foi emblemático: todo conta-
to com novos países pode in-
fluenciar diretamente na cri-
ação de novas peças. Porém,
para tanto, seria necessário
formar parcerias com artis-
tas brasileiros. “Tudo é pos-
sível. Mas, no momento, nos-
so contato com a cultura é
muito pobre. Nem tivemos a
oportunidade de conhecer o
teatro brasileiro, devido à
apertada agenda. Mas claro
que podemos pensar em algo.
Vamos esperar o momento
certo”, declarou.

Magosaburo 12 acredita em parcerias com artistas brasileiros

JORNAL NIPPAK
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O prefeito mogiano Junji
Abe prestigiou a visita da mi-
nistra do Turismo, Marta Su-
plicy, a Suzano nesta terça-feira
(26/02) e agradeceu os inves-
timentos federais liberados
pela pasta em Mogi das Cru-
zes – que beneficiarão o Par-
que Centenário, em Cezar de
Souza, e o Parque Municipal,
na Serra do Itapeti. Em sua
passagem pelo Alto Tietê, Mar-
ta destacou a disposição do
governo brasileiro em fortale-
cer o turismo na região e citou
nominalmente a construção do
Parque Centenário como uma
ação de destaque no setor.

“Fiz dois importantes
agradecimentos à ministra.
Um, pela rapidez com que o
Ministério nos atendeu para
que R$ 780 mil sejam aplica-
dos nas obras de construção
do Parque Centenário. E o
outro pela recuperação do

Parque Municipal, encravado
na Serra do Itapeti, para a
qual foram destinados R$ 175
mil em recursos federais.
Nós, mogianos, ficamos ex-
tremamente felizes pela aten-
ção dispensada nestes dois
importantes pleitos do muni-
cípio”, frisou Junji.

A solicitação de recursos
para as obras do Parque Cen-
tenário foi feita durante a vi-
sita de Marta Suplicy a Sale-
sópolis, ocorrida em julho do
ano passado. Na ocasião, a
ministra conversou com os
prefeitos que integram a As-
sociação de Municípios do
Alto Tietê (Amat) e recebeu
de Junji uma cópia detalhada
do projeto do parque – uma
área de 215 mil metros qua-
drados com quatro lagos na-
turais, pista de caminhada e
amplo espaço verde para a
contemplação da natureza.

Junji agradece ministra por
investimentos em Mogi

Ministra Marta Suplicy e prefeito Junji Abe durante encontro

PMMC

TURISMO

Marta quer aproveitar Centenário
para atrair turistas japoneses

OMinistério do Turismo
pretende aproveitar a
janela de oportunida-

des aberta pelo Centenário para
despertar o desejo dos japone-
ses por conhecerem o Brasil.
“Para isso, estamos financian-
do um conjunto de ações de
promoção. Um exemplo é a
parceria com a Câmara de
Comércio Brasil-Japão, que
criou um evento de grande su-
cesso no Japão, o Brasil Day,
que apresenta a comida brasi-
leira, shows e artigos diversos”,
afirmou Marta Suplicy.

O anúncio foi feito no últi-
mo dia 21, durante visita da mi-
nistra ao bairro da Liberdade,
em São Paulo, onde foi home-
nageada pela comunidade ja-
ponesa. Marta Suplicy, disse
que as relações entre os dois
países - marcadas inicialmen-
te pela contribuição japonesa
na agricultura e indústria naci-
onais- entraram em uma nova
fase.

“No momento, além das
parcerias no setor siderúrgico,
estamos estabelecendo novos
acordos para a aviação, que
envolvem a compra de aviões
da Embraer pela JAL - Japan
Airlines; adotamos o padrão
japonês para as transmissões
da TV digital e está sendo ne-
gociado um acordo para os bi-
ocombustíveis, principalmente o
etanol, que pode inaugurar uma
nova fase na substituição em
larga escala dos combustíveis
fósseis”, destacou a ministra.

Segundo ela, a contribuição
entre Brasil e Japão foi e con-
tinua sendo marcante. E por
isso, a comemoração do Cen-
tenário deve representar o iní-
cio de um novo processo de
estreitamento e intensificação

nas relações bilaterais.
Para um platéia composta

por japoneses e descendentes,
a ministra falou ainda dos pre-
parativos do MTur para as co-
memorações do Centenário.
Confirmou a vinda do príncipe
Naruhito, que vai inaugurar em
Rolândia (PR) o Parque Yumê,
e a construção do Parque Ja-
pão, em Maringá (PR), obras
financiadas com recursos fede-
rais. Marta lembrou ainda que o
Ministério apóia ainda a vinda da
coleção Eternos Tesouros do
Japão, uma exposição de peças
e relíquias do acervo do Museu
de Artes Fuji, de Tóquio. A ex-
posição acontecerá entre 17 de
junho e 24 de agosto, no Museu
Nacional da República, em Bra-
sília. O MTur vai ampliar tam-
bém o número de guias de turis-
mo em atividade no Brasil que
falam japonês.

Dankai – “Tudo isso porque o
Japão é um mercado muito
importante. É o sétimo maior
emissor de turistas no mundo,
mas para o Brasil vêm apenas
0,2% do total de japoneses que
viajam. Apesar de ter aumen-
tado em 70% no ano passado,
o Brasil recebe apenas 74 mil
turistas. Foz do Iguaçu,
Manaus e São Paulo foram os
destinos preferidos”, disse a
ministra, destacando ainda que
o MTur vai instituir, em parce-
ria com a Comissão Nacional
de Organização das Comemo-
rações e o Instituto Rosa
Okubo, a Medalha do Mérito
do Turismo do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.

Entre as ações, o MTur
aposta, principalmente, na ge-
ração dos “Baby Boomer’s ou
“Dankai” – japoneses que nas-
ceram entre 1947-1950, no

pós-guerra, e que tiveram ple-
no acesso a educação e em-
prego. Têm alto poder aquisi-
tivo. Esse turista é o que mais
gera lucratividade para o país
visitado. Tem um gasto médio
em torno de US$ 200, por dia
e, geralmente, permanece 13
em viagem. Até 2010, serão 7
milhões. Como no Japão a apo-
sentaria é compulsória aos 60
anos e, depois da aposentado-
ria, um dos principais hábitos
é fazer longas viagens, a es-
tratégia do Brasil e dos países
do Mercosul para atrair mais
turistas japoneses passa pelo
foco nesse público, sensível à
promoção de destinos distan-
tes e considerados exóticos.

Para ganhar espaço no
mercado editorial que atende
a geração Dankai, a Embratur,
que atua pelo Ministério do
Turismo no exterior, acaba de

concluir com a ELLE Maga-
zine do Japão, um press trip,
na cobertura do São Paulo
Fashion Week. Depois, os jor-
nalistas visitaram o Rio de Ja-
neiro e Brasília. Essa e muitas
outras ações estão acontecen-
do para aproximar os japone-
ses do Brasil no ano em que
se comemora o Centenário do
Intercâmbio Japão-Brasil.

Em 2006, o Brasil recebeu
74,6 mil turistas japoneses. O
crescimento médio anual no

fluxo turístico dos japoneses
para o Brasil foi de 14%, nos
últimos quatro anos. Os desti-
nos mais escolhidos para visi-
ta têm sido: Foz do Iguaçu,
Manaus e São Paulo.

A promoção do Brasil no
Japão é feita em conjunto com
os demais países do Mercosul.
O Ministério do Turismo inves-
tiu, em 2007, US$ 800 mil, por
meio da Embratur em ações
para divulgação dos destinos
brasileiros.

Bairro da Liberdade é um dos pontos turísticos de São Paulo com potencial de atrair japoneses

ARQUIVO/MARCUS IIZUKA
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VEÍCULOS 1

Nissan participa de exposição
futurista em Londres

NOTEBOOKS

Sony anuncia dois novos
modelos da linha Vaio

As primeiras
novidades de 2008
da linha Vaio che-
gam ao mercado
brasileiro no final de
fevereiro e prome-
tem conquistar o
consumidor. Trata-
se de dois modelos
VGN-NR250AE e
VGN-NR230AE,
da Série NR, – os
notebooks essenci-
ais para todas as
tarefas do dia-a-
dia. Com design
clean e tela LCD
de 15,4 polegadas
widescreen Xbrite, ambos
apresentam conectividade wi-
fi, sistema operacional Win-
dows Vista Home Premium
com software Windows Me-
dia Center e drive leitor e gra-
vador de DVDs.

“Estamos apresentando os
notebooks ideais para ativida-
des do dia-a-dia, seja em casa
ou no trabalho. Eles foram de-
senvolvidos para pessoas que
utilizarão o notebook para as-
sistir filmes, armazenar fotos,
construir sua biblioteca de mú-
sicas, acessar a internet ou tra-
balhar com planilhas, textos e
apresentações. Estes são, in-
clusive, os modelos mais aces-
síveis da linha Vaio hoje dispo-
níveis no Brasil”, salienta o ge-
rente de produtos da linha Vaio
na Sony Brasil, Gustavo Ara-
ujo. O Vaio VGN-NR230AE
será comercializado a um pre-
ço sugerido de R$ 2.999,00 e
o VGN-NR250AE por R$
3.999,00.

Os novos modelos estão
disponíveis na cor prata e me-
dem 26,9 cm de profundidade,
36 cm da largura e espessura
de 3,1 a 3,8 cm e pesam 2,9 kg
com bateria padrão. Trazem
alto-falantes integrados
(estéreos) e a função Sound
Reality, que oferece sons mais
nítidos e profundos.

Contam também com um
botão externo de atalho a con-
teúdos multimídia para repro-
dução mais fácil de músicas e
filmes, e bateria com autono-
mia de 2 a 5 horas. Possuem 4
portas USB, 1 porta Express
Card, 1 porta para Memory
Stick  PRO e outra para SD

Card, que possibilitam transfe-
rir vídeos ou grandes arquivos
com rapidez.

Capacidade – O VGN-
NR230AE oferece processa-
dor Intel Pentium Dual Core
T2330 (1,60Ghz), tem capaci-
dade de 1 GB de memória
RAM expansível até 4 GB e
HD com 120 GB. Já o VGN-
NR250AE traz a tecnologia de
processador Centrino Duo
com processador Intel Core 2
Duo T5450 (1,66Ghz), 2 GB de
memória RAM expansível até
4 GB e HD de 160 GB.

A Série NR vem acompa-
nhada dos softwares de vídeo
(Vaio Movie Story, Vaio Vídeo
and Photo Suíte, Sony Click
To Disc, InterVideo
WinDVD, Adobe Premiere
Elements 3.0, Roxio Easy
Media Creator), de áudio
(SonicStage Mastering Studio
e Vaio Music Box), de foto-
grafia digital (Adobe
Photoshop Elements 5.0), de
produtividade (Microsoft
Works 9.0 e Office Small Bu-
siness Edition Trial 60 dias) e
de comunicação (Sony Vaio
Media). Utilizando o VAIO
Movie Story, é possível em
apenas 3 cliques adicionar mais
emoção às suas recordações,
transformando vídeos e fotos
em filmes de alta resolução.

Com dois anos de garantia
para peças e 1 ano para mão-
de-obra, ambos os modelos
serão produzidos no Brasil e
comercializados com os se-
guintes acessórios inclusos:
bateria de íons de lítio, cabo de
força e adaptador de CA.

Modelos são voltados para uso cotidiano

DIVULGAÇÃO

ANissan anunciou esta
semana que será co-
patrocinadora da ex-

posição “The Science of
Survival”, que será inaugura-
da dia 5 de abril no famoso
Museu de Ciências em Lon-
dres. A exposição interativa
fica aberta até o dia 2 de no-
vembro e oferecerá uma vi-
são única de como será vida
no planeta no ano de 2050.

Após a temporada na ca-
pital inglesa, o objetivo é
torná-la itinerante, passando
pelos mais importantes mu-
seus no mundo, e vista por um
público estimado de mais de
quatro milhões de pessoas nos
próximos cinco anos.

A Nissan apresentará di-
versas tecnologias inovadoras
na área intitulada “Transpor-
tar”, incluindo seu veículo elé-
trico Pivo e outros movidos à
bateria de íon-lítio. O carro-
conceito Pivo foi revelado no
Salão de Tóquio de 2005 e
apresenta uma cabine com-
pletamente rotativa em 360º
graus para garantir visão to-
tal ao motorista.

Veículos elétricos fazem
parte do Nissan Green
Program 2010, programa da

montadora dedicado para di-
minuir os impactos ambien-
tais. “Estamos satisfeitos em
apoiar este programa educa-
cional e ajudar a trazer noto-
riedade para os desafios de
transporte encontrados pela
sociedade”, diz Simon
Sproule, vice-presidente glo-
bal de Comunicação da

Nissan. Criar uma forma de
mobilidade de longo prazo será
um desafio tecnológico, mas
a Nissan está comprometida
no desenvolvimento de pro-
gramas como os de veículos
elétricos”, completa.

As outras quatro áreas da
exposição “Science of
Survival” são: “Comer”, “Be-

ber”, “Curtir” e “Construir” e
examinarão os desafios am-
bientais causados pelas mu-
danças climáticas e a diminui-
ção dos recursos naturais. A
exibição foi concebida de for-
ma interativa mostrando como
a ciência e a tecnologia po-
dem contribuir para tornar a
vida mais habitável no futuro.

Carro-conceito Pivo, movido à bateria de íon-lítio, será uma das atrações de evento

DIVULGAÇÃO

Honda Civic GX é considerado pelo terceiro ano consecutivo o veículo
“ecologicamente correto”. Civic, Civic híbrido e Fit figuram na lista

AGRONEGÓCIOS

Exposição homenageará imigrantes japoneses na Foodex
A Agência Brasileira de

Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex-Brasil),
em parceria com o Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e com a Em-
baixada do Brasil em Tóquio,
homenageará os japoneses que
imigraram para Brasil com
uma exposição que mostrará

o reconhecimento do impacto
gerado por um século da pre-
sença dos imigrantes e seus
descendentes na produção
agroindustrial brasileira.

Com o título “Brasil-Japão:
100 anos de Futuro: A contri-
buição dos imigrantes japone-
ses ao agronegócio brasileiro”,
a exposição será montada na
Foodex 2008, feira que acon-
tece de 11 a 14 de março, em
Chiba. O espaço da exposição
ocupará uma área de 100 m²
ao lado do Pavilhão Brasileiro.

Parte da exibição será in-
terativa: haverá uma seqüên-
cia de imagens mostradas em
cinco monitores LCD e em
três monitores touch screen. A
trilha sonora inclui sons de ins-
trumentos tradicionais japone-
ses remixados com instrumen-
tos de percussão brasileiros.
Tudo em ritmo de Bossa Nova.

Divididas em temas como
Técnicas de Plantio, Tecnolo-
gia, Cooperativismo, Introdução
de Novas Culturas e Novos

Hábitos Alimentares, as infor-
mações serão acompanhadas
de fotos antigas e atuais, cedi-
das por instituições como o
Museu Histórico da Imigração
Japonesa no Brasil e o Jornal
O Estado de S. Paulo.

Livro – O livro “A presença
japonesa na avicultura brasilei-
ra de exportação (1908-2008)”,
produzido pela Associação Bra-
sileira dos Produtores e Expor-
tadores de Frango (ABEF), em
parceria com a Apex-Brasil, é
outra iniciativa comemorativa
dos 100 anos da imigração ja-
ponesa. O lançamento aconte-
cerá no dia 11 de março duran-
te a Foodex Japan 2008, com a
presença do Embaixador do
Brasil no Japão, André Ama-
do, do Diretor de Negócios da
Apex-Brasil, Maurício Borges,
e representantes do Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA).

A edição bilíngüe (portugu-
ês/japonês) mostra a contribui-

ção dos descendentes japone-
ses para o desenvolvimento da
avicultura brasileira e, em es-
pecial, do segmento dedicado
à exportação. Uma trajetória
que, nos últimos anos, consoli-
dou o Brasil como o maior ex-
portador de carne de aves do
mundo e o principal fornece-
dor de carne de frango para o
mercado japonês. Em 2007, o
Brasil exportou 332 mil tone-
ladas do produto para o Japão.

Ricamente ilustrado, inclu-
sive com o apoio do Museu
Histórico da Imigração Japo-
nesa no Brasil, o livro traz fo-
tografias históricas como da
chegada do navio Kasato
Maru, que trouxe os primeiros
imigrantes, e das primeiras
colônias japonesas que se de-
dicaram à atividade avícola. A
obra inclui, ainda, o depoimen-
to de 10 descendentes de ja-
poneses que hoje trabalham no
setor exportador de carne de
frango, no Brasil e até mesmo
no próprio Japão.

A Honda colocou nova-
mente quatro de seus modelos
entre os 12 automóveis consi-
derados “ecologicamente cor-
retos” de 2008, de acordo com
a lista anual divulgada pelo
CEEE (American Council for
an Energy Efficient Economy),
órgão independente e sem fins
lucrativos dedicado à pesqui-
sa do uso eficiente de energia.
Assim como ocorreu nos dois
últimos anos, o Honda Civic
GX (movido a gás natural) foi
eleito como o carro menos
poluente de 2008. Honda Fit,
Honda Civic e Honda Civic
híbrido também fizeram parte
da seleta lista.

Esse é o oitavo ano, o séti-
mo consecutivo, que a marca
detém a primeira colocação no
prêmio oferecido pelo órgão.
Os critérios para avaliação
CEEE incluem análises como
economia de combustível, im-
pactos da poluição sobre a saú-
de e efeitos no aquecimento
global, de acordo com os quais
cada veículo recebe uma pon-
tuação.

A terceira vitória seguida do
Civic GX reflete o compromis-
so da marca em realizar pes-
quisar e estimular cada vez

mais o uso de energias alter-
nativas e ecologicamente efi-
cientes em todo o mundo.

Desde 2005, o modelo é
comercializado com um siste-
ma denominado PHILL, que
permite o abastecimento em
casa.

Para isso, o equipamento
utiliza a tubulação de gás que
alimenta o fogão ou o sistema
de calefação. Outro detalhe é
que PHILL permite que o ve-
ículo seja abastecido na gara-
gem de casa.

As alternativas ao consu-
midor foram ampliadas nos úl-
timos anos com o lançamento
do primeiro híbrido no merca-
do norte-americano, o Honda
Insight, movido à gasolina e
eletricidade, além do Honda
Civic e do Honda Accord, os
dois também híbridos.

Clarity – Outro detalhe é o
inicio da comercialização do
Honda FCX Clarity, a célula de
combustível (sistema que con-
verte hidrogênio em eletricida-
de), para o primeiro semestre
deste ano. O modelo terá uma
escala limitada e atingirá inici-
almente apenas o Sul da Cali-
fórnia (Estados Unidos).

VEÍCULOS 2

Honda tem quatro modelos entre os menos poluentes dos EUA
DIVULGAÇÃO



São Paulo, 01 de março de 2008 JORNAL NIPPAK 11

KARAOKÊ

Com aprovação de Lei Rouanet,
Paulistão promete surpreender Os interessados em

assistir ao show da can-
tora Anna Saeki podem
se animar. Já estão à
venda no Sesc Vila Ma-
riana e no Jornal
Nippak os ingressos
para a apresentação, que
acontece no próximo do-
mingo (09), em São Pau-
lo. O preço dos ingres-
sos é de R$ 20,00.

Considerada uma das
precursoras do tango em
terras japonesas, a can-
tora trará ao Brasil um
espetáculo capaz de dei-
xar qualquer amante do
ritmo de queixo caído. Primei-
ro pela melodia característica
que remetem às antigas cultu-
ras latinas. Segundo por incre-
mentar as clássicas canções
com o idioma japonês, fruto do
trabalho de anos de dedicação
à música – são mais de 20 anos
de carreira. A principal mar-
ca? Segundo a cantora, a for-
ça e energia do estilo
permeada com letras em japo-
nês mostram a fusão perfeita
entre oriente e ocidente.

Para acompanhar Saeki
nos palcos, a organização tam-
bém fechou com um grupo de
músicos tarimbados dentro do
tango, denominados “Pocho e
Quarteto de Tango”. São eles:
o maestro Oldimar Adelqui
Cáceres, o violinista German
Wajnrot e o multiinstrumentista
Gabriel Jorge Bah. No acom-
panhamento, a também já co-
nhecida pianista Ai Yazaki.

O convite para promover
uma show no Brasil partiu de
algumas lideranças nipo-brasi-
leiras, de olho em Saeki devi-
do ao seu estilo inovador. Para
tanto, a empresária da canto-
ra, Mikie Tsumoto, confirma

que, basicamente, o mesmo
espetáculo apresentado no Ja-
pão será trazido ao Brasil. En-
tretanto, a dança e a banda
principal devem ficar fora do
show no Sesc Vila Mariana
por causa das questões estra-
tégicas e logística.

O show também faz parte
das comemorações do Cente-
nário da Imigração. Sabendo
dos festejos, a cantora japonesa
espera encontrar muitos
nikkeis para celebrar, durante
o show, a data. Com muita
música, emoção e energia no
palco.

JAPÃO-BRASIL 100 ANOS
ANNA SAEKI
QUANDO: 09 DE MARÇO, A PARTIR DAS

18 HORAS

ONDE: SESC VILA MARIANA (RUA PELO-
TAS, 141, VILA MARIANA, SÃO PAULO)
INGRESSOS: R$ 20,00 (INTEIRA), R$
10,00 (USUÁRIO MATRICULADO NO SESC
E DEPENDENTES, +60 ANOS, ESTUDANTES

E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE

ENSINO) E R$ 5,00 (TRABALHADOR NO

COMÉRCIO E SERVIÇOS MATRICULADO NO

SESC E DEPENDENTES)
MAIS INFORMAÇÕES PELO TEL:
11/ 3208-3977 OU 11/ 5080-3000

TANGO

Ingressos para show de Anna
Saeki já estão à venda

Cantora tem mais de 20 anos de carreira

DIVULGAÇÃO

No âmbito das comemo-
rações do Centenário
da Imigração, o kara-

okê não poderia deixar de fora
a data festiva. Pois é justamen-
te pensando em homenagear
os velhos imigrantes e os
amantes de música japonesa
que a UPK (União Paulista de
Karaokê) promete novidades
no Paulistão 2008, maior con-
curso do estado.

A primeira mudança signifi-
cativa é em relação à data. Tra-
dicionalmente realizado no mês
de fevereiro, o concurso migra
agora para o mês de junho, mais
especificamente nos dias 21 e
22 no Grande Auditório do
Anhembi. A expectativa é reu-
nir cerca de 600 cantores, nú-
mero máximo permitido pela
própria entidade. Já em relação
ao público, os organizadores es-
peram mais de 10 mil pessoas
em ambos os dias, que, caso
seja mesmo atingido, seria um
recorde dentro das estatísticas
da entidade.

Tamanha envergadura tam-
bém traz responsabilidades mai-
ores. Que o diga Luiz Yuki, pre-
sidente da UPK. Para ele, or-
ganizar um evento como o
“Paulistão do Centenário” é
“uma honra”, mas, ao mesmo
tempo, “traz muita pressão”.
“Será, na minha opinião e de
toda a diretoria, o melhor e mais
completo Paulistão da história.
Seja pela localização, pela data
ou pela dedicação de todos,
sabemos que ficará na história.
E temos batalhado bastante”,
afirma, entusiasmado.

O discurso otimista tem um
motivo especial: no fim do ano
passado o concurso foi aprova-

teressadas. Até maio espero
ter tudo definido.”

Técnica apurada – Se na par-
te administrativa o clima é posi-
tivo, Luiz Yuki acredita também
que para os cantores o concur-
so terá um gosto especial. O
motivo? Cantar em uma data
tão especial. “É o Centenário da
Imigração. Qual cantor não gos-
taria de subir ao palco em uma
data tão especial? E sei que a
grande maioria, principalmente
do interior, estão treinando mui-
to para os dias 21 e 22 de ju-
nho”, adianta Yuki. Outra possi-
bilidade de abrilhantar ainda mais
o Paulistão é a presença, ainda
não confirmada, do príncipe Na-
ruhito. “Não temos nenhuma
posição ainda. Mas claro que se
ele vier, faremos uma recepção
especial. Por isso todos estão tão
confiantes.”

Com os trabalhos a todo o
vapor, o presidente confirma
ainda que o karaokê está em
voga. E não só dentro da co-
munidade, como fora também.
Na próxima terça-feira (04),
está programada uma matéria
especial da entidade e da músi-
ca japonesa no jornal O Estado
de São Paulo. Para o presiden-
te, será uma boa oportunidade
de mostrar aos não descenden-
tes a cultura japonesa. “Graças
a Deus estamos caminhando
bem. Sem intrigas nem discus-
sões. Agora, com tamanha ex-
posição, esperamos que muitos
interessados venham participar
de concursos, aprender a can-
tar em japonês. Para nós, é um
ideal que podemos alcançar”,
finaliza.

        (Rodrigo Meikaru)

do pelo Ministério da Cultura
para entrar na Lei Rouanet,
programa que canaliza recur-
sos para o desenvolvimento do
setor cultural. Em contraparti-
da, empresas que contribuem
através de patrocínio têm parte
do imposto de renda deduzido.
Segundo Yuki, um fato inédito
dentro dos eventos ligados ao
karaokê. “Foi uma batalha con-
seguir aprovar, mas no fim deu

tudo certo. E devemos muito ao
deputado federal William Woo,
que nos deu total apoio. Trata-
se da única instituição dentro do
karaokê que conseguiu tal fei-
to. Trabalhamos em silêncio e
alcançamos nossos objetivos”,
destaca ele.

Caso todo o recurso seja
mesmo captado – são R$ 380
mil para a realização do even-
to – fôlego não faltará para se
concretizar o Paulistão. Afinal,
cantores não terão de pagar
inscrição, estada e alimenta-
ção, fatores que contribuem
para muitos não participarem.
“Além disso, ficamos mais ali-
viados na parte de organiza-
ção. As seis regionais à frente
do Paulistão [Sul 1, Sul 2, Oes-
te, Norte, Leste e Centro] po-
dem se dedicar exclusivamente
na parte de infra-estrutura”,
acrescenta o presidente, sem ,
contudo, adiantar quanto já
fora captado. “Os trabalhos
estão sendo feitos e muitas
empresas já se mostraram in-

Lílian Tangoda, campeã em 2007, será um dos destaques

ARQUIVO/MARCUS IIZUKA

Os “pés-de-valsa” de
plantão podem ficar em aler-
ta. A Comissão de Incremen-
to Social do Bunkyo (Socie-
dade Brasileira de Cultura Ja-
ponesa e de Assistência So-
cial) realizará no dia 25 de
abril, das 19 às 23h, no giná-
sio da entidade, a primeira
edição da “Noite de Valsa”.
Trata-se do primeiro jantar-
dançante organizado pela co-
missão com o objetivo de ar-
recadar recursos financeiros
para ajudar na reforma parci-
al do Bunkyo.

Emilia Tanaka, presidente
da comissão, chama a atenção
para a presença do conjunto
Quinteto de Violino, comanda-

do por Ricardo Takahashi, e
para a decoração do ginásio,
que receberá uma “roupagem
especial” para a ocasião. E
mesmo para os que não se
acham “preparados”, não tem
desculpa. A comissão também
pensou nisso e programou um
curso de dança intensivo.

As aulas começam no dia
6 de março e prosseguem até
o dia 17 de abril, sempre as
quintas-feiras, das 17 às 20h,
no Salão de Exposições do
Bunkyo. O curso será minis-
trado pelos professores Pau-
lo e Helena Yoriyassu e Pau-
lo e Lia Ueno. Taxa: R$ 5,00
(por aula). Mais informações
pelo tel.: 11/3208-1755

EVENTO 1

Bunkyo promove ‘Noite de
Valsa’ com direito a curso

Em uma comemoração es-
pecial ao centenário da migra-
ção japonesa, o Colégio Itatiaia
– tradicional escola paulistana
que há 27 anos trabalha com
crianças e adolescentes do
berçário ao ensino fundamen-
tal, celebrará a festa do Hina-
Matsuri com suas alunas.

 No Hina-Matsuri as bone-
cas são peças de cerimônia que,
em sua maioria, são herança de
família transmitidas através de
gerações e que representam a
realeza da antiga Côrte: o Im-
perador e a Imperatriz no pon-
to mais alto de uma prateleira
coberta por um pano de colo-
ração avermelhada.

 Nas prateleiras de baixo
são expostos os ministros e
outros dignitários, damas, fun-
cionários da Côrte e músicos.
Atrás da prateleira encontram-
se miniaturas de biombos e
decorações como castiçais de
brinquedo, guloseimas e vasos

contendo flores de pêssegos,
que simbolizam a felicidade no
casamento.

 A celebração será feita
pelas alunas japonesas e bra-
sileiras com auxílio de profes-
sores. Esse ano em especial a
comemoração será em dose
dupla pelo Hina-Matsuri e o
Centenário da Imigração.

 Mais informações: www.
colegioitatiaia.com.br.

EVENTO 2

Colégio Itatiaia celebra o
tradicional Hina-Matsuri

Poucas pessoas devem
conhecer a trajetória do
cantor e compositor Jorge
Kanuto. Pudera. Ele não
era de freqüentar as “ba-
ladas” – se elas existissem
naquela época – e, tam-
bém é verdade, não che-
gou a emplacar um gran-
de sucesso. Mineiro de
Conselheiro Lafaiete, aca-
bou conquistando seu lugar
ao sol [nascente], com o
perdão do trocadilho.
Kanuto foi um dos primei-
ros músicos a percorrer a
rota Brasil-Japão. Muito
antes de se falar em
lambada ou axé. Sempre
levando o melhor da MPB,
como costuma dizer o “negão”
– em um de seus trabalhos,
brincou com a cor da própria
pele ao criar a banda
‘Kurombo’.

Entre idas e vindas, foram
dez temporadas no Japão. A
primeira foi em 1978 com a

banda Som Brasil 4. Na épo-
ca, foram convidados para
matar as saudades dos brasi-
leiros que freqüentavam o res-
taurante Hot Crocket, casa lo-
calizada no coração de Tóquio
e cuja especialidade era cro-
quete e espaguete. A última

vez que esteve por lá foi em
1995. Desta vez em companhia
da banda Raízes do Brasil.

“O Japão me abriu as por-
tas para que eu conhecesse
mais de 20 países”, agradece
Kanuto, lembrando que ao lon-
go de sua carreira conheceu
pessoas valiosas, como o sau-
doso jornalista William Kimura,
editor do Diário Nippak (atuou
também no Jornal Paulista), e
descobriu a Igreja Messiânica,
que freqüenta desde a morte
de seu pai, em 1978. Apren-
deu também falar muito mais
que “sayonará” e “arigatô”,
até então as únicas expressões
que conhecia antes de se aven-
turar pelo país.

Hoje, mesmo depois de
anos sem retornar ao Japão,
Kanuto ainda continua fasci-
nado pelo país. Tanto que de-
cidiu reunir suas memórias e
escrever um livro.

“Na Terra do Sol Nascen-
te” (Editora Estúdio Orbi, 119

páginas, R$ 20,00) foi lançado
nesta quinta-feira (28), na
Companhia de Leitura, em São
Paulo. O lançamento reuniu
músicos e amigos do, agora,
também escritor Jorge Kanuto.

Pirataria – “Decidi escrever
um livro para eternizar os mo-
mentos que me marcaram e já
estavam caindo no esqueci-
mento. Durante o trabalho de
pesquisa, o que mais me co-
moveu foi descobrir que gran-
des irmãos já haviam partido
sem deixar registros de suas
passagens no cenário musi-
cal”, relata Kanuto, acrescen-
tando que, apesar de ter oito
CDs gravados preferiu escre-
ver um livro por ser “isento de
pirataria”.

Embora seja um projeto
antigo – a idéia surgiu em 2001
– Kanuto explica que o lança-
mento ocorre num momento
propício. “Este ano comemo-
ra-se o Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil e mi-
nha história está diretamente
ligada ao Japão. Sou muito gra-
to ao país que mais abertura
deu aos artistas brasileiros”,
conta Kanuto.

“Sol Nascente” pode ser
adquirido pelo tel.: 11/3361-
6151.

(Aldo Shiguti)

LITERATURA

Jorge Kanuto lança livro em homenagem ao Centenário

TRECHOS

“No início estranhamos muito
dos costumes japoneses, mas
aos poucos fomos nos adap-
tando a eles. No Brasil, só nos
retiramos durante um show
caso não gostemos dele. Já no
Japão as pessoas vão saindo
de acordo com seus compro-
missos marcados, não impor-
tando se estão gostando ou
não da apresentação, ou se o
show está começando ou ter-
minando”.

“Conhecer os Solos Sagrados
de Atami e Kyoto, templos da
Igreja Messiânica Mundial no
Japão, foi uma experiência ma-
ravilhosa. Porém, uma emoção
ímpar eu senti em Hakone”.

REPRODUÇÃO

Luiz Yuki promete surpresas
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Recentemente foi anunciado pela
Activison o lançamento de uma
nova versão para o famoso game
Guitar Hero. Batizado de Guitar
Hero: Aerosmith, o jogo será
desenvolvido para as plataformas
Xbox 360, Playstation 3,
Playstation 2 e Wii. O guitarrista
da banda, Joe Perry, está ansioso

Guitar Hero: Aerosmith
e honrado por  participar de um
projeto pioneiro que poderá
“reconstruir” a indústria musical.
A  versão conta ainda com a
participação dos  integrantes
Brad Whitford (guitarra), Tom
Hamilton (baixo) e  Steven Tyler
(vocal). O lançamento é esperado
para junho deste ano.

A terceira eliminatória do World
Cosplay Summit 2008 será
realizada no evento multicultural
Mercado Mundo Mix, conhecido
por estimular as diversas
tendências criativas do
comportamento jovem. O evento,
que ocorre nos dias 8 e 9 de
março, traz atrações relacionadas
ao mundo da moda, música, arte
e comportamento, com

exposições de Toy Art, shows de
bandas e apresentações de DJ’s.
Local: Memorial da América
Latina (av. Auro Soares de Moura
Andrade, 664)
Data: 8 e 9 de março, das 14h às
22h
Quanto: R$ 5,00 (R$ 3,00 com o
flyer)
Mas informações: http://
mundimixonline.virgula.com.br

WCS no Mercado
Mundo Mix

Já estão disponíveis para venda
os SMD’s – nova tecnologia que
permite a comercialização de cd’s
originais a um preço mais
acessível – da banda Area 51, no
centro de São Paulo. Encontrados
por até R$ 7,00, os SMD’s podem
rodar  normalmente em qualquer

SMD da banda Area 51
CDPlayer com a mesma qualidade
de um disco normal.
Onde encontrar: Memorie Anime
Club
Rua Florêncio de Abreu, nº 74,
Box 55-56
Fone: 11/ 3326-3268
Quanto:  R$5,00

O novo jogo no estilo MMORPG
(RPG online) de Dragon Ball está
em fase de testes na empresa sul-
coreana NTL, que prepara o
lançamento para as plataformas
PC e Xbox 360. Com a consultoria
de  Akira Toriyama, o jogo será
distribuído pela Bandai Namco
com previsão de lançamento, nos
servidores japoneses e coreanos,

ainda neste ano. O jogador
poderá criar seu personagem nos
mesmos moldes da série, es-
colhendo entre a raça nameku-
seijin ou humana com sangue
saiyajin (assim como Goku e
Vegeta), para combater diversas
organizações criminosas e uma
criatura chamada Olho da
Escuridão.

Dragon Ball on-line

Show-ya é um conjunto feminino
de heavy metal/hard rock  de
grande popularidade no Japão e
no mundo. Formada em 1984 e
visando sempre o mercado
internacional, a banda já tocou
em diversos países como Rússia
e México, chegando até aos
Estados Unidos. Seu primeiro
lançamento foi “Masquerade
Show” em 1985, cujo grande
sucesso foi o single “Suteki ni
Dancing”, chegando até a
participar do comercial de uma
grande empresa de refrigerantes.

O foco principal do grupo era
a vocalista Keiko Terada, com um
visual provocante e sensual e
que fez da  rosa tatuada em seu
seio direito alvo de grande
polêmica. Ela adotou esta marca
após ficar impressionada pela
atuação de Bette Middler,
personagem inspirada em Janis
Joplin, no filme “The Rose”,
considerado o seu favorito. A
tatuagem acabou sendo adotada
como marca do Live Tour Album
“Turn Over”.

Em janeiro de 1990, o Show-
ya tocou para um público de
heavy metal no Palace em
Hollywood. A música japonesa
junto ao metal forte tocado por
mãos femininas fez com que essa
grande banda conquistasse cada
vez mais o público de todos os
países. Após lançar o disco ao
vivo “Hard Way Tour” em 1991,
Terada deixou o grupo para
seguir carreira solo. Em 1995 a
banda tentou voltar com uma
nova cantora de forte pronúncia
na língua inglesa, porém, seus
fãs não aprovaram a idéia.
Novamente, no ano de 1998,
tentaram lançar um EP com seis
músicas.

Em 2002, o grupo lançou
“Show-Ya Golden Best”, disco
que vendeu mais de dois milhões
de cópias nos Estados Unidos.
Recentemente, em 2006, a banda
reuniu-se novamente com a
vocalista Keiko Terada e está
parcialmente na ativa. Como fã,
espero que a banda volte com
força total!

A energia do Show-ya

Por Fabio Souza ‘Youta’
www.playbands.com.br
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