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Paranaenses ganham adesão do governo
estadual para comemorações do ‘Imin-100’

www.jornalnippak.com.br

DIVULGAÇÃO

Da briga entre as duas maiores emissoras do Brasil, quem saiu ganhando foi a TV japonesa.
Após eliminação do Big Brother às vésperas da estréia, a nikkei Yumi Ouchi parte ao Japão
para a gravação de um piloto para um programa de uma grande emissora. Ao lado da irmã
gêmea Ingrid Ouchi, elas devem comandar um programa voltado a comportamento e varieda-
de no ano que vem. As ex-assistentes de palco do Topa ou não Topa, do SBT, recusaram
propostas de revistas masculinas e da antiga emissora para encararem a nova etapa na carrei-
ra. Não é só por aqui que as nikkeis mestiças continuam a encontrar espaço na mídia.
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Amaury Jr. exibirá matérias sobre Miss Centenário
O apresentador Amaury Jr,
em parceria com Kendi
Yamai e Mário Ikeda, apre-
sentadores do OKTV, lança
um projeto em comemoração
ao Centenário. Semanalmen-
te, serão exibidos em seu pro-
grama, na RedeTV, um qua-
dro mostrando as diversas
manifestações culturais com o
jeitinho irreverente da dupla
nikkei. O objetivo é promo-
ver o “Miss Centenário Bra-
sil/Japão”, que elegerá a mais
bela nikkei das festividades.
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É oficial. Dois anos depois
de montar uma comissão
provisória para trabalhar as
questões relativas ao “Imin-
100”, a comunidade parana-
ense ganhou o apoio oficial
do governo. Assinado na úl-
tima terça-feira (28) pelo go-
vernador Roberto Requião,
o decreto confirma que o ano
de 2008 será o do Centená-
rio da Imigração Japonesa no
———–—–––—————–————–—–––———–—–––——–––––——– | pág 3
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Saburo Shochi: 101 anos e sucesso no mundo
Ele brinca, dança, fala muito
e pratica esportes. Até aí,
nada de anormal para as pes-
soas da terceira idade. Mas e
para um senhor de 101 anos?
Segundo Saburo Shochi,
educador que veio ao Brasil
para apresentar seus brinque-
dos educativos, o segredo da
lengevidade é comer bem.
“Bem pouco. E mastigar 30
vezes o alimento”, brinca. Por
aqui, o “jovem de espírito”
mostrou seus trabalhos para
a comunidade e mencionou o
prazer de se trabalhar com
amor e dedicação.
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Brasil do Paraná; além de
instituir a Comissão Estadual
Organizadora das Comemo-
rações do Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil em
todo o território do Estado
do Paraná. “Além de desta-
car o trabalho de conquista
dos imigrantes japoneses e
também a acolhida da nação
brasileira, nosso principal
objetivo é criar oportunida-

des para reaquecer o comér-
cio bilateral entre Brasil e
Japão. O Paraná já possui
projetos de sucesso com ja-
poneses, mas podemos
aperfeiçoar esses negócios”,
disse Requião. Além do go-
vernador, estiveram presen-
tes lideranças como o depu-
tado Luiz Nishimori, e o côn-
sul geral do Japão no Para-
ná, Soichi Sato.

Sankai Juku traz
novo espetáculo de
butô a São Paulo
A companhia japonesa
Sankai Juku volta pela quar-
ta vez ao Brasil e apresenta
nos próximos dias 4 e 5, no
Teatro Alfa, o espetáculo
Kagemi - Além das Metá-
foras de Espelho. Sete dan-
çarinos sobem ao palco para
mostrar ao público alter-
nâncias entre sombra e luz,
loucura e serenidade, em ce-
nas construídas com areia e
água, cinzas e sangue, vida e
morte. 
—————–—— | pág 8

Cineasta produz
documentário sobre
nikkeis de SC
O cineasta Gilson José Giehl,
44, deve finalizar até outubro
deste ano documentário em
vídeo sobre as comunidades
japonesas do estado de San-
ta Catarina (SC). Financiado
pela Jica, o vídeo é patroci-
nado pela Associação Nipo-
Catarinense de Cultura, com
sede em Florianópolis. O do-
cumentário será exibido nas
comemorações oficiais do
Centenário da Imigração Ja-
ponesa ao Brasil, em 2008.
—————–—— | pág 5

ONG japonesa inicia
construção de
escola no Ceará
A educação sempre foi um
dos pilares da sociedade ja-
ponesa. Reconhecendo a de-
ficiência desse setor no País,
a ONG japonesa Associação
Crianças de Luz inicia a cons-
trução de uma escola para
crianças carentes em Canoa
Quebrada, no Ceará. Espe-
cialista em Educação Infantil,
Mayumi Suzuki Freires afir-
ma que as crianças não pre-
cisariam deixar o Nordeste se
houvesse estrutura.
—————–—— | pág 4

Beleza nikkei nas telinhas japonesas
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MARCUS IIZUKA

O Jornal Nippak visitou no último
dia 18, sábado, a Escola de Língua
Japonesa de Porto Alegre, bairro de
Santana. Com aproximadamente 100
alunos, 80% dos freqüentadores não
são descendentes de japoneses. Além
do idioma, a escola oferece aulas de
shodô e também de como desenhar
histórias em mangá. O presidente da
Associação é a Taeko Kanno.

A diretora e também professora Hideko Oswa,
que ensina japonês para a turma avançada

Alunos na aula de shodo e a professora Yumi Moriguchi

Aula de língua japonesa com a professora
Fernanda Kugamai

As simpáticas funcionárias Marisa
Katsurayama e Andrea Hioki

Os nikkeis mostram seus talentos manuais no Brique da Re-
denção, no Rio Grande do Sul, onde participam da feira de arte-
sanato. A issei Yosei Kuamoto produz peças em origami, e, com
muito carinho, dá às dobraduras de papel formas de bonecos e
enfeites, como a bonequinha japonesa que traz sorte da felicida-
de. Já a issei Tsutomo Fujiwara, 80 anos, fabrica palhaços,
paraquedistas, aviadores e balonistas de pano. “É bom fazer os
bonecos para não ficar em casa sozinha, pensando besteiras. Faço
para passar o tempo e fazer novas amizades”, explica Tsutomo.

Já o casal de ceramistas Tomohiro Ehara (issei) e a Hissami
Ehara (nissei) aprendeu a técnica milenar no Japão e com o encon-
tro da cultura brasileira nasceu um estilo diferente de cerâmica.

Bonecas da felicidade da
artesã Yosei Kuamoto

Bonecos aéreos de Fujiwara

Os ceramistas Tomohiro Ehara
e Hissami Ehara

Um
pedacinho
do Japão

num bairro
nobre de

Porto
Alegre. A

praça
japonesa foi
doada pela

província de
Shiga ao

povo
gaúcho em

1983. Rio
Grande do

Sul é o
estado

irmão de
Shiga.

A palestra sobre Bunraku e
exibição de vídeo realizada
entre os dias 21 a 24 de
agosto, trouxe ao público
também uma exposição de
fotografias sobre o teatro
de bonecos na Fundação
Japão, em São Paulo. Darci
Kusano, livre docente pela
Escola de Comunicações e
Artes da Universidade de
São Paulo (ECA-USP) foi
a palestrante. Autora do re-
cém lançado “Mishima: O
homem do teatro e do cine-
ma”, pela Editora Perspec-
tiva, é também bolsista do
Fellowship da Japan
Foundation.

DIVULGAÇÃO / ERICO MARMIROLI

A professora e palestrante Darci Kusano explica a origem do Bunraku

No último dia 28, aconteceu um jantar de confraternização no
Restaurante Miyoshi, na cidade de Florianópolis, oferecido pela
Associação Nipo-Catarinense para o cônsul do Japão em Curi-
tiba, Soichi Sato. O evento contou com a presença de persona-
lidades como Mario Sato (presidente da Aliança Cultural Brasil
Japão), Seigo Suzuki (presidente da Federação Associação Nik-
kei de Santa Catarina) e Antonio Leopoldo (presidente da Es-
cola de Samba Copa Lord)

Olga Takasugui, Nadir de Moraes, Carmen Sinzato e Lucia Takase.

Edu Aguiar e Antonio Leopoldo

Mario Sato e Elidio Sinzato

Soichi Sato e Seigo Suzuki

Durante o Campeonato Brasileiro Interseleções - Categoria Veteranos (60 anos), realizado no
CT da Yakult e que consagrou a Capital Leste, o coordenador Graciano Yagura homenageou as
senhoras da Acel, de Londrina, que contribuíram durante os 12 anos que esteve a frente da
entidade londrinense. Na ocasião, a família Sugueta esteve presente.

Yuriko Itinose, Mitiko Nakanishi, Tamie
Nakanishi, Graciano Yagura, Tonae Nakanishi,
Yoshiko Sato e Harue Nakanishi

• No último dia 20, o cônsul
Haruyoshi Miura doou equi-
pamentos no valor de R$ 94
mil para o Hospital de Butiá

• A atriz Daniele Suzuki é des-
taque em várias capas de re-
vistas, como Estilo de Vida,
na qual posa como modelo
de moda, e na Revista Um,
mostrando a sensualidade
oriental. No projeto da Rede
Globo, em 2008, Daniele
Suzuki, Juliana Paes e
Danielle Valente estarão em
um seriado cômico. Vamos
aguardar!

Ooops!
• No dia 28 de agosto, foi adi-

ada em Florianópolis a assi-
natura do convênio entre o
governo japonês e o Estado
de Santa Catarina sobre as
comemorações do centená-
rio da imigração japonesa. A
assinatura está programada
para o próximo dia 8, na ci-
dade de Frei Rogério, duran-
te a Festa da Cerejeira, com
a possível presença do em-
baixador do Japão.

• O cônsul de Curitiba, Soichi
Sato visitou órgãos governa-
mentais de Florianópolis.

Entre eles a Federação da
Industria e Comércio de San-
ta Catarina e a Prefeitura
Municipal da cidade.

• O samba enredo do Carna-
val 2008 da escola de sam-
ba Copa Lord terá como
tema a imigração japonesa
no Brasil. A composição foi
nomeada “Matsurisancatari-
na” e será apresentada no
final do mês de setembro, no
CATI em São José. A esco-
la conta com 2.600 compo-
nentes, 24 alas e 4 carros
alegóricos.

Francisco Tan, Satiko Kasiwaki, Amélia Sugueta,
Sumie Sugueta, Uguiyoshi Sugueta, Mario
Sugueta e Kayoko Sugueta
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CENTENÁRIO

Centenário paulistano: poucas
novidades para projetos principais

No Paraná, governador Roberto Requião
oficializa comissão estadual do Imin-100

Dois anos após a constitui-
ção provisória da comissão
para o Imin-100, o governador
do Paraná, Roberto Requião,
instituiu oficialmente, na última
terça-feira (28), o ano de 2008
como do Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil,
além de estabelecer a Comis-
são Estadual Organizadora das
Comemorações do Centenário
da Imigração Japonesa, em
todo o Estado. Com a
oficialização, o grupo será res-
ponsável pela organização dos
eventos junto ao Consulado do
Japão no Paraná e ao governo
da província de Hyogo, comu-
nidade irmã do Paraná.

A Comissão tem o gover-
nador Requião como presiden-
te de honra e é formada por
Luiz Nishimori (presidente);
pelo secretário-chefe da Casa
Civil, Rafael Iatauro; pelo pre-
sidente da Assembléia Legisla-
tiva do Paraná, deputado Nel-

son Justus; pelo 1.º Secretário
da Assembléia Legislativa do
Paraná, deputado Alexandre
Curi; além de secretarias e as-
sociações estaduais. Ainda será
indicado um desembargador
pelo Tribunal de Justiça.

“São 100 anos desde que
aportou na nossa costa o
Kasato Maru trazendo os pri-
meiros japoneses. Depois dis-
to, deram fantástica colabora-
ção para o nosso processo
civilizatório, com a sua serie-
dade, sua capacidade de tra-
balho e com os dados culturais
que transmitiram para os pa-
ranaenses e brasileiros”, de-
clarou Requião, que acertou
detalhes da comemoração com
o deputado Luiz Nishimori e o
cônsul geral do Japão no Pa-
raná, Soichi Sato.

O documento assinado ins-
titui a Comissão como a respon-
sável pelos festejos, que se des-
dobrará em sub-comissões es-

pecíficas. São elas: Solenidade,
Executiva, Festejos e Honorá-
ria. Paralelamente, foram cria-
dos ainda grupos da Assembléia
Legislativa, Tribunal de Justiça
e do próprio governo para tra-
tarem dos festejos.

Em teoria, muitas novida-
des. Porém, na prática, o do-
cumento não modifica em qua-
se nada os trabalhos práticos.
Segundo o presidente da Liga/
Aliança, deputado estadual e
presidente da comissão de So-
lenidade, Luiz Nishimori, as
ações continuarão normalmen-
te. “Mas agora com o apoio
oficial do governo do Estado.
Não poderíamos criar muito
antes essa comissão, pois tí-
nhamos de acertar e detalhar
as ações e projetos”.

“A comunidade, dois anos
atrás, formou uma liga provi-
sória e trabalhando em gran-
des eventos. Podemos falar
que está muito bem estrutura-

do. Agora, com a oficialização,
precisamos da ajuda de todos,
e não só da comunidade”, dis-
se Nishimori.

Além de homenagear os
imigrantes, o Imin-100 é, tam-
bém, um meio de fortalecer o
intercâmbio e as parcerias bi-
laterais entre Brasil e Japão.
Na economia brasileira, os ja-
poneses investem cerca de 5
bilhões de dólares por ano e
importam etanol, frango, laran-
ja e soja, entre outros produ-
tos brasileiros. “Cerca de 80%
da carne de frango consumida
pelos japoneses e 60% da la-
ranja vêm do Brasil. Tenho
certeza de que várias empre-
sas virão ao Paraná para in-
vestimentos”, disse o cônsul
Soichi Sato.

(Rodrigo Meikaru)

*O repórter cobriu o lançamento ofi-
cial do Imin-100 no Paraná a convite
do dep. estadual Luiz Nishimori

Governador Requião (à dir.) discursa para platéia que compareceu à cerimônia reafirmando “apoio total” para as comemorações

THEO MARQUES/SECS

Dentre as comissões mon-
tadas para cuidar especifica-
mente das questões ligadas aos
100 anos dentro da Associação,
a de Homenagens tem encon-
trado dificuldades em seguir
adiante com seu cronograma.
Especialmente quando se fala
em levantar indicações de no-
mes que possam receber hon-
rarias tanto do governo japo-
nês (Diploma de Honra ao
Mérito concedido pelo minis-
tério dos Negócios Estrangei-
ros) quanto pela própria enti-
dade (Diploma de Ordem do
Mérito Kasato Maru) pelos
serviços prestados o à comu-
nidade nipo-brasileira.

Segundo o coordenador da
comissão, Tomio Katsuragawa,
a entidade está aceitando indi-
cações para ambos. Para o di-
ploma do governo japonês, po-
dem concorrer pessoas de 70
anos, podendo, no entanto, ad-
mitir-se candidatos na faixa dos
50 e 60 também, que tenham
obtido êxito em algum projeto
ou área social em benefício.

“Quanto à nacionalidade, o prê-
mio não se restringirá a nikkeis
ou japoneses, podendo ser de
outras nacionalidades”, afirma.

Já a “Ordem do Mérito
Kasato Maru”, podem con-
correr pessoas de qualquer
idade e nacionalidade (inclu-
sive as já falecidas) e que te-
nham prestados serviços de
destaque e ajuda aos imigran-
tes japoneses. Porém, há de
se comprovar através dos
currículos o tempo mínimo de
cinco anos nas atividades re-
lacionadas aos seguintes se-
tores: ciências médicas e bi-
ológicas, esportes, assistência
social, ciências exatas, ativi-
dades de entidades, intercâm-
bio Brasil-Japão, ciências hu-
manas e agricultura.

Aos interessados, mais in-
formações podem ser obtidas
na própria Associação para
Comemoração do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil (rua São Joaquim, 381,
2º andar, SP)  ou pelo tel 11/
3209-3875.

Nas comissões, Homenagens
luta para levantar nomes

Se para alguns os quatro
grandes projetos estão longe
do ideal, para os dirigentes da
Associação o clima é de tran-
qüilidade. Mesmo trabalhando
em silêncio, principalmente
quando o assunto é o Centro
de Integração Brasil-Japão,
dirigentes da Associação do
Centenário confirmam que há
poucas novidades para apre-
sentar justamente porque es-
tão buscando os recursos ne-
cessários para a construção.

“O Centro de Integração
não está parado. Trabalhamos
para conseguir um terreno e
estudamos alguns locais. Até
2008 vamos lançar a pedra
fundamental”, diz um dos co-
ordenadores gerais da entida-
de, Nagato Hara. Aliás, não
só o Centro encontra-se nes-
sa situação, como também o

Centro Cultural Regional de
Araçatuba. “Mas por lá hou-
ve uma decisão que muda o
projeto inicial. Ainda está em
estudos sobre o que deve ser
feito.”

Quanto aos dois projetos
que teoricamente estão mais
adiantados (Hospital Santa
Cruz e Associação Harmo-
nia), Hara garante que o de
São Bernardo do Campo está
caminhando muito bem. E,
por sinal, deve mesmo ser
inaugurado em meados de
2008. “Lá eles conseguiram
levantar recursos e já estão
construindo. Realmente está
mais adiantado que os de-
mais”, diz. Já o do Santa Cruz
luta também está em fase de
captação e deve, provavel-
mente, começar suas obras
em breve.

Coordenador confirma que ‘todos
os projetos estão em andamento’

A nove meses da tão
 esperada festa para

           as comemorações do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil, os planos refe-
rentes a cidade de São Paulo
são tímidos. Não em termos de
festividade, que terá uma
mega-festa no Sambódromo
do Anhembi, que inclusive já
fora oficializado pelo prefeito
Gilberto Kassab para ser o
palco da festa; mas sim de
marcos para o uso coletivo da
comunidade – e da população
geral. Traduzindo: algo para se
deixar de legado às próximas
gerações.

Até se tentou planejar es-
tratégias para serem os “pila-
res” das comemorações. No
dia 3 de abril de 2004, em as-
sembléia geral da Associação
para Comemoração do Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil, foram aprovados os
quatro projetos principais, ou
“carro-chefes dos 100 anos em
SP”. Pela ordem: Centro de
Integração Brasil-Japão, Cen-
tro Cultural Regional (em Ara-
çatuba), reforma da Associa-
ção Harmonia, em São Bernar-
do do Campo; e ampliação do
Hospital Santa Cruz.

O que se viu de lá para cá
foram sucessivas tentativas
para deslanchar. Todavia, os
resultados não foram positivos
em pelo menos dois: os Cen-
tros de Araçatuba e da capi-
tal. O primeiro até conseguiu
apoio da prefeitura local, que
cedeu um terreno para a cons-
trução. Mas a negativa do go-
verno japonês de arcar com
custos de construção fez com
que todos caíssem na realida-
de: não era economicamente
viável. Já o Centro Integrado
Brasil-Japão tornou-se uma
verdadeira “batata quente”.
Pomposo, o prédio apresenta-
do pela então SBPN (Socie-

dade Brasileira de Pesquisado-
res Nikkeis) e agora Associa-
ção Brasil-Japão de Pesquisa-
dores sugeria a construção de
um complexo que oferecesse
um mix de serviços, cultura e
informações. Os dirigentes só
não esperavam que os entra-
ves burocráticos para a aqui-
sição do terreno fossem maio-
res que a vontade de construir.
“Estamos trabalhando para
arrumar um terreno”, resu-
mem.

Positivismo - Os outros dois
projetos, Escola Harmonia e
Hospital Santa Cruz, mostram-
se mais adiantados. Em São
Bernardo, o “Shin Harmonia
Gakuen” teve seu lançamento
oficial no mês de junho. Orça-
do em 1,4 milhão de reais, a
ampliação prevê a construção
de um prédio de três andares
com mil metros quadrados
para abrigar alunos do ensino
infantil. Segundo o presidente
do Centro Educacional Har-

monia, Tadayosi Wada, 650 mil
reais já foram captados, verba
vinda principalmente de ex-alu-
nos e iniciativa privada. No
cronograma oficial, a data de
inauguração é abril de 2008,
podendo ser adiada de acordo
com os trabalhos. “Na sema-
na que vem começaremos os
trabalhos práticos com bate-
estacas e tratores. Inclusive
estamos aceitando doações de
materiais de construção”, ex-
plica Wada, garantindo que no
ano do Centenário os alunos
ganharão o “presente”. “Não
tem porquê prometer, projetar
e ficar esperando. Temos de
ser diretos.”

Quanto ao Hospital Santa
Cruz, os planos são, assim como
do Harmonia, ambiciosos. Or-
çado em 25 milhões de dólares,
a ampliação contempla uma
concepção atualizada de cons-
truções hospitalares. O hospi-
tal e seus parceiros tradicionais
arcarão com cerca de 23,1 mi-
lhões de dólares, incluindo o

custo do terreno. Os recursos
provenientes do exterior e de
entidades colaboradoras locais
se restringirão a cerca de 2,5
milhões dólares.

Como se vê, dos dois pro-
jetos que devem vingar em
2008, nenhum depende so-
mente da captação de recur-
sos provenientes da Associa-
ção. “Criada para ser uma en-
tidade que congregasse todas
as atividades, a Associação
tem muitos dirigentes que só
se preocupam em oferecer o
selo para as comemorações e
o chamado ‘apoio’. O Bunkyo,
que deveria ganhar um ar mais
bonito para os 100 anos, está
abandonado e não deve mes-
mo ser reformado. Ou seja: é
a festa no Anhembi e só. O
registro fotográfico já é sufici-
ente para eles”, dispara um
dos ex-dirigentes da entidade,
que espia de longe o desenro-
lar dos trabalhos. “A comuni-
dade esperava muito mais.”

(Rodrigo Meikaru)

DIVULGAÇÃO

Centro de Integração é um dos que estão emperrados nos entraves burocráticos da Associação

Assim como em São Pau-
lo, os paranaenses nomearam
grandes empreendimentos
que marcarão as festas do
Imin-100. Também apresen-
tados como “mega projetos”,
estão distribuídos nas cidades
com grande concentração de
nikkeis. São eles: Parque do
Japão, em Maringá, Centro
Tecnológico e Cultural
(Cefet) e Praça Tomi Naka-
gawa, em Londrina, Parque
do Centenário, em Curitiba,
Parque Temático Yumê, em
Rolândia, e o Castelo Japo-
nês em Assaí.

Desse total, a comissão
responsável pelos festejos
afirma que o mais desenvol-
vido é o Parque do Japão.
Com uma área total de 100
mil metros quadrados, o em-
preendimento está com os
trabalhos a todo o vapor, in-
clusive com parte da estrutu-
ra pronta. A idéia é entregar
quase que 50% do total já em
2008. “Com a ajuda da pre-
feitura, a idéia é fazer o
máxim ode esforço para po-
der dar à comunidade e a
população um lugar para se
lembrar do Japão”, afirma um
dos coordenadores do Imin
em Maringá, Luiz Nishimori.

Os demais, adianta o depu-
tado estadual, também estão na
mesma situação. Ou seja, não
há garantias que os trabalhos
estarão prontos até os festejos.
“Temos o Parque Yumê, em
Rolândia, que espera pelas ver-
bas. Já o Parque do Centená-
rio também está evoluindo na
negociação. Ou seja, não po-
demos garantir que tudo esta-
rá pronto até junho de 2008,
mas os esforços serão enormes
para cumprir o cronograma.

Agora é correr contra o tem-
po”, afirma Nishimori.

Enquanto na parte de
construções os grandes em-
preendimentos estão “cami-
nhando”, na parte de home-
nagens os paranaenses ga-
rantiram mais uma vitória.
Segundo um projeto de lei
apresentado pelo próprio Luiz
Nishimori – em trâmite na
Assembléia Legislativa – fica
instituído o “Prêmio Kasato
Maru”. Entregue todos os
anos durante o mês de junho,
o prêmio será dado a todo o
cidadão japonês ou nipo-bra-
sileiro que se destacar nas
mais diversas áreas (espor-
te, cultura, artes, educação,
ciência) ou qualquer outra que
venha em benefício da comu-
nidade nikkei do Paraná. “É
uma forma de homenagear e
lembrar o mês de junho de
2008 como marco da imigra-
ção. Nada mais justo do que
fazer uma simbólica entrega
para aqueles que contribuem
com os nikkeis do Paraná”,
finaliza o deputado.

                              (RM)

Parques e praças relativos ao
Centenário começam a tomar forma

Nishimori garante dedicação

JORNAL NIPPAK
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EDUCAÇÃO

ONG japonesa inicia construção
de escola para crianças no Ceará

Em meio às lindas paisa-
gens de Canoa Quebra-
da, no Ceará, famílias

carentes, subempregos e a
mendicância. Visando atenuar
essa situação, a Associação
Crianças de Luz inicia a cons-
trução de uma escola para cri-
anças carentes da Vila Este-
vão. À frente da organização,
que auxilia também outras fa-
velas no País e os filhos de de-
kasseguis que moram no Ja-
pão, estão o coordenador Mas-
saru Ando e a gerente Mayumi
Suzuki Freires, que, por servi-
ços prestados à sociedade, re-
cebeu os prêmios “Segundo
centenário do nascimento de
José Bonifácio de Andrada e
Silva” (oficializado pela secre-
taria de educação do governo
do Estado de São Paulo) e o
“Yomiuri-Pulldenchal Socio
Civil”.

Especialista em Educação
Infantil, Mayumi conta que re-
solveu montar o projeto em
Canoa Quebrada após a expe-
riência como voluntária na fa-
vela Monte Azul, de São Pau-
lo. Morando em barracos sem
higiene e convivendo com a
violência, muitos moradores do
local vêm do Nordeste para
tentar a sorte na capital, “ar-
rumar emprego, ganhar mais
dinheiro e tentar um futuro
melhor”. “Com boas condições,
eles não precisariam sair de lá
[Nordeste] para entrar numa
favela desconhecida”. Ela

acrescenta que, apesar de
“desnutridas” e com “roupas
rasgadas”, as crianças têm um
“brilho especial” nos olhos.

Sem formação adequada,
muitas delas se envolvem em
atividades ilícitas, como o trá-
fico de drogas e a prostituição,
que são praticadas por parte
da comunidade local devido ao
alto índice de desemprego. “A
maioria das pessoas pensa
apenas no lado turístico [do
Nordeste]. Será que se esque-

cem dos moradores de lá?”,
questiona Mayumi. “Podemos
ajudar as crianças a escolher
a vida que gostariam de levar.
Foi por isso que montamos o
projeto na área de Educação
Infantil em Canoa Quebrada,
em 1999.”

A primeira experiência de
Ando no País foi também na
mesma favela, como voluntá-
rio, por três anos. “Gostei de
trabalhar com brasileiros, e
quando voltei ao Japão, procu-

rei alguma atividade em que
pudesse ajudar as crianças do
Brasil. A ONG vai trabalhar
com alegria para ajudar o povo
brasileiro.”

Para os interessados em
contribuir com a instituição, a
Associação Crianças de Luz
fica na Praia do Estevão, em
Canoa Quebrada, Ceará. Mais
informações pelo telefone (88)
3421-7329 ou pelo e-mail
mayu-s@mbd.ocn.ne.jp.

(Gílson Yoshioka)

O CIATE (Centro de Infor-
mação e Apoio ao Trabalha-
dor no Exterior) informa seus
próximos cursos preparatórios
para quem pretende trabalhar
no Japão. No dia 05/09 (quar-
ta-feira), o tema será “Seguro
Contra Acidente de Trabalho”
e no dia 06 (quinta-feira), “Pla-
nejamento para Alcançar Ob-
jetivo”. Os cursos são gratui-
tos e acontecem sempre das
10h30 às 12h30. O Ciate fica
na Rua São Joaquim, 381, 1º
andar, sala 12 (prédio do
BUnkyo). Informações pelo
tel.: 11/3207-9014.

A 3ª FEIRA DO LIVRO no
Shopping Penha prossegue até
o dia 12/09 com mais de 20 mil
títulos. Uma programação de
atividades foi planejada espe-
cialmente para a feira, incluin-
do palestras, noites de autógra-
fos, contadores de histórias e
uma audição da Orquestra de
Cordas da Sociedade Pró-
Música Sacra de São Paulo.
Horários: De segunda a sába-
do, das 10 às 22h. Domingos e
feriados das 12 às 20h. O
Shopping Penha fica na Rua
Dr. João Ribeiro, 304. Tel.: 11/
6195-8222 ou no site: www.
shoppingpenha.com.br

O GOVERNO JAPONÊS
está recebendo indicações de

AGENDA

candidatos à Outorga de Hon-
rarias a Estrangeiros, para a
primavera do 20° Ano da Era
Heisei (2008). As recomenda-
ções de nomes podem ser
apresentadas pela sociedade
em geral. A data limite para a
entrega de sugestões para
esta condecoração será até o
dia 10 (segunda-feira) de se-
tembro próximo. Os candida-
tos devem ter apenas a naci-
onalidade brasileira, idade su-
perior a 50 anos em 29 de abril
de 2008 (data da oficializa-
ção) e prestado relevantes
feitos meritórios em relação
ao Japão. Mais informações
podem ser obtidas na Seção
de Assuntos Gerais do Con-
sulado Geral do Japão, por
telefone. (tel. 11/3254-0100)
ou por e-mail (cgjpol@arcstar.
com.br)

A ASSOCIAÇÃO SHOHA-
KU OSHIMAN promove
amanhã (2) a oitava edição do
Shikimatsuri. Com início às 10
horas, o evento terá praça de
alimentação com comidas típi-
cas, brincadeiras, shows e um
bazar. A expectativa é de reu-
nir mais de duas mil pessoas
durante todo o dia. Os ingres-
sos custam R$ 3,00 e o local
é: rua Ferdinando Galiani, s/nº,
Vila Mariana. Mais informa-
ções pelo tel 11/ 5908-0019.

ENCONTRO DE IDOSOS
– O 13º Encontro Paranaense
de Idosos realizado dia 18 últi-
mo em Uraí, contou com a par-
ticipação de mais de 300 pes-
soas de várias cidades das As-
sociações filiadas à Aliança/
Liga. Na abertura o presidente
da Aliança/Liga, deputado es-
tadual Luiz Nishimori falou da
importância desse encontro e
também sobre os preparativos
do Imin-100 do Paraná.

EQUIPE MÉDICA – A equi-
pe médica itinerante da Alian-
ça sob o comando do médico
Paulino Guenitiro Matsuzaki
esteve dando assistência aos
associados da filiada Associa-
ção Cultural e Esportiva de
Mauá da Serra. Os mais varia-
dos tipos de exames preventi-
vos foram feitos em homens e
mulheres presentes na sede
social e o presidente Pedro Ta-
kahashi ficou satisfeito com a
atenção da equipe médica e
agradecido atendeu a todos
muito bem e disse esperar um
retorno da equipe novamente.

SOFTBOL E BEISEBOL –
Numa  promoção da Federa-
ção e Softbol e Aliança/Liga e
realização da Associação Cul-
tural e Esportiva de Maringá
tem início hoje (1) com encer-
ramento amanhã (2),  o 19º
Campeonato Brasileiro de
Softbol Feminino, nos campos
da Acema, em Maringá. O 5º
Torneio “Massato Fukushima”
de Beisebol Super Diamante
Seletivo 65 Anos, será realiza-
do domingo em Rolândia.

GUEINOSAI – A filiada As-
sociação Cultural e Esportiva de
Londrina promove no dia 7 de
setembro com início às 9 horas
o seu 33º Festival Gueinosai, uma
apresentação de artes cênicas
com teatros, danças e cantos, na
sede social, em Londrina.

KAYO TAIKAI – O  53º Con-
curso de Canto Paraná Kayo
Taikai promovido pela Aliança/
Liga e realização da Associação
Cultural e Esportiva Procopense
será no dia 9 de setembro na
sede da ACEP e segundo o pre-
sidente Frank Kono será uma
grande festa devida o elevado
número de inscrições de parti-
cipantes e pelo nível dos canto-

res classificados em suas cida-
des para a fase final.

TAÇA KAKOGAWA –
Numa promoção da Federa-
ção, Aliança/Liga e realização
da Associação Cultural e Es-
portiva de Maringá, será reali-
zado no dia 16 de setembro, o
14º Torneio “Taça Kakogawa”
de Softbol Masculino em vári-
as categorias. As competições
serão nos campos da Acema,
em Maringá.

EXAMES DE PROFICI-
ÊNCIA – As pessoas interes-
sadas em participar dos exa-
mes de proficiência em língua
japonesa poderão fazer suas
inscrições até o dia 06 de se-
tembro de 2007, na sede da Ali-
ança, na Rua Paranaguá, 1782,
em Londrina.  Outras informa-
ções com Yoshi pelo telefone
(43) 3323-6418.

LIVRO – Agricultores, em-
presários e profissionais libe-
rais nisseis e sanseis estão
prestando uma significativa
homenagem aos pais e avós
que vieram do Japão, solici-
tando a inclusão do nome dos
patriarcas no livro “A Histó-
ria das Famílias Imigrantes
Japonesas no Paraná” que
será editada pela Aliança Cul-
tural Brasil-Japão do Paraná
e Liga Desportiva e Cultural
Paranaense em parceria com
a jornalista Elisiê Peixoto, em
comemoração ao Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil.  O livro conta a histó-
ria da chegada dos imigran-
tes em terras brasileiras, a en-
trada no Paraná, sua saga e
evolução de seus descenden-
tes até os dias de hoje. Mais
informação com Cleide pelo
telefone (43) 3024-4252 ou
(43) 3024-1701, Londrina.

AGENDA/PARANÁ

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

DIVULGAÇÃO

Mar de contrastes na praia de Canoa Quebrada: paisagens de tirar o
fôlego e famílias carentes; no destaque, o coordenador Massaru Ando

Estimativas apontam que o
mercado mundial de produtos
orgânicos movimenta cerca de
US$ 35 bilhões de dólares por
ano. O Brasil, por oferecer
opções diversificadas, tem
conquistado destaque no meio
e exporta 70% da produção
nacional.

Com o objetivo de qualificar
os produtores e adequar as con-
dições produtivas para atender
o mercado externo, Ming Liu
apostou num projeto que está
para completar três anos e re-
úne 38 empresas. O Organics
Brasil é realizado em parceria
com a Agência de Promoção
de Exportações e Investimen-
tos (APEX- Brasil) e o Institu-
to Promoção do Desenvolvi-
mento (IPD) e se destina a agri-
cultores, produtores e proces-
sadores de produtos orgânicos.

O trabalho consiste em di-
vulgar e ingressar os brasilei-
ros no mercado internacional
– Alemanha, Estados Unidos,
França, Inglaterra, China e
Japão -, com investimentos na
capacidade exportadora base-
ada na agregação de valor aos
produtos. “Iremos iniciar tam-
bém um trabalho com coope-
rativas e associações”, adian-
ta o gestor.

Segundo Liu, o carro chefe
das negociações são os ali-
mentos, entre eles o mel, café,
soja, açúcar, frutas e deriva-
dos, como geléias. Mas os seg-
mentos de cosméticos e ves-
tuário (algodão) também ga-

AGRICULTURA

Produtos orgânicos brasileiros serão
apresentados em feira no Japão

DIVULGAÇÃO

mostrar o potencial brasileiro
nos Estados Unidos. Em segui-
da, o destino será a Biofach
Japão, que será realizada em
Tóquio, entre os dias 10 e 12
de outubro. De acordo com
dados do gestor, o arquipélago
é responsável pela movimenta-
ção de US$ 750 milhões a US$
1 bilhão de dólares, valor tími-
do se comparado aos US$ 17
bilhões do mercado europeu.

Da forma com que se preo-
cupam com a proteção do mer-
cado local, os japoneses buscam
por qualidade. “Eles estão que-
rendo comprar o conceito
biodinâmico, que é mais comple-
to e envolve também a prepara-
ção do local de produção. A idéia
é não extrair mais que o neces-
sário e trabalhar com o que o
local oferece”, explica Liu.

Entre as empresas partici-
pantes do Organics Brasil es-
tão a Tozan Alimentos,
Nutrimental e Jasmine. O pro-
grama conta ainda com indús-
trias do voltadas a produção de
açaí, chás, açúcar, café, avícola
e cosméticos. “O perfil dos con-
sumidores de produtos orgâni-
cos é de uma classe A e B, com
renda média de 3 mil euros por
mês. Nos Estados Unidos, a
maioria são mulheres e idosos
que estão preocupados com a
saúde. Já os japoneses buscam
por alimentos saudáveis por
natureza, é um consumo mais
uniforme”, compara Liu.

Certificações – Os produtos
orgânicos, além de cultivados
sem uso de agrotóxicos, fazem
parte de um sistema de produ-
ção agrícola que busca o ma-
nejo de forma equilibrada do
solo e de demais recursos na-
turais. Para que seja permiti-
da a importação, cada país so-
licita uma determinada certifi-
cação que comprova que os
processos empregados pelos
produtores por processadores
orgânicos estão de acordo com
as exigências determinadas.

(Luciana Kulba)

nham espaço e novos setores,
como floricultura, já foram
identificados como mercado
com potencial de desenvolvi-
mento.

Mercado oriental – Uma das
formas de alcançar os objeti-
vos do programa é a participa-
ção em feiras internacionais. No
final deste mês, produtores irão

Produtos brasileiros estarão em feira japonesa pela terceira vez

Produtos orgânicos ganham destaque em mercado mundial
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SANTA CATARINA

Cineasta produz domentário
sobre comunidades nikkeis de SC

Ocineasta Gilson José
Giehl, 44, deve finali-
zar até outubro deste

ano documentário em vídeo
sobre as comunidades japone-
sas do estado de Santa Cata-
rina (SC).

Financiado pela Jica (Japan
International Cooperation
Agency), o vídeo é patrocina-
do pela Associação Nipo-Ca-
tarinense de Cultura, com sede
em Florianópolis. O documen-
tário será exibido nas comemo-
rações oficiais do Centenário
da Imigração Japonesa ao
Brasil, em 2008.

As filmagens iniciaram em
abril de 2006. Quando estiver
pronto deverá ter 45 minutos
de duração. O documentário
terá imagens de todas as cida-
des catarinenses onde há co-
munidades nikkeis: Frei Rogé-
rio, Lages, Curitibanos, Cam-
po Belo do Sul, São Joaquim,
Caçador, Joinville e Florianó-
polis.

“Ao fazer esse documen-
tário, o que mais me chamou a
atenção foi a determinação dos
japoneses. Não é à toa a figu-
ra do samurai. O japonês é um
povo samurai, de gente guer-
reira, determinada, que luta
tenazmente contra as dificul-
dades”, elogia Giehl, que resi-
de em Florianópolis.

Durante as filmagens, o ci-
neasta entrevistou persona-
gens como Takasi Shonan, de
Curitibanos, criador do alho
que acabou sendo chamado de
“Shonan”, em sua homena-
gem. “Shonan pesquisou e
descobriu um alho que aguen-
tasse a umidade do Brasil, por-
que o alho dava apenas em cli-
ma seco”, observa Giehl,
acrescentando que “ele veio
de São Paulo para Santa Ca-
tarina, sem dinheiro, mas com
a intenção de cultivar alho,
mesmo não tendo formação
universitária, não sendo biólo-
go nem agrônomo”. Autodida-
ta, passou a pesquisar como
desenvolver um tipo de alho
que desse no clima de Santa
Catarina. “Sem ter a mínima
certeza de que conseguiria
encontrar a solução, Shonan

de de símbolos (kanji) e mais
dois silabários (hiragana e
katakana). Só mesmo um
povo com paciência, determi-
nação, objetividade, persistên-
cia para usar uma escrita des-
se tipo. Aqui temos 20 e pou-
cas letras e jamais teríamos
paciência para adotar uma
escrita complexa como a ja-
ponesa”, compara o cineasta,
que elogia também a confian-
ça.

Lado negativo – “Se eles dão
a palavra, cumprem. Já entre
os brasileiros há muita intriga.
O japonês é desconfiado mas
porque está no Brasil, em cho-
que com uma cultura diferen-
te”, comenta, explicando que no
litoral catarinense, principal-
mente em Florianópolis, os
nikkeis, são em geral profissio-
nais liberais, comerciantes e
professores universitários. “No
interior, a esmagadora maioria
dessa comunidade dedica-se à
agricultura”, observa.

“Outro detalhe é o fato de
eles serem humildes, ou seja,
não gostam de ostentação.
Podem andar com uma cami-
nhonete do ano, mas trabalham
duro na terra. Quando o brasi-
leiro tem dinheiro no bolso, logo
quer botar empregados para
fazer o serviço que antes fa-
zia ele mesmo”, salienta.

Para Giehl, o “lado negati-
vo” é o desinteresse pela lín-
gua. “Percebi que as gerações
mais novas estão incorporan-
do a cultura brasileira, o que é
normal pelo fato de viverem no
Brasil. Mas o lado negativo
que destaco no documentário,
é que a língua japonesa está
desaparecendo. Só para se ter
uma idéia: na escola japonesa
de São Joaquim, entre 2006 a
2007, não foi aberta nenhuma
turma porque não havia aluno.
As gerações mais novas não
se interessam mais em apren-
der a escrita e a cultivar a lín-
gua japonesa”, observa.

(Ozias Alves Jr, jornalista e fun-
dador do Jornal Biguaçu em
Foco (SC), especial para o Jor-
nal Nippak)

Apresentação de taikô na Assembléia Legislativa de Santa Catarina

DIVULGAÇÃO

CIDADES/MOGI DAS CRUZES 1

Diretores de banco japonês
visitam Junji Abe

O prefeito Junji Abe rece-
beu no último dia 27 o presi-
dente do banco japonês Iwata
Shinkin, Takagi Shozo, e o di-
retor financeiro, Takayanagi
Hirohisa. Eles foram apresen-
tados pelo advogado e presi-
dente da Associação Brasilei-
ra de Hamamatsu, Etsuo
Isikawa.

O Iwata Shinkin é o par-
ceiro da Caixa Econômica Fe-
deral no Japão. O escritório da
Caixa foi instalado graças à
parceria entre as prefeituras
de Hamamatsu e Mogi das
Cruzes. O objetivo é orientar
os trabalhadores brasileiros
que estão no Japão quanto aos
investimentos e aplicações fi-
nanceiras.

A vinda dos diretores do
Banco Iwata retribui a visita
que a comitiva mogiana lide-
rada pelo prefeito Junji fez ao
escritório regional da Caixa
Federal em Hamamatsu em
julho deste ano. Durante o en-
contro com o prefeito, o presi-
dente do banco japonês ressal-
tou o enorme potencial que o
Brasil possui para exportar sua
cultura, reproduzindo as pala-
vras do ministro das Relações
Exteriores do Japão, Taro Aso.

O executivo destacou o
exemplo da indústria de dese-
nhos animados japoneses, co-
nhecidos como “animes”, que
são hoje os mais assistidos do
mundo. Após um grande im-
pulso nas duas últimas déca-
das, o faturamento do setor no
Japão já é comparável, por
exemplo, ao de indústrias au-
tomobilísticas, como a Toyota:

“Além disso, estas anima-
ções ajudam a divulgar um
pouco da história, dos costu-
mes e da cultura japonesa. O
estilo musical conhecido como
Japan Pop Music, por exem-
plo, tem sido muito difundido
em vários países. E o mais
importante é que este setor
tem se desenvolvido sem qual-
quer tipo de ingerência do Po-
der Público, seja ele federal,
estadual ou municipal”.

Para Takagi Shozo, o Brasil
tem muito o que oferecer ao
mundo, além do samba e Car-
naval. “É preciso que os em-
presários identifiquem as opor-
tunidades existentes, sem fica-
rem subjugados aos programas
governamentais. O Brasil tem
muitas potencialidades capazes
de encantar o mundo e gerar
muitas divisas ao País”.

O prefeito Junji Abe com os diretores do banco Iwata Shinkin

DIVULGAÇÃO/PMMC
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Associação Rural de
Pindorama comemora 60 anos

A Associação Rural de Pin-
dorama realizou no dia 26 des-
te mês, em sua sede, cerimô-
nia para comemorar seu 60º
aniversário de fundação. A
entidade foi um dos principais
fatores para o desenvolvimen-
to do bairro, onde vivem atual-
mente cerca de 100 famílias.

Durante o evento, o prefei-
to de Mogi das Cruzes, Junji
Abe, homenageou a entidade,
entregando ao presidente da
associação, Manao Nakaya-
ma, um diploma de gratidão
pelos serviços prestados à ci-
dade.

“Nosso sentimento é de
emoção somada a gratidão.
Todos os adjetivos e substan-
tivos que pudermos encontrar
serão poucos para retratar o
que esta comunidade de Pin-
dorama tem feito pelo nosso
desenvolvimento e para me-
lhorar a qualidade de vida nos-
sa cidade de Mogi das Cruzes.
Hoje, nós rendemos as nossas
justas homenagens às pesso-
as que ficaram gravadas na
nossa memória pela contribui-
ção à nação brasileira”, afir-

mou Junji, que esteve no local
ao lado do historiador Mário
Sérgio de Moraes, que está
escrevendo um livro em home-
nagem ao Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil.

“A Associação Rural foi a
força motriz para o desenvol-
vimento do bairro. A entidade
era dedicada aos nikkeis e seus
descendentes. Agora, com o
processo natural de miscigena-
ção, está aberta a toda a co-
munidade”, afirmou Manao
Nakayama.

História – Fundada em 1947,
a Associação Rural do Pindo-
rama reuniu os pioneiros na
colonização do bairro, que co-
meçaram a chegar à região em
fevereiro daquele ano, quando
a Cooperativa Suburbana Ca-
pital loteou a área e repassou
os terrenos a 15 famílias de
cooperados.

Entre as principais conquis-
tas da entidade estão as Coo-
perativas de Eletrificação Ru-
ral, fundada em 1962, e de
Telefonia Rural, que foi inau-
gurada em 1973.

Diretores da Associação recebem diploma de gratidão

DIVULGAÇÃO

Duas cidades do Paraná,
Curitiba e Paranavaí, foram
contempladas com doação do
governo japonês para projetos
na área da saúde. A cerimônia
de assinatura dos contratos
ocorreu no dia 22 de agosto,
no Consulado Geral do Japão
no Paraná.

O Hospital Pequeno Prín-
cipe, de Curitiba, que atende
anualmente 10 milhões de cri-
anças e adolescentes de todo
o País, recebeu US$ 58.201,00
para a compra de um apare-
lho de ecocardiografia. O hos-
pital conta atualmente com
três aparelhos de ecocardio-
grafia, mas apenas dois estão
funcionando. “O aparelho do-
ado pelo governo japonês será
uma reposição para que pos-
samos continuar fazendo 600
cirurgias por ano”, explicou
Orlei Antonio Negrello, diretor
administrativo do hospital ao
agradecer o consulado.

“O hospital é referência em
cirurgias cardiológicas de alta
complexidade e esperamos que
este aparelho possa dar maior
qualidade e precisão nas cirur-
gias”, comentou o cônsul geral
do Japão no Paraná, Soichi Sato.

Família – Também no dia 22,
foram disponibilizados recur-

sos na ordem de US$
83.310,00 para a Prefeitura
Municipal de Paranavaí para
a construção de uma Unidade
Básica de Saúde. De acordo
com o prefeito, Mauricio Ya-
makawa, a prefeitura preten-
de introduzir o PSF (Progra-
ma Saúde da Família), no bair-
ro Chácara Jaraguá. “Assim
poderemos realizar melhoria
na assistência à saúde dos mo-
radores deste bairro”.

O cônsul Sato informou que
estas doações são do Progra-
ma de Assistência a Projetos
Comunitários do Governo Ja-
ponês, cujos recursos provêm
dos impostos pagos pelo povo
japonês para promover auxílio
humanitário aos países em de-
senvolvimento.

PARANÁ

Projetos da área de saúde de Curitiba e Paranavaí recebem
doação do governo japonês através do Programa de Assistência

O cônsul geral do Japão no Paraná Soichi Sato participa da
cerimônia de entrega com o diretor administrativo do hospital,
Orlei Antonio Negrello, e com o prefeito de Paranavai, Mauricio
Yamakawa

DIVULGAÇÃO

ficou 10 anos pesquisando e
conseguiu. Só mesmo uma
pessoa paciente, persistente e
determinada para conseguir
isso”, comenta o cineasta.

Segundo ele, os alemães e
italianos são “imediatistas”.
“Não têm paciência para es-
perar. Se a coisa não der em
prazo curto, eles desistem. Já
o japonês é diferente. É muito,
mas muito paciente. O japonês
não quer uma coisa ‘meia
boca’. Não quer verdura meia
boca; quer a fruta perfeita”,
observa Giehl, lembrando que
“ninguém plantava alho, pêra
e maçã no Brasil”. “A comu-
nidade nikkei de Santa Catari-
na introduziu essas culturas no
Estado e, conseqüentemente,
no Brasil”, observa.

Sobrevivente – Gilson conta
que também ficou admirado ao
entrevistar Ogawa, sobrevi-
vente da Bomba Atômica de
Hiroshima e hoje morando em
Frei Rogério, distrito do muni-
cípio de Curitibanos, uma das
comunidades japonesas de
Santa Catarina.

Além da história de
Ogawa, que em 1945 era um
garoto que tinha perdido a bar-
ca para Hiroshima e gazeteou
a aula, para sua sorte, pois não
se encontrava no lugar errado
na hora errada, Giehl também
ficou admirado com a história

do filho de Ogawa, engenhei-
ro elétrico formado em Curiti-
ba (PR) e que retornou para
Frei Rogério com o objetivo de
cultivar cogumelo shiitaki.

“Aí de novo o espírito japo-
nês. O filho do sr. Ogawa co-
meçou a estudar em qual árvo-
re poderia cultivar o tal cogu-
melo. Experimentou uma infi-
nidade, mas nenhuma árvore do
Brasil dava o resultado que pro-
curava. Buscou uma árvore do
Japão e descobriu o método
adequado para o cultivo do co-
gumelo aqui no Brasil”, obser-
va Gilson, apontando outra ca-
racterística dos nipônicos.

“A imagem que os japone-
ses construíram, de um povo
paciente e persistente, pode
ser reforçada pela escrita
complexa, com uma infinida-

O cineasta Gilson José Giehl
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EXEMPLO DE VIDA

Aos 101 anos, educador divulga
‘método japonês de ensinar’

“Como de tudo e sempre
mastigo bem a comida”. É
com esta frase que Saburo
Shochi exemplifica sua longe-
vidade e força aos 101 anos.
Alegre e elegante – vestia
uma camisa com gravata bor-
boleta rosa combinando com
o lenço no paletó durante en-
contro com a imprensa no úl-
timo dia 27 –, ele diz ainda
que prova todos os pratos tí-
picos dos países que visita.
Mas sem exageros. “O se-
gredo é provar um pouco de
tudo e mastigar bem. Eu mes-
mo mastigo 30 vezes a comi-
da. Assim, fico com a sensa-
ção de satisfação e aprovei-
to melhor toda a vitamina da
comida”, completa.

Fora a alimentação balan-
ceada, permeada por vezes
com algumas doses de cham-
panhe, Shochi tem uma rotina
de dar inveja a qualquer pes-

‘Segredo da longevidade é comer pouco e
mastigar bem os alimentos’, explica educador

saúde, o educador diz ainda
que não toma qualquer tipo de
medicação. “Se eu começar
a tomar, logo ficarei hipocon-
dríaco [pessoa que se preo-
cupa em demasia, e sem ne-
cessidade, com a saúde]. E é
isso que atrapalha muitas pes-
soas”, atesta.

Para mostrar que está em
forma, Saburo Shochi pegou
um de seus bastões que usa
para exercitar-se e mostrou
aos presentes técnicas de
alongamento. Diante da sur-
presa do repórter – pergun-
tei se tinha realmente 101
anos – o senhor japonês de
aproximadamente 1,60 m de
altura, contra-atacou: “Quer
ver meu passaporte? Está
com a minha assessora”.
Não, seu Saburo, não preci-
sa provar mais nada para nin-
guém.

                             (RM)

soa de 30 anos. Aliás, sua apa-
rência não lembra um centená-
rio, mas sim um sexagenário.
“Ao acordar, faço exercícios
como o taissô para alongar os
músculos e leio todos os jornais
diários do Japão no café da

manhã. Tenho uma certa roti-
na a ser cumprida, como dor-
mir das 22 às 6 horas. Isso fa-
cilita quando estou viajando. Por
isso não tenho dificuldades com
o fuso horário”, explica.

Sem nenhum problema de

Ao passar pelas praias cariocas, Shochi fez sucesso com mulheres

DIVULGAÇÃO

Saburo Shochi aproveita a
vida. Pratica taissô todos
os dias pela manhã, gos-

ta de comer bem e relembrar
casos da vida. Até aí, nada de
anormal para as pessoas da
terceira idade. Porém, quem
imagina – e consegue – man-
ter tamanha disposição com
mais de 90 anos? Pois bem,
Shochi, além de levar adiante
todas essas atividades, já pas-
sou dessa idade faz tempo.
Para ser mais exato, 11 anos,
comemorando seu 101º aniver-
sário no último dia 16. Nada
mal para quem ultrapassou a
barreira “dos 100”.

Em visita ao Brasil nessa
semana, porém, o japonês na-
tural de Fukuoka não veio ao
País para divulgar sua vitalida-
de e disposição, mas sim para
trabalhar. Especialmente na
questão da educação de crian-
ças até 3 anos, tema que o faz
desenvolver brinquedos peda-
gógicos (feitos de materiais
recicláveis) e mostrar ao re-
dor do mundo, junto com suas
concorridas palestras (“De-
senvolvimento através de brin-
quedos artesanais e carinho na
sala de aula”). Já rodou prati-
camente todo o globo, tendo
passado pela Europa, Améri-
ca do Norte, Ásia e África.
No Brasil pela primeira vez,
confirma que o País é “um
grande paraíso”, e sabe do
potencial dos brasileiros para
acolher novas idéias.

“Meu grande sonho é ver os
brinquedos nas escolas, ajudan-
do no desenvolvimento das cri-
anças até 3 anos”, diz ele, adi-
antando que o amor e a com-
preensão são primordiais para
a formação do caráter de um
indivíduo. Confirma também
que os estudos englobam ainda
a participação de crianças por-
tadoras de alguma deficiência
física ou mental, como parali-
sia infantil. “Na verdade, come-
cei a estudar e criar os brinque-
dos para meus dois filhos, que
tiveram meningite e tinham di-
ficuldades. Foi daí que come-
cei a pensar em algo para in-
crementar o aprendizado.”

Em sua bagagem, nada de
muitas roupas ou lembranças
para os familiares que compra
por onde passa. Como todo bom

executivo, Saburo Shochi traz
a tiracolo seus instrumentos de
trabalho: cerca de 20 tipos di-
ferentes dos brinquedos. Na
última terça-feira (28) durante
encontro com a comunidade, os
apetrechos chamaram a aten-
ção tanto dos mais novos quanto
dos mais velhos. Prova de que,
com uma idéia na cabeça e for-
ça de vontade, caixas de leite,
latas e copos plásticos “ganham
vida” e se transformam em

gatos, bonecas e carrinhos.
Segundo ele, a fórmula ajuda no
processo educacional sem ge-
rar grandes custos, além de
garantir a sociabilidade dos pe-
quenos. “A televisão e os jogos
matam tudo isso. A criança per-
de a capacidade de brincar”,
atesta.

Inteligente e bem articulado,
o professor já chamou a aten-
ção de muitas universidades no
mundo, tanto pela sua didática

quanto pelo seu currículo. Aliás,
ao analisar o documento, outra
surpresa: doutor em Filosofia,
graduado em Psicologia, Artes
e Ciências, além de ser profes-
sor e orientador das universida-
des de Fukuoka, Changchung
(China) e da escola Daegu, na
Coréia. Sem falar na fluência
em idiomas, pois fala, lê e es-
creve japonês, inglês, russo,
coreano e chinês, esta última
aprendida aos 95 anos. “O se-
gredo é manter a mente ativa,
desde o momento que acorda
até a hora de dormir. Nosso cé-
rebro tem de ser exercitado
sempre”, pondera ele.

Após passar pelo Brasil, o
educador parte para a última
parte da viagem, iniciada no dia
de seu aniversário de 101 anos.
“Vou para a Europa, Ásia e Áfri-
ca ver como estão as coisas”,
confirma. A volta para o Japão
está marcada para o dia 29 de
setembro. E, como todo bom
empreendedor, já pensa em ar-
ticular novas parcerias para a
implementação de seu método.

“Um dia, quero ver todos
trabalhando em prol das cau-
sas educacionais. Existem
mais de 700 brinquedos cata-
logados, e eu quero que cada
vez mais essa gama se amplie.
Um dia chegaremos lá”, fina-
liza ele. Nada mal para quem
já passou dos 100 anos.

        (Rodrigo Meikaru)

“Os brinquedos educativos são uma maneira de auxiliar na educação das crianças”, afirma Shochi
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OPINIÃO

Todos cansamos
CRISTOVAM BUARQUE

Independente da avalia-
ção que um dia será feita do
governo Lula, uma coisa já se
pode afirmar: foi um tempo
de retrocesso na mobilização
popular. Os sindicatos, a
UNE, o MST, os empresári-
os, todo o movimento social
se acomodou. A população
pobre aceitou a Bolsa Famí-
lia como uma grande dádiva,
sem necessidade de qualquer
reivindicação. Os intelectuais
escolheram o “silêncio
reverencial”.

Nesse quadro, felizmente
surge um movimento
contestador. Um grupo de
personalidades, principalmen-
te das artes e da publicidade,
lançou um manifesto dizendo
que se cansou da situação.
Mas é uma pena que tenham
demorado tanto para se can-
sar, em um país com concen-
tração de renda, calamidade
nos serviços de saúde e edu-
cação, corrupção tão nítida.
E é uma vergonha que te-
nham se cansado somente da
violência que aparece nas
ruas, sem verem a violência
que causa a violência.

Eu também cansei. Can-
sei dos assaltos nas esquinas,
dos seqüestros nas ruas. Mas
cansei do roubo secular como
os privilegiados se apropriam
do que seriam os direitos dos
pobres; cansei da violência
que fabrica violência, ao rou-
bar as oportunidades dos
meninos jogados na
criminalidade.

Cansei do atraso nos ae-
roportos, mas também dos
apagões nas paradas de ôni-
bus, onde milhões de traba-
lhadores e estudantes espe-
ram, debaixo de sol e de chu-
va, sob ameaça de assaltos,
sem terem a quem reclamar,
sabendo que sua tragédia
será ignorada pelos jornais.
Do apagão da saúde nas fi-
las dos hospitais, na cara do-
ente do povo, no olhar de cri-
anças assustadas e mães an-
gustiadas. Cansei dos que se
cansaram dos aviões atrasa-
dos, mas sempre se omitiram
ante um país que não decola.

Cansei dos que gritam
contra a corrupção no com-
portamento dos políticos, mas
usufruem da histórica corrup-
ção nas prioridades da políti-
ca. Cansei da humilhação dos
baixíssimos salários dos pro-

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

fessores, mas também dos
sindicalistas que não se ocu-
pam da tragédia das escolas
fechadas pela guerra civil dos
morros ou por greves inter-
mináveis.

Cansei dos artistas e apre-
sentadores que se cansaram
da corrupção, mas sempre
votaram em corruptos, e vo-
tarão neles nas próximas elei-
ções, pois preferem um cor-
rupto amigo a um honesto que
não é de sua turma. Cansei
dos publicitários que se can-
saram da corrupção, mas na
próxima eleição farão alegre-
mente campanha para os cor-
ruptos que lhes pagarem bem.

Cansei de um país que se
diz sem racismo, mas não
aceita o uso de cotas para au-
mentar o número de estudan-
tes negros na universidade.
Também cansei do elitismo do
movimento negro que se in-
teressa pelas cotas para os
poucos que querem entrar na
universidade, mas ignora os
milhões de pobres, negros ou
brancos, abandonados no ca-
minho educacional, antes de
concluírem o ensino médio.

Cansei da acomodação
dos milhões de pobres que
aceitam que seus pais e mães
morram nas filas dos hospi-
tais e sacrificam passivamen-
te o futuro dos seus filhos, em
escolas sem qualidade.

Cansei, acima de tudo, da
aparente impossibilidade de
colocarmos juntos os cansa-
dos, que têm medo de perder
seus privilégios, e os pobres,
acomodados na sua falta de
direitos. Cansei, mais ainda
tenho esperança de que um
dia os cansados tenham pa-
triotismo e os acomodados
tenham consciência. E que
juntos lutem por um país com
uma escola boa para cada
criança, independentemente
da cidade ou da família em
que tenha nascido.

Cansei também de tanta
gente achar que isso é um so-
nho impossível. Só não can-
sei de achar que ainda vale a
pena acreditar que vale a
pena. Cansei, mas não me
desesperei, ainda.

Criações são estudadas a partir de materias recicláveis
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NHK – PROGRAMAÇÃO – 03 A 09 DE SETEMBRO

Programação da NHK
03 – Segunda-Feira

05:00 NHK News
05:15 Let’s Go Minyo!
06:00 Tanka Poetry
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

133
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 The Ultimate Cuisine
10:30 Micro World (R)
10:35 My Gardening
11:00 News & Weather
11:05 NHK Overseas Network
11:40 Asian Word Traveller (R)
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 133
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

133 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 News & Weather
16:05 Hello from Studio Park
16:59 World Weather
17:00 NHK News
17:15 World Strollers (R)
17:59 World Weather
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Living Well at 100
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Weekly Book Review
20:54 World Weather
20:55 Japanese Traditional Music
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 NHK Special
22:50 Pa Pa Saurus
23:00 The Mark of of Beauty (B)
23:25 World Music Album
23:30 News & Sports
00:10 Shibuya Live Stage: That’s Enka!
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Forerunning Business Minds
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 Undecided
03:53 Mini Program
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

04 – Terça-Feira
05:00 NHK News
05:10 Mini Program
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Haiku Poetry
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

134
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Living Well at 100 (R)
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 134
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

134 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 News & Weather
16:05 Hello from Studio Park
16:59 World Weather
17:00 NHK News
17:15 Science for Everyone (R)
17:59 World Weather
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Micro World
18:50 Songs for Everyone
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Extracurricular Lesson (R)
20:30 Japan on Site
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)

22:00 NHK Song Concert
22:43 World Weather
22:45 Tsurube’s Salute to Families
23:30 News & Sports
00:10 Shibuya Live Stage: Japanese

Narrative
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Little Trips (R)
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 The Moment History Changed (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

05 – Quarta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: The Knowledge

Master
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

135
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Enjoying Hot Springs
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 135
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

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

Paradise
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Law and Laughter (R)
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Tsurube’s Salute to Families (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

06 – Quinta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: My Favorite Fi-

gures
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

136
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Pottery Dream Atelier
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 136
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

136 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini

13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 News & Weather
16:05 Hello from Studio Park
16:59 World Weather
17:00 NHK News
17:15 Professionals (R)
17:59 World Weather
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Mini Japanese Lessons
18:50 Asian Word Traveller
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Songs of Our Generation
20:30 Neo-Office Chuckles
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Thursday Samurai Drama

“Crossing of Heat Haze” Eps. 6
22:43 World Weather
22:45 The Moment History Changed
23:30 Shibuya Live Stage: That’s

Comedy!
00:15 News & Sports
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Mythical Japan
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 NHK Song Concert (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Express Yourself! Mini
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

07 – Sexta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: Real Life Stories
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

137
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Meet the Legend (R)
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 137
12:00 News
12:20 Friday Variety
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

137 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 News & Weather
16:05 Hello from Studio Park
16:59 World Weather
17:00 NHK News
17:15 Weekend Japanology (B)
17:59 World Weather
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Mini Japanese Lessons
18:50 Asian Word Traveller
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Tokyo Metropolis
19:55 World Weather
20:00 Undecided
20:30 Variety Show: The Human Body
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Masashi Sada Concert in Hiroshi-

ma
23:30 Cool Japan
00:15 News & Sports
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 World Music Album Selection
02:00 NHK News
02:10 Japan Fishing Travels
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Thursday Samurai Drama

“Crossing of Heat Haze” Eps. 6
(R)

03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Express Yourself! Mini
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

08 – Sábado
05:00 NHK News
05:10 Exercise for Everyone
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: History at Hand

06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather (E)
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

138
08:30 NHK Weekly News
09:00 Check Your Life Budget
09:30 Extracurricular Lesson
10:00 News & Weather
10:05 Songs for Everyone (R)
10:10 Weekend Japanology (B, R)
10:54 World Weather
10:55 Overseas Safety Information
11:00 Around Japan Again
11:39 World Weather
11:40 Japanese Traditional Music (R)
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 138
12:00 News
12:15 Law and Laughter
12:40 Micro World (R)
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

138 (R)
13:00 News
13:05 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 35 (R)
13:50 Enjoying Hot Springs (R)
14:00 NHK News
14:10 World Strollers
14:55 World Music Album
15:00 NHK News
15:10 J-MELO (E)
15:39 World Weather (E)
15:40 Insight & Foresight (E)
16:00 NHK News
16:10 Undecided
18:00 News
18:10 Nippon Professional Baseball:

Yomiuri Giants vs Hanshin Tigers
at Tokyo Dome

19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Nippon Professional Baseball:

Yomiuri Giants vs Hanshin Tigers
at Tokyo Dome

21:15 News & Weather
21:30 Can You Speak English?
21:58 Mini Program
22:00 NHK News
22:10 Tonight with Kiyoshi
22:53 Mini Program
23:00 NHK News
23:10 Nature Wonder Land
23:40 Inspiring Lives: Europe
00:00 Saturday Sports News
00:25 MUSIC JAPAN
00:55 Overseas Safety Information
01:00 NHK News
01:10 WHAT’S ON JAPAN (B)
01:40 Getting into Nihongo
02:00 NHK News (R)
02:10 Undecided
02:40 The Ultimate Cuisine (R)
03:00 NHK News
03:10 Go & Shogi Journal
04:30 Japanese Narrative Art

09 – Domingo
05:00 NHK News
05:10 Sunday Art Museum
05:55 Asian Word Traveller (R)
06:00 News & Weather
06:15 What’s New on Japanese Food
06:50 TV Exercise
07:00 News: Good Morning, Japan
07:45 Natural Grandeur of the East
07:59 World Weather (E)
08:00 Little Trips
08:25 Business Compass
08:57 World Weather
09:00 Sunday Debate
10:00 News & Weather
10:05 Neighbors Unite!
10:50 World Heritage 100
10:55 Overseas Safety Information
11:00 Time for a Hobby
11:59 World Weather
12:00 News
12:15 NHK Amateur Singing Contest
13:00 News
13:05 Comedy Hour
13:35 With Mother
14:00 NHK News
14:10 Deciphering Science
14:55 World Music Album
15:00 NHK News
15:10 Beautiful Peaks of Japan
15:30 Nature Wonder Land (R)
15:59 World Weather
16:00 Grand Sumo Autumn Tournament

at Ryogoku (B)
18:00 News
18:10 Junior High School Diary
18:40 World Heritage 100 Selection
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Undecided
20:00 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 36
20:45 News & Weather
21:00 NHK Special
21:49 World Weather
21:55 World Heritage 100 (R)
22:00 NHK News
22:10 Pop Music Club
23:00 This Week and You
23:40 NY Streets
00:00 Sunday Sports News
01:00 NHK News
01:10 NHK Amateur Singing Contest (R)
01:55 Overseas Safety Information
02:00 NHK News
02:10 Grand Sumo Autumn Tournament

Highlights
02:35 Mini Program
02:40 Three-month English Lessons
03:00 NHK News
03:10 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 36 (R)
03:55 Our Favorite Songs (R)
04:00 NHK News
04:10 Internet Agora

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

Morreu na madrugada da
última terça-feira (28), aos 72
anos, o advogado e ex-depu-
tado federal Antônio Morimo-
to, vítima de infarto, em Brasí-
lia, onde passava por um lon-
go tratamento de saúde. O nik-
kei era casado com Motoko
Kondo e deixa um filho.

Natural de Promissão, no
interior de São Paulo, Mori-
moto era bacharel em Ciên-
cias Jurídicas e Sociais pela
Faculdade de Direito da USP
(Universidade de São Paulo)
e exerceu quatro legislaturas
como deputado federal (1975-
1979, 1979-1983, 1991-1995).
Em 1981 transferiu seu domí-
nio eleitoral para Rondônia,
onde desenvolveu diversas ati-
vidades no ramo empresarial,
social e político. Era, inclusi-
ve, proprietário de três emis-
soras de rádio na capital e no
interior e recentemente deixou
a presidência Regional do Par-
tido da Mobilização Nacional
(PMN), partido pelo qual che-
gou a disputar a eleição para
prefeito de Porto Velho em
2004.

Morimoto foi para Rondô-
nia após a criação do Estado
no início da década de 80 de-
pois de atuar como deputado
federal duas vezes pelo esta-
do de São Paulo. Antes disso,
havia sido eleito para uma das
cadeiras de deputado estadual
na capital Paulista. Em Ron-
dônia, no Governo Jerônimo
Santana (PMDB) foi secretá-
rio de Administração e presi-
dente da Ceron. Morimoto é
tio da advogada e ex-

vereadora da capital, Ruth
Morimoto.

Sempre ativo, foi respon-
sável por algumas missões es-
peciais, como a viagem ao
Japão como Secretário do
Trabalho, Indústria e Comér-
cio, em 1965; integrante da
Comissão de Deputados da
Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo, em 1971;
além de ser o representante
da Câmara dos Deputados na
solenidade comemorativa do
70º aniversário da imigração
japonesa para o Brasil, em
1978, em São Paulo.

Hideo Onaga – Em São Pau-
lo, faleceu, na última sexta-fei-
ra (24), aos 85 anos, o jorna-
lista Hideo Onaga, que foi as-
sessor especial do ex-presiden-
te da Petrobrás, Shigeaki Ueki.
Na profissão desde os 19 anos,
Onaga herdou do pai a vonta-
de de escrever, em um tempo
em que o jornalismo era con-
siderado uma aventura.

Onaga trabalhou como re-
pórter da Folha da Manhã,
Folha da Tarde e Folha da
Noite, de 1942 a 1959, e foi
também redator-chefe das re-
vistas Visão, Quatro Rodas e
Mundo Econômico, editor de
Economia do Correio da Ma-
nhã e Folha de S.Paulo, dire-
tor da Gazeta Mercantil, da
revista Indústria e Desenvol-
vimento e assessor do Minis-
tério da Indústria e Comércio
e do Ministério das Minas e
Energia. O grande mérito do
jornalista foi a transformação
da Gazeta Mercantil, em 1972.

CONDOLÊNCIAS

Morre em Brasília ex-deputado
federal Antônio Morimoto

Edital de Convocação
A ABEUNI, Aliança Beneficente Universitária de São
Paulo, associação beneficente, cultural, filantrópica e
assistencial, sem finalidade lucrativa, convoca todos os
seus membros para a Assembléia Geral Extraordinária
de Aprovação do Estatuto da ABEUNI, atualizado de
acordo com o Código Civil de 2002. A Assembléia
Geral Extraordinária se dará no dia 13/09/2007 (quin-
ta-feira), na sede da ABEUNI – R. Nilo, 149, Bairro
da Aclimação. Constituirá a 1ª Convocação com a
maioria absoluta dos associados às 14:00 e, caso não
atinja o quorum suficiente, constituirá em 2ª Convoca-
ção, às 14:30, com qualquer número de associados de-
liberando pela maioria simples dos votos dos presen-
tes. A ABEUNI conta com a participação de todos!
www.abeuni.org.br

Todos nós temos nossos
medos, nossas angústias, nos-
sas decepções, que chamo de
nossos fantasmas.

Por que fantasmas?
Porque ficam sempre nos

rodeando, esperando, e na
hora em que não podemos
fraquejar, quando precisamos
tomar uma séria decisão apa-
recem para nos assustar e
acabamos nos perdendo.

O que estou querendo di-
zer hoje é que não podemos
em hipótese nenhuma desis-
tir dos nossos anseios, dos
nossos sonhos, da nossa von-
tade de buscar sempre o me-
lhor caminho para trilharmos.

Vejo muita gente fraca,
que não consegue tomar de-
cisões, que tem medo de mu-
dar, que precisa estar sempre
escorada em alguém e nor-
malmente acaba jogando
seus erros e sua apatia em
cima desta pessoa.

É claro que todos somos
seres humanos e passíveis de

passarmos por momentos de
dúvidas, porém temos de con-
seguir ter mais momentos de
certeza do que de incerte-
zas. Podemos errar em al-
gumas de nossas decisões,
mas o importante é que pelo
menos tentamos, pois o pior
erro é a omissão. Já ouvi
gente falar que nunca erra.
É claro, pois não tenta fazer
nada, nunca decide o que
quer fazer da vida e fica so-
brevivendo da ilusão, em de-
vaneios, esperando que al-
guém coloque a oportunida-
de na sua frente. E, mesmo
assim, se esse milagre acon-
tecer é capaz de deixá-la
passar sem perceber.

Por isso temos que ter con-
vicção do que vamos fazer,
temos que exorcizar todos os
nossos fantasmas interiores e
sempre ter a certeza de que
nada é mais forte que a for-
ça do nosso pensamento e
que isso vai nos levar a al-
cançar nossos objetivos!

TEM GENTE QUE SEMPRE
ESTÁ VENDO FANTASMAS

Ikemori & Kora Consultoria e Assessoria
Rua. da Glória, 279, 8º and., cj. 84
Tel. (11) 3275-1464 / 3275-0432
marceloikemori@terra.com.br
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Sankai Juku traz alternâncias e imagens
flutuantes para apresentações em SP

Amaury Jr. lança projeto em comemoração ao Centenário da
Imigração Japonesa com apresentadores nikkeis

EXPO AFLORD

Exposição da Aflord
prossegue até 9 de setembro

A Aflord (Associação dos
Floricultores da região da Via
Dutra) realiza neste (1º e 2 de
setembro) e no próximo final
de semana (7, 8 e 9 de setem-
bro), a 16ª edição da Expo
Aflord. No dois primeiros dias
(25 e 26 de agosto), a feira
recebeu mais de 9 mil visitan-
tes e vendeu 20.300 itens como
sementes e flores, movimen-
tando cerca de R$ 115.300 (o
que gera um venda de mudas
28% maior que em 2006).

A expectativa dos organi-
zadores é de que o evento fa-
ture aproximadamente R$ 450
mil nos três finais de semana.
Estão expostas na feira  apro-
ximadamente 50 espécies de
orquídeas, outras 120 espéci-
es de flores, 50 espécies de ár-
vores e 30 diferentes espécies
de ervas medicinais. Estas 250
espécies se desdobram em
mais de mil variedades de
plantas.

O evento conta com a rea-
lização de uma competição de
decoração dos estandes entre
expositores, cujo tema é “Ma-
ravilhas do Brasil”. São ao
todo 77 produtores de cidades
como São José dos Campos,
Taubaté, Campos do Jordão,
Jacareí, Guararema, Santa Isa-
bel, Mogi das Cruzes, Arujá,
Itaquaquecetuba e Guarulhos.

Amanhã (2), o destaque
fica por conta do Concurso
Miss Primavera Nikkey, even-
to organizado pela Rádio e TV
Nikkey com o objetivo de dar
oportunidade às jovens que
pretendem seguir carreira de
modelo, ao mesmo tempo em

que procura valorizar a beleza
nikkei. As candidatas devem
subir ao palco montado na
Aflord a partir das 11 horas, e
desfilarão trajando vestidos e
biquínis.

Os consumidores podem
contar com orientação profis-
sional na hora da compra. No
“Center Garden”, pavilhão de
estufas, com 24 mil metros
quadrados no qual acontecem
as vendas da feira, seis enge-
nheiros agrônomos e os pró-
prios produtores estão dispo-
níveis para orientar os clientes
quanto ao cultivo das plantas.

Quem for a 16ª Expo
Aflord, poderá participar tam-
bém de cursos gratuitos sobre
cultivo e arranjos com os te-
mas bonsai, orquídeas,
forração e ikebanas.Nas 55
barracas espalhadas pela fes-
ta, os visitantes poderão pro-
var pratos típicos da culinária
japonesa, além de outras cozi-
nhas, como os deliciosos do-
ces portugueses, e comprar
artesanatos, roupas, bijuterias,
produtos alimentícios típicos
japoneses, entre outros.

16ª EXPO AFLORD
QUANDO: 1º, 2, 7, 8 E 9 DE SETEMBRO

ONDE: AFLORD (AVENIDA PL DO

BRASIL, KM 4,5, FAZENDA VELHA –
ARUJÁ)
INGRESSOS: R$ 10,00 ANTECIPADOS E R$
12,00 NAS BILHETERIAS. ESTUDANTES COM

CARTEIRINHA E PESSOAS ACIMA DE 60 ANOS

PAGAM MEIA-ENTRADA. ATÉ CINCO ANOS,
ENTRADA FRANCA.
SITE: WWW.AFLORD.COM.BR

MAIS INFORMAÇÕES: (11) 4655-4227
OU 4655-1928.

Feira recebeu 9 mil visitantes nos dois primeiros dias de evento

DIVULGAÇÃO

Acompanhia japonesa de
dança Sankai Juku
fará duas apresenta-

ções em São Paulo nesta se-
mana. Sete dançarinos sobem
ao palco do Teatro Alfa nos
dias 4 e 5 de setembro com a
coreografia Kagemi - Além
das Metáforas de Espelho,
que alterna sombra e luz, lou-
cura e serenidade, na presen-
ça de elfos maliciosos e deli-
cados, surgidos de uma floresta
de flores de lótus.

No espetáculo, Ushio
Amagatsu, criador da compa-
nhia, demonstra uma predile-
ção por imagens flutuantes e
transforma o palco no curso
de um rio. Pintados de bran-
co, os dançarinos participam
de sete cenas construídas
com areia e água, cinzas e
sangue, vida e morte. 

O significado de kage é
sombra, ou também jogo de luz,
claro e escuro, reflexo que se
divide na superfície da água. Mi
significa ver. Dessa forma, o
nome do espetáculo represen-
ta a idéia de espelho, superfície
que se olha e que nos olha, que
reflete. 

As montagens da Sankai
Juku podem ser consideradas
rituais contemporâneos de ce-
lebração do ciclo da vida. Pro-
veniente do movimento butô –
inicialmente chamado de
ankoku buto -, a “dança das tre-
vas” surgida no Japão no final
da década de 50, Amagatsu se
afastou progressivamente das
tendências radicais para fazer
emergir uma arte que busca o
equilíbrio entre os mistérios do
universo e a metafísica da pre-
sença no mundo.

“O butô é uma forma de
arte criada por Tatsumi Hijikata
e Kazuo Ohno. Eu me foquei
para criar o ‘meu próprio
butô’, fazer minha própria cri-
ação, confrontando-me desde
que encontrei a Sankai Juku.
Conseqüentemente, considero
natural que exista diferenças
entre gerações e o tempo. Para
mim, o butô é um diálogo com
a gravidade. Minha dança é
baseada nessa simpatia e sin-
cronismo com a gravidade”,
afirma Amagatsu.

DIVULGAÇÃO

Companhia - A Sankai Juku
surgiu em 1975 com Ushio
Amagatsu e pela quarta vez irá
se apresentar no Brasil. Para
o criador da companhia, o es-
tilo não é apenas acadêmico ou
uma técnica formal; tende a
articular a linguagem do corpo
a fim de descobrir, na
profundeza dos seres, um sen-
tido em comum, uma univer-
salidade serena, ainda que re-
correndo às vezes à cruelda-
de ou à brutalidade.

“Eu acredito que as pesso-
as têm seus pontos de vista
baseados nas vivências pesso-
ais. Portanto, eu gostaria que o
público brasileiro viesse nos ver
e receber algo novo com suas
próprias impressões”, salienta.

Antes de trabalhar com a
arte nipônica, Amagatsu teve
formação na escola de dança
clássica e moderna de Tóquio.
Na década de 70, empreendeu
uma série de estágios para for-
mar sua própria companhia, na
qual permaneceram apenas
três homens dos trinta rapazes
e moças que iniciaram na equi-
pe, o que tornou o Sankai Juku
um grupo masculino.

A companhia começou a se
apresentar em salas pequenas,
intimistas. A primeira produção
importante foi “Kinkan
Shonen”, de 1978, que reve-
lou a nova concepção artística
de Amagatsu e conferiu ao
butô uma imagem mais clara,
transparente e cosmogônica.

Em 1980, o grupo foi con-
vidado para se apresentar pela
primeira vez na Europa, no
Festival de Nancy. Em segui-
da, partiram para turnês pela
América do Sul, Europa, Es-
tados Unidos, Austrália e Ásia.
As criações têm início no Ja-
pão, onde vivem todos os inte-
grantes, mas muitos de seus
espetáculos são finalizados na
França e montados no Théâtre
de la Ville, de Paris.

Fora da companhia, Ama-
gatsu criou, em 1988, em Tó-
quio, a coreografia Fift e diri-
giu a ópera As três Irmãs, de
Peter Eotvoes, apresentada na
Ópera de Lyon,  no Théâtre du
Chatelet (Paris), no Théâtre de
la Monnaie (Bruxelas), e em
Viena.

KAGEMI – ALÉM DAS
METÁFORAS DE ESPELHO 
ONDE: TEATRO ALFA

RUA BENTO BRANCO DE ANDRADE

FILHO, 722 - SANTO AMARO

QUANDO: 4 E 5 DE SETEMBRO, ÀS 21H

QUANTO: SETOR I - R$ 100,00; SETOR

II - R$ 90,00; SETOR III - R$ 60,00;
SETOR IV - R$ 40,00
DURAÇÃO: 1H25 (SEM INTERVALO)
INGRESSOS: 11/5693-4000 E 0300
789-3377 / SHOW TICKETS IGUATEMI:
3031-2098 / CIA DOS INGRESSOS:
6163-5087
WWW.INGRESSO.COM.BR

Montagem de Ushio Amagatsu, ‘Kagemi’ reúne sete bailarinos japoneses no palco do Teatro Alfa

Companhia de dança se apresenta pela quarta vez no Brasil

TELEVISÃO

Em coquetel realizado no
restaurante japonês Shintori,
na última segunda-feira (27),
o apresentador e colunista so-
cial Amaury Jr, em parceria
com os apresentadores e pro-
dutores Kendi Yamai e Mário
Ikeda e a Callme Comunica-
ção, lançou um projeto em co-
memoração ao Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.

A idéia é exibir uma série
de ações televisivas sobre cul-
tura japonesa no Programa
Amaury Jr, veiculado pela
RedeTV. Kendi e Ikeda, apre-
sentadores do OKTV (extinto
programa veículado pela rede
Bandeirantes), irão comandar
o quadro (vide box) com o ob-
jetivo de promover o concurso
de beleza, “Miss Centenário
Brasil/Japão”, que irá eleger a
jovem mais bonita para ser
símbolo de toda a celebração
de 2008.

“Através da beleza nipôni-
ca, vamos mostrar os aspec-
tos modernos e tradicionais do
arquipélago asiático, além de
salientar tudo aquilo que esse
povo trouxe ao Brasil”, expli-
cou Amaury Jr, revelando que
a admiração pela beleza e os
traços orientais, o motivaram
a escolher esse tema para o
projeto.

A sociedade irá promover
um grande evento com data
marcada para março do ano
que vem. Serão 20 finalistas
reunidas no Ginásio do Ibirapu-
era, na capital paulista, com

expectativa de público superior
a 5 mil pessoas. Empresários,
autoridades, artistas e celebri-
dades estarão no rol dos convi-
dados, além da presença já con-
firmada da primeira dama do
estado de São Paulo, Mônica
Serra, que receberá a verba
arrecadada na festa a fim de
dedicar ao Fundo de Solidarie-
dade e Desenvolvimento Soci-
al do Estado de São Paulo.

“Este é o fio condutor para
participarmos [equipe e Amaury
Jr] dos festejos da imigração
japonesa no ano que vem”, afir-
mou a esposa de Amaury Jr e
uma das coordenadoras do pro-
jeto, Celina Ferreira, feliz por se
aproximar da comunidade, uma
vez que ela brinca ter sido ni-
pônica em vidas passadas e,
ainda, dizer ser apaixonada por
todos os aspectos do Japão.

A eleição da mais bela nik-
kei para representar os 100 anos
de imigração já era um plano de
Kendi, que há mais de 10 anos

trabalha com concursos de be-
leza como o “Miss Festival do
Japão” e o “Faces”. Ao conhe-
cer o colunista social, uniram
forças, uma vez que esta era
uma vontade em comum. “Essa
parceria é uma oportunidade
muito boa, pois, além de voltar-
mos a televisão, o Amaury é uma
pessoa que gosta da cultura ja-
ponesa, e isso é muito importan-
te”, avaliou Kendi.

Esse projeto proporciona ao
Centenário maior visibilidade e
divulgação pela mídia, em rede
nacional. Um início de uma
nova fase das comemorações
felicitada pelo vice-presidente
da Comissão das Comemora-
ções do Centenário da Imigra-
ção Japonesa, Sadao Kayano,
em seu discurso. Ele definiu
como “um motor de arranque”
para a divulgação das ativida-
des, completando que espera
que todos da sociedade partici-
pem, principalmente a comuni-
dade nipo-brasileira.

Para o deputado federal
William Woo, essa iniciativa do
Amaury Jr para as celebrações
de 2008 representa o reconhe-
cimento da importância da co-
munidade nikkei a sociedade
brasileira, além da integração
entre as diferentes raças que
compõe o país. Woo elogiou
ainda a confraternização e o
restaurante escolhido, da qual
classificou como um dos sím-
bolos do progresso que os as-
cendentes proporcionaram.

O evento contou com a pre-
sença de diversas autoridades,
convidados, imprensa, além da
gravação do Programa
Amaury Jr e da dupla nikkei,
que já entrevistou personalida-
des que participavam da fes-
ta. E como não poderia deixar
de ser, os convidados prova-
ram pratos da culinária japo-
nesa, bem como degustaram
do saquê servido por diversas
marcas, dentre ela a Tozan.

(Cibele Hasegawa)

Incorporado oficialmente
às festividades programadas
pela Comissão Organizadora
dos festejos do Centenário da
Imigração Japonesa, o proje-
to traz de volta o jeito despo-
jado e divertido da dupla de
apresentadores Kendi Yamai
e Mário Ikeda para as
telinhas. Em rede nacional,
os garotos estréiam hoje (01)
às 22h, no Programa Amaury
Jr, veiculado pela RedeTV.

A dupla nikkei exibirá seis
eliminatórias para a seleção
das candidatas finalistas do
concurso “Miss Centenário
Brasil/Japão”, entremeadas
de reportagens sobre as mais
diversas manifestações cultu-
rais, bem como o Japão e os
eventos da comunidade nipo-
brasileira.

Segundo Kendi, o Progra-
ma Amaury Jr terá algumas
mudanças com a entrada do
novo quadro comandado pe-
los apresentadores dos olhos

puxados, sem dar muitos de-
talhes sobre a estréia. “É uma
surpresa para todos nós”, es-
quivou. Entretanto, a dupla
garante que a irreverência e
a descontração continuam,
seguindo a mesma linha do
OKTV, agora, com um novo
visual. “O importante é en-
trar...”, brincam os dois fa-
zendo um trocadilho.

E se estão ansiosos com
a primeira exibição? A res-
posta é surpreendente:
“Não”, dizem os dois. “Esta-
mos mais tranqüilos agora. Já
tivemos a primeira experiên-
cia e vimos que deu certo.
Quando saímos da Band, en-
tregamos a audiência em 3º
lugar”, justifica Ikeda. “O
que precisamos agora é do
apoio dos empresários, prin-
cipalmente da comunidade
para acreditar em um produ-
to da comunidade. Para, as-
sim, fazer uma coisa legal e
diferente”, apela a dupla.

Kendi Yamai e Mário Ikeda voltam
a televisão brasileira hoje (01)
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Temperos: sabor e saúde no prato
GASTRONOMIA

Alecrim - Estimulante, ativa-
dor da circulação sanguínea,
antidepressivo e anti-séptico

Alho - Melhora a circulação
sanguínea, purifica o sangue e
previne alguns tipos de câncer

Canela - Ajuda na prevenção
da osteoporose, combate os
sintomas da menopausa e con-
trola a pressão sanguínea

Cebola - Antioxidante e di-
gestiva

Coentro - Moderador de
apetite e auxilia no tratamen-
to da ansiedade

Erva-doce - Combate tontu-
ra, náuseas, infecções intes-
tinais e estomacais

Gengibre - Ajuda a tratar
enjôos, combater infecções e
prevenir doenças cardiovas-
culares

Hortelã – Estimulante (o pó
da folha também é usado para

combater parasitas intesti-
nais)

Louro - Estimula o apetite e
auxilia no tratamento da gri-
pe

Manjericão - Sedativo, tôni-
co e auxilia no tratamento da
febre, infecções bacterianas
e parasitas intestinais

Orégano - Antibacteriano,
antibiótico, analgésico, seda-
tivo, auxilia no tratamento da
gripe e cólicas menstruais

Pimentas - Purificam o san-
gue, previnem doenças car-
díacas e auxiliam no trata-
mento da obesidade

Salsão - Indicado para flatu-
lência (gases) e diurético

Salsinha - Favorece o equi-
líbrio hormonal, alivia os sin-
tomas da bronquite, asma, có-
licas menstruais e cistite,
além de auxiliar no tratamen-
to de cálculos e cólicas renais

Confira o que cada tempero pode
fazer pela sua saúde

GUARUJÁ

Restaurantes preparam pratos
especiais para atrair turistas

DIVULGAÇÃO

Quem for visitar
a cidade de Guarujá
até o próximo dia 9
terá mais que as
praias do litoral
paulista como atra-
ções. Vinte e dois
restaurantes da re-
gião participam do
1º Festival Gastro-
nômico de Guarujá,
organizado pela Se-
cretaria de Turismo
em parceria com o
Guarujá Conventi-
on & Visitors
Bureau (GCVB).

Além de ofere-
cer uma alternativa
de lazer aos turis-
tas, a iniciativa tem
como objetivo pro-
mover a culinária
da cidade. Cada
estabelecimento
oferece ao público um prato
elaborado especialmente para
o evento, que representa a es-
pecialidade da casa e que leva
em consideração as caracte-
rísticas e tradições do local.

“Guarujá é conhecida pe-
las suas belas praias e belezas
naturais, mas aqui há muito
mais do que isso. O objetivo
do festival é mostrar que além
dos belos roteiros turísticos,
também temos a gastronomia
como atrativo”, justifica Ricar-
do Roman Júnior, presidente
do GCVB.

Entre os pratos seleciona-
dos estão o risoto de siri (Res-
taurante Tahiti/ R$ 27,50);
goulash, prato típico da cozi-
nha húngara (Rudy´s Bar/ R$
26,00) e Green Tea Linguine
Tom Yam Kung, linguine de
chá verde com sauce crème
de capim limão, camarões e
especiarias tailandesas (Res-

taurante Thaí/ R$ 56,00). Há
também opções tradicionais da
gastronomia portuguesa, japo-
nesa, italiana, árabe, mexica-
na e de outros países.

No final do festival, um júri
especial irá escolher o prato
que melhor representa a cida-
de. A lista dos restaurantes e
pratos participantes esta dispo-
nível no site
www.visiteguaruja.com.

Além da gastronomia, foi
preparada uma programação
cultural paralela, como o Cine
Oito e Meia, um festival de fil-
mes que têm como tema a co-
mida e o Clube da Orla, festi-
val de MPB. No cine Oito e
Meia serão exibidos filmes
como, Chocolate, O Amor
Está na Mesa, A Comilança
e Tomates Verdes Fritos. O
Clube da Orla tem início sem-
pre às 18 horas em diversos
pontos da cidade

Festival prossegue até o dia 9 de setembro

Aberto há oito
anos na região
dos Jardins, o res-
taurante Butoh
conta agora com
um global na so-
ciedade. O ator
Paulinho Vilhena
resolveu investir
no ramo gastro-
nômico e o teste
de estréia aconte-
ceu com a culiná-
ria japonesa. Des-
de o final de julho,
ele e o irmão, Sér-
gio, dividem o co-
mando da casa
com o antigo pro-
prietário, Eduardo
Telles Moreira.

“O Paulo gosta de comida
japonesa e freqüentava o Butoh
há cerca de três anos. Meu tra-
balho é procurar e a viabilizar
negócios que tenham a ver com
ele”, explica Sérgio, que come-
çou a empresariar o irmão na
época em que Paulinho entrou
para o Programa Sandy e
Júnior, exibido na Globo.

Os clientes antigos poderão
notar diferenças na decoração
do estabelecimento, mas po-
dem ficar tranqüilos quanto a
surpresas no menu. “Não ire-

mos alterar o cardápio porque
temos uma clientela fiel. É
mais fácil adicionar, criar no-
vas opções”, adianta Sérgio.

Entre os pratos mais pedi-
dos estão o Combinado Butoh
e o hot sushi KK (camarão
empanado com salmão e
cream cheese na laranja). As
apresentações de música ao
vivo também permanecem e
podem ser conferidas a partir
da noite de quinta-feira.

Além de investir no siste-
ma de delivery e na organiza-
ção de eventos, Sérgio já co-
gita a abertura de novas uni-
dades do restaurante pelo País,
mas estuda se a melhor ma-
neira será por parcerias ou
franquias. “O risco de associ-
ar a imagem do Paulo é gran-
de. Por isso que investimos no
Butoh, que é um restaurante
que tem sobrevivido há 8 anos
e que conhecíamos o proprie-
tário”, afirma o empresário.

BUTOH
RUA PEIXOTO GOMIDE, 1.797 – JARDINS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUNDA

A SEXTA, DAS 12H ÀS 15H; SÁBADO, DAS

13H ÀS 16H. JANTAR DE SEGUNDA A

SÁBADO, A PARTIR DAS 19H

INFORMAÇÕES: 11/3082-1750
WWW.SUSHIBUTOH.COM.BR

BUTOH

Ator Paulinho Vilhena investe
no ramo gastronômico

JORNAL NIPPAK

Restaurante poderá ter filiais pelo País

Que tal escolher os tem-
peros na hora de pre-
parar a comida não

apenas pelo sabor, mas tam-
bém por suas propriedades?
Em um mesmo prato, ter in-
gredientes que tornam as re-
feições mais gostosas e que
ainda podem atuar como
antidepressivo, na prevenção
da osteoporose, no tratamento
da febre e da gripe e no com-
bate dos sintomas da meno-
pausa. Sim, isso é possível!

A alimentação funcional
pode ser um ótimo investimen-
to para quem busca métodos
preventivos saudáveis e a es-
colha dos temperos é tão im-
portante quanto a dos alimen-
tos. Mas não é porque o
coentro é considerado um mo-
derador de apetite que você
passará a ter menos fome de-
pois de consumi-lo. “O que
pode ser bom para uma pes-
soa, poderá ser um veneno
para outra”, alerta a nutricio-
nista Daniela Jobst.

Especialista em Nutrição
Clínica Funcional, a médica
explica que como os organis-
mos são diferentes e as rea-
ções metabólicas variadas, é
importante procurar orientação
profissional para adequar a
escolha dos nutrientes. “Os
pacientes têm de preencher um
questionários com mais de 10
páginas”, acrescenta.

A forma de utilização dos
temperos também é muito im-
portante para potencializar as
propriedades. O alho, por exem-
plo, deve ser descascado no
momento em que for usado e é
preciso estar cortado para que
seja ativada a enzima benéfica

à saúde, que melhora a circula-
ção sanguínea e previne alguns
tipos de câncer.

“O manjericão e o orégano
são temperos que se potenci-
alizam ao entrar em contato

com o azeite. Mas eles devem
ser salpicados somente no final
do preparo da receita e nunca
no início”, orienta Daniela.

Canela, pimenta e orienta-
ção – Já para quem não con-
segue resistir á sobremesa,
uma dica é recorrer à canela.
“Ela diminui a vontade de co-
mer doce e é ainda melhor se
for ingerida junto com banana
e aquecida”. A pimenta ver-
melha, por sua vez, pode au-
mentar o gasto calórico.

O resultado não é imediato.
Segundo a nutricionista, é pre-
ciso que o consumo seja regu-
lar e por, no mínimo, um mês.
“Mas é importante que as pes-
soas estejam orientadas. O chá
verde está sempre na mídia,
mas só dizem que ele é diuréti-
co e que ajuda a emagrecer. Só
que ele não deve ser tomado
por quem tem anemia e, depen-
dendo do horário que for inge-
rido, rouba a vitamina C do or-
ganismo”, explica Daniela.

(Luciana Kulba)

Receitas com temperos funcionais

SALADA COM TEMPEROS FUNCIONAIS

Ingredientes:
2 xícaras (chá) de amaranto em grãos
2 xícaras (chá) de água
1 a 2 dentes de alho (médios)
½  cebola média
½  xícara (chá) de cebolinha (picada)
½  xícara (chá) de salsa ou coentro (picados)
1 colher (sopa) de suco de limão
3 colheres (sopa) de azeite de oliva
Modo de preparo:
Lave os grãos, adicione água e coloque para cozinhar. Oito
minutos após o início da fervura, desligue e espere esfriar.
Adicione os temperos, o suco de limão e o azeite. Adicione
sal a gosto.
(Fonte: Faculdade de Saúde Pública/USP)

MOLHO DE ERVAS

Ingredientes:
1 colher (sopa) de coentro picado
1 colher (sopa) de salsinha picada
1 colher (sopa) de cebolinha francesa
½  colher (sopa) de estragão picado
200g de maionese
Modo de Preparo:
Misture as ervas frescas à maionese e sirva imediatamente
(Fonte: Só receitas)

REFOGADO DE BROTO DE FEIJÃO

Ingredientes:
2  colheres de sopa de óleo
1  colher de chá de alho bem picado
1  colher de chá de gengibre bem picado
2  cebolinhas picadas, parte branca e verde
1  xícara de cenoura ralada
4  xícaras de broto de feijão
1  colher de chá de vinagre branco
1  colher de chá de pimenta do reino
sal à gosto
Modo de preparo:
Aqueça o óleo em um tacho ou panela grande. Adicione o
alho e gengibre. Frite ligeiramente. Adicione a cebolinha, ce-
noura, broto de feijão e continue mexendo em fogo médio-
alto por cerca de 3  minutos ou até que os legumes estejam
cozidos, porém crocantes. Misture o vinagre, sal e pimenta.
(Fonte: Syvum)

Temperos podem atuar como antidepressivos, além de prevenir
osteoporose, tratar febres e combater sintomas da menopausa

REPRODUÇÃO
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DVD

Sony lança no Brasil DVD Player
com tecnologia Blu-ray

AUTOMÓVEIS

Honda aumenta a produção e
anuncia obras de ampliação

A Honda Automóveis do
Brasil alcança mais um novo
patamar em sua produção em
agosto, quando passa a fabri-
car 550 veículos por dia em
sua Unidade instalada na cida-
de de Sumaré, interior de São
Paulo. Até o último mês de ju-
lho, eram produzidos 460 car-
ros diariamente.

A fábrica, responsável pela
produção dos modelos New
Civic, Civic Si e Honda Fit, ini-
ciou uma série de obras de am-
pliação que teve início em 2006
e deve ser finalizada ainda este
ano. Os investimentos, da or-
dem de US$ 100 milhões, in-
cluem a ampliação da área co-
berta (de 50 mil m² para 85 mil
m²), a aquisição de novos equi-
pamentos e a implantação de

novos processos.
Para 2007, a estimativa é

superar 100 mil automóveis, o
que representará um acrésci-
mo de 38% em relação ao ano
passado, quando foram fabri-
cadas 76.687 unidades.

Só neste primeiro semestre,
a Honda Automóveis registrou
crescimento de 25% em sua
produção. No total foram fa-
bricadas 47.454 unidades no
período, frente as 37.990 nos
seis primeiros meses do ano
passado.

Além da expansão dos seto-
res de Solda, Pintura, Estampa-
ria, Inspeção Final, Usinagem,
Logística e Linha de Montagem,
o investimento inclui novos equi-
pamentos para pintura, estam-
paria e injeção plástica.

Unidade de Sumaré passa a fabricar 550 veículos por dia

DIVULGAÇÃO

ASony lançou no
mercado brasi-
leiro o seu novo

DVD Player BDP-S1E
com tecnologia Blu-ray.
O modelo chega ao mer-
cado brasileiro (www.
sonystyle.com.br) com
preço sugerido de R$
3.999, 00. Na versão co-
mercializada no Brasil, o
filme 007 Cassino Ro-
yale em formato Blu-
ray acompanha o equi-
pamento gratuitamente.

“Este blockbuster
mundial, da Sony Pic-
tures, uma empresa da
Sony Corporation, foi
recentemente lançado
em DVD no País e já
está sendo disponibili-
zado neste novo for-
mato, para que os bra-
sileiros possam apreci-
ar um filme com a mai-
or qualidade existente
no mercado”, ressalta
Fernando Schneider,
gerente de produtos da
Sony Brasil.

A Sony aposta no sucesso
da nova tecnologia em terras
brasileiras, pois se trata de
uma proposta de substituição
da mídia de DVD. “Estamos
falando de home theaters,
PlayStation, computadores,
câmeras filmadoras, portáteis,
entre outros. Devemos lem-
brar também que tudo isso será
potencializado com o início da
TV Digital no Brasil e pela
busca por armazenamento Full
HD (Alta Definição)”, desta-
ca Schneider.

Também chamado de Blu-
ray Player, o equipamento re-

produz discos gravados em Full
HD (1920 x 1080, em 24/ 60
Hz progressivo), DVD-Vídeo,
AVCHD, DVD+R/+RW,
DVD-R/-RW, CD-R/RW,
MP3 e JPEG.  Isso significa
que as pessoas que hoje pos-
suem uma coleção de DVDs
não precisam se preocupar,
pois não perderão nenhum fil-
me, documentário, show ou
gravação. O BDP-S1E supor-
tará a evolução dos DVDs fa-
zendo o upscaling para 720p/
1080i/1080p, melhorando a
qualidade da imagem das atu-
ais mídias.

Alta definição – Outro des-
taque é o Bravia Theatre Sync,
uma operação integrada, via
conexão HDMI, que permite
ligar e desligar o sistema com
apenas o toque em um botão,
facilitando o manuseio até para
os consumidores que não pos-
suem conhecimentos técnicos.
Já a função 24p True Cinema
reproduz uma imagem em 24
quadros por segundo, manten-
do a mesma qualidade de ci-
nema, enquanto a x.v. Color
aumenta a precisão na repro-
dução das cores, tornando-as
ainda mais semelhantes ao

real. O Cinema Tuned
Picture é outro fator que
auxilia a melhoria da
qualidade de imagem,
aumentando o impacto
visual e aperfeiçoando
os ajustes de imagem
para diferentes ilumina-
ções do ambiente.

Além destas vanta-
gens, o player reproduz
áudio de até oito canais
sem compressão e con-
ta com decodificadores
de áudio em alta defini-
ção como Dolby True
HD e Dolby Digital
Plus. Tem ainda saídas
de vídeo HDMI, Vídeo
Componente, Vídeo
Composto e S-Vídeo,
assim como saídas de
áudio HDMI, Óptica
Digital, Digital Coaxial,
Analógica para 5.1 ca-
nais e Analógica estéreo
para áudio.

 “Ao adquirir este
produto, o consumidor
descobrirá o que é um
vídeo em Alta Defini-

ção com imagens mais níti-
das e cores muito vívidas.
Sem falar nos formatos de
áudio que também são em
Alta Definição e sem per-
das”, acrescenta Fernando
Schneider. “Graças à quali-
dade aprimorada do vídeo e
áudio HD – assim como à in-
teratividade avançada en-
contrada, por exemplo, na
plataforma Java e em seus
aplicativos – o Blu-ray repre-
senta um enorme salto à fren-
te em termos de experiência
de visualização de DVD”,
complementa o gerente.

Aparelho será comercializado junto com o filme “007 Cassino Royale”

DIVULGAÇÃO

O Sebrae-PR (Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas do Paraná), em par-
ceria com a ABD (Associação
Brasileira de Dekasseguis),
realiza nesta terça-feira (4), às
19h, na sede do Sebrae, em
Curitiba (PR), a palestra “Pla-
nejamento Pessoal Dekasse-
gui”. O objetivo é auxiliar os
futuros dekasseguis a ter uma
melhor adaptação durante sua
permanência no Japão.

A idéia é propiciar uma vi-
são geral sobre o país, abor-
dando temas como a geogra-
fia, clima, cultura e oportuni-
dades de emprego no país, bem
como estimular e sensibilizá-
los em relação à importância
do planejamento da viagem.

Para isso, o dekassegui
deve levar em consideração a
situação dos familiares que fi-
carão no Brasil, qual será o
tempo de permanência dele no
exterior e o que fazer para
economizar no Japão, além de
receber dicas sobre providên-

cias que devem ser tomadas
antes de viajar, para evitar
transtornos.

A palestra oferece também
dicas de como e, o que pode
aprender no arquipélago, para
trazer idéias ao voltar ao Bra-
sil, além de informações sobre
como investir de maneira cor-
reta em um negócio próprio,
minimizando os riscos de o fu-
turo empreendimento não ter
sucesso.

O evento é gratuito, reali-
zado a cada dois meses e mi-
nistrado por Edmilson Koji
Tanaka, consultor do Sebrae
que também foi dekassegui. A
palestra faz parte do Progra-
ma Dekassegui Empreende-
dor, uma parceria Sebrae/BID,
voltado para a capacitação
empreendedora do dekassegui
através de apoio educacional,
técnico e gerencial na implan-
tação de negócios no Brasil,
que atende brasileiros em fase
de preparação para mudança
ao Japão, ou que já estão no
Japão e também aqueles que
pretendem retornar ao Brasil.

PALESTRA GRATUITA SOBRE
PLANEJAMENTO PESSOAL
DEKASSEGUI
QUANDO 4/09
(A PALESTRA É REALIZADA A CADA DOIS

MESES, SEMPRE NA PRIMEIRA TERÇA-FEIRA

DO MÊS), DAS 19 ÀS 22H

ONDE: SEBRAE– R (RUA CAETÉ, 150
– BAIRRO PAROLIM – CURITIBA – PR)
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES NA ABD:
(41) 3233 – 8449 OU

ABD@ABDNET.ORG.BR

DEKASSEGUI

Sebrae e ABD promovem
palestra em Curitiba

COMÉRCIO EXTERIOR

Fiesp e Secex comemoram os
10 anos do Encomex

Com o objetivo de estimu-
lar a maior participação do
empresariado brasileiro no co-
mércio internacional e propici-
ar seu engajamento no proces-
so exportador, a Secretaria de
Comércio Exterior (Secex) do
Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exte-
rior e a Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo
(Fiesp) realizarão a 120ª edi-
ção dos Encontros de Comér-
cio Exterior (Encomex), que
este ano completa 10 anos de
existência. O evento ocorrerá
no dia 4 de setembro, das 8 às
17 horas, no Teatro Popular do
Sesi, em São Paulo.

A iniciativa é fruto da per-
cepção de que a falta de in-
formação entre os empresári-
os – em especial, micro, pe-
quenos e médios – e nas enti-
dades de fomento à exporta-
ção traz insegurança para in-
vestir no mercado externo.

Os participantes terão
acesso a informações políticas,
ações e estrutura de comércio
exterior. Além disso, poderão
conhecer instrumentos de
apoio e estímulo, como os me-
canismos de financiamento, as
regras básicas e o funciona-
mento do intercâmbio comer-
cial brasileiro, que serão apre-

sentados em oportunidades de
negócios.

Potencial – Durante o evento,
haverá seminários alusivos ao
comércio exterior, e também
um espaço com estandes de
diferentes agentes no cenário
econômico nacional, como em-
presas, bancos e fundações.
Além da Secex, também parti-
ciparão os Correios, o Banco
do Brasil, a Caixa Econômica
Federal, o Banco de Promoção
Comercial do Ministério das
Relações Exteriores, o instituto
Nacional de Metrologia, Nor-
malização e Qualidade Indus-
trial (Inmetro), entre outros.

O Encomex abrangerá, ain-
da, despachos executivos,
oportunidades de entrevistas
individuais dos participantes
com os técnicos da Secex e
com representantes de outros
órgãos e entidades parceiras,
nos estandes. O encontro tam-
bém contará com um show-
room, com mostra de produ-
tos já exportados ou com po-
tencial exportador na região.

EVENTO: 120º ENCOMEX

DATA: 4 DE SETEMBRO (TERÇA-FEIRA)
HORÁRIO: DAS 8 ÀS 17 HORAS

LOCAL: TEATRO POPULAR DO SESI –
AV. PAULISTA, 1313

Durante o evento, seminários e estandes mostrarão serviços

DIVULGAÇÃO

MARKETING

Bic lança série de isqueiros
inspirada em mangá

Produtos ganham nova roupagem com personagens de mangás

DIVULGAÇÃO

Já se encontra à venda a
edição limitada de isqueiros da
Bic inspirada em personagens
de mangás. Coincidência ou
não, o lançamento ocorre no
embalo da visita do ministro
dos Negócios Estrangeiros do
Japão, Taro Aso, um fã decla-
rado dos quadrinhos japoneses
e que conquista cada vez mais
adeptos também no Brasil. De
acordo com a Yamato Comu-
nicação e Eventos, o mercado
de mangás hoje representa
40% dos títulos presentes nas
bancas de jornais e revistas de
todo o país.

“O mangá influencia diver-
sos segmentos, entre eles ci-
nema, moda e comportamen-
to. Pensando nisso, ilustramos
nossos isqueiros e provamos
que, além de colecionáveis,
eles podem ser um acessório
com muito estilo e personali-
dade”, explica Eliana Rodri-
gues, gerente de produtos –
Isqueiros da BIC.

A campanha de divulgação
preparadas pela BIC inclui
ações como o hotsite exclusi-

vo www.bicmanga.com.br,
desenvolvido pela agência
Evermedia, em que cinco per-
sonagens –que fazem referên-
cias às estampas dos isqueiros
e têm perfis definidos pelos
internautas – disputam um tor-
neio, um verdadeiro mangá
online.

Ao receber pontos com
ferramentas interativas, os
usuários podem treinar, criar
enredos e modificar caracte-
rísticas físicas e psicológicas de
suas guerreiras. Aqueles que
tiverem as melhores pontua-
ções poderão sugerir títulos às
histórias e concorrerão a prê-
mios como Playstation 3 e
Playstation Portables (PSP).

A novidade também conta
com divulgação em revistas
masculinas e femininas, em tí-
tulos de mangá e vinhetas nos
canais Animax, MTV e
MultiShow. A série limitada
está disponível nos pontos de
vendas desde a segunda quin-
zena de agosto e ficará dispo-
nível por três meses ou até o
fim dos estoques.
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Salonpas Cup 2007 reúne
equipes de dois continentes

A Associação Nova Ban-
deirante de Tiro ao Alvo
(ANBA) promove a 23ª Pro-
va 2007 no salão de exposi-
ções da Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa (Bunkyo)
amanhã (2), das 8 às 16 h.
Uma das etapas do Campeo-
nato Miralvo de Inverno, o
evento conta na pontuação
geral dos atletas para a defini-
ção dos 100 melhores do ano.
Com taxa de inscrição de R$
20, o campeonato é aberto a
pessoas de todas as idades, e
oferece atrações como kara-
okê, sorteios e prova com sor-
teio de DVD. São aguardadas
as presenças dos atletas Stenio
Akira Yamamoto e Julio Almei-
da Lima, que vão participar das

Olimpíadas da China, no ano
que vem.

Em 27 de abril de 2008 -
data de aniversário de 100
anos de partida do Kasato
Maru do Japão -, a ANBA re-
aliza o Festejo Comemorativo
ao Centenário da Imigração
Japonesa, também no Bunkyo.
Além da participação dos 10
melhores atletas das competi-
ções – escolhidos até um mês
antes do evento -, apresenta-
ções de cantores, danças, prê-
mios e sorteios estão dentre as
prováveis atrações.

O Bunkyo fica na R. São
Joaquim, 381, na Liberdade.
Mais informações pelos tele-
fones (11) 5589-1451 ou
9747-8645.

MIRALVO

Tiro ao alvo aberto ao público
é atração no Bunkyo amanhã

Aedição 2007 do Salon-
pas Cup, torneio inter-
nacional interclubes de

vôlei feminino, será realizada
no período de 15 a 22 de se-
tembro, no Ginásio do Ibirapu-
era, em São Paulo.  Países de
dois Continentes estarão re-
presentados: quatro equipes da
América, Rexona-Ades,
Finasa/Osasco e Fiat/Minas,
respectivamente as três melho-
res equipes do Brasil na tem-
porada 2006/2007, e Club
ADO, do Chile, além de dois
representantes da Europa, o
Tenerife, da Espanha, e o
Winiary Kalisz, da Polônia. O
torneio terá transmissão da
BandSports, sendo que a final
também será mostrada para
todo o país pela Rede Globo.

A tabela da competição já
foi definida e prevê um total
de 19 partidas. O sistema de
disputa será o round-robin, ou
seja, todos contra todos den-
tro de um único grupo, entre
os dias 15 e 20. Os quatro
mais bem colocados fazem as
semifinais, no dia 21, jogando
1º x 4º e 2º x 3º. Os vencedo-
res decidirão o título no dia 22,
a partir das 10 horas, enquan-
to os perdedores disputam o
terceiro lugar na preliminar, às
7 horas.

Intercâmbio – O Salonpas
Cup acontece em São Paulo
pelo quarto ano consecutivo.
Será a sétima edição de um
projeto criado pela Hisamitsu
Pharmaceutical Co. Inc, em-
presa japonesa fabricante do
produto Salonpas que possibi-
lita o desenvolvimento e inter-
câmbio entre equipes nacio-
nais e representantes do exte-
rior. A representatividade é sig-

nificativa, totalizando a presen-
ça de representantes de 15
países nos seis torneios ante-
riores. Além disso, a entrada
franca possibilita que o públi-
co possa ver de perto algumas
das maiores equipes e atletas
do mundo.

Ingressos – A entrada é fran-
ca e os ingressos podem ser
retirados nas redes de farmá-

cias oficiais e nas bilheterias
do Ibirapuera, a partir do dia
03/09. As entradas estarão dis-
poníveis nas redes Coop, Dro-
ga Raia, Droga Verde, Drogão,
Drogaria Carrefour, Drogaria
São Paulo, Drogaria Wal-Mart,
Drogasil, Farmais e Pague
Menos, além das bilheterias do
Ibirapuera.

Mais informações no site ofi-
cial: www.salonpascup.com.br

O time japonês Hisamitsu Springs disputou as edições de 2006, 2003, 2002 e 2001

DIVULGAÇÃO

GOLFE

Torneio Aberto Feminino do PL
recebe inscrições até o dia 2

LEVI GREGÓRIO

Estão abertas as
inscrições para o
15º Torneio Aberto
Feminino do PL
Golfe Clube, em
Arujá (SP), que
será realizado nos
dias 12 e 13 de se-
tembro. Válido
para o ranking pau-
lista feminino
scratch e por
handicap index, o
torneio será dispu-
tado na modalidade
“stroke play”, em
36 buracos, com li-
mite de 126 jogado-
ras e máximo de handicap
index até 29,8, em quatro ca-
tegorias: scratch (campeã e
vice), 1º Categoria até 13,4 (1ª,
2ª e 3ª colocadas – Glory/Lily),
2º Categoria de 13,5 à 22,6 (1ª,
2ª e 3ª colocadas – Pansy/
Lily), 3º Categoria 22,7 à 29,8
(1ª, 2ª e 3ª colocadas – Pansy/
Glory).

Durante o torneio serão
homenageadas duas profissio-
nais de golfe, Cristina Meni-
chetti e Maria Alice Gonzales
pela colaboração ao desenvol-
vimento do Golfe Brasileiro,
principalmente entre as mulhe-

res. Todas as jogadoras parti-
cipantes receberão brindes no
evento, haverá diversos sortei-
os e durante o almoço de pre-
miação a banda “Hole in one”
estará se apresentando com
“hits” dos anos 60.

Inscrições até o dia 02 de
setembro ou até quando  fo-
rem preenchidas as vagas. A
taxa de inscrição é de R$
80,00 e R$ 40,00 para juvenis
até 18 anos.

Mais informações nos sites
do clube (www.plgc.com.br)
ou da Federação Paulista de
Golfe (www.fpgolfe.com.br).

Torneio é entre os dias 12 e 13 de setembro

Seu filho que praticava es-
porte por lazer, de repente é
convidado pelos amigos para
treinar num clube e começa a
ter excelentes resultados nos
campeonatos de estreantes...

Daí vem a preocupação:
colocá-lo num clube profissio-
nal para se ter um melhor trei-
namento ou investir nos estu-
dos através de uma boa esco-
la? Num país que não apóia os
esportes amadores, vale a pena
investir nesta carreira? Dá para
viver como um atleta de pingue-
pongue? Será que meu filho vai
ser o melhor? E quando ele fi-
car mais velho terá emprego?

Todas estas dúvidas pas-
sam na cabeça dos pais e de-
verão ser estudadas em con-
junto com o seu técnico/clube
(desde que os mesmos sejam
honestos e digam a real chance
de seu filho), pois cada moda-
lidade possui sua realidade e o
tênis de mesa, não é muito di-
ferente dos demais.

A grande máquina que gera
divisas para os atletas se cha-
ma Jogos Abertos do Interior.
Sem estes jogos, não teríamos
jogadores de alto nível no País.
As cidades de São Paulo inves-
tem bastante para conquistar
medalhas e fazer com que os
seus nomes apareçam no ce-
nário esportivo e na imprensa.

Então quais são as vanta-
gens de se tornar um atleta de
alto rendimento?

Viajar muito, conhecer cul-
turas diferentes e aprender a
falar vários idiomas, manter
amizades nacionais e interna-
cionais graças ao esporte (que
podem desencadear em futu-
ros negócios).

Um atleta médio chega a
ganhar de 1.000 a 2.000 reais
mensais entre salários e patro-
cínio de materiais, etc. Os mais
fortes chegam até a 8.000 re-
ais por mês.

Poder montar um comércio
específico no futuro ou se tor-
nar um treinador/técnico em
algum clube.

A fama abre as portas em
muitas empresas; respeitados,
com fortes contatos e muita
credibilidade fazem com que se
desenvolvam na profissão.

Ser privilegiado por traba-
lhar naquilo que realmente gos-
ta, conseguindo evoluir natural-
mente.

Ir para o exterior, pois exis-
tem muitos colégios e univer-
sidades que fornecem bolsas
de estudo, para que continuem
a praticar a modalidade num
alto nível.

As desvantagens?

TÊNIS DE MESA

Vale a pena dedicar-se aos
esportes amadores?

Por serem atletas, possuem
uma carreira curta.

Na vida acadêmica, deixam
a desejar e às vezes até aban-
donam os estudos.

Não tem um futuro certo,
pois irá depender muito da evo-
lução da sua modalidade
(apoio, divulgação e estrutura)
e da política.

Atletas famosos, às vezes
não valorizam pequenas coisas,
por tê-las conseguido com uma
certa facilidade. Em muitos mo-
mentos não distinguem entre a
realidade e o poder da fama.

Ao deixarem de ser famo-
sos, perdem todas as regalias
e muitas vezes não conseguem
conviver com o anonimato.

Por estes motivos e outros
não citados acima, os pai-
trocinadores devem pensar bas-
tante, até onde conseguirão ban-
car este “hobby” que poderá se
tornar o caminho da fama e do
sucesso, por representar o país
em competições internacionais.

É bom lembrar que existem
muitos que se dedicam somen-
te a vida acadêmica, fazem
tudo certo, formam-se na facul-
dade e acabam desempregados,
outros que trabalham apenas
para ganhar dinheiro e podem
se tornam infelizes também.

Na minha  opinião o ideal é
nunca abandonar os estudos,
mesmo que não sejam levados
tão a sério quanto ao esporte
escolhido e, se o talento fizer
com que os resultados apare-
çam, a fama e os patrocínios
virão naturalmente. Basta ad-
ministrar bem esta fase de glo-
rias e usufruir bem este curto
período de fama, sempre pen-
sando onde estas experiências
podem trazer frutos no futuro.

Marcos Yamada, ex-diretor da
FPTM, presidente da Comissão
Organizadora do Intercolonial e
“pai-trocinador” da atleta
Jéssica Yamada

O campeonato
Mundial de Judô,
que será disputado
no Rio de Janeiro
de 13 a 16 de se-
tembro, é uma das
portas de entrada
para os Jogos Olím-
picos de Pequim-
2008. O judoca que
ficar até a quinta
colocação em cada
um dos 14 pesos
(sete masculinos e
sete femininos), ca-
rimba o passaporte
para as Olimpíadas
do ano que vem.
Com 776 inscritos
de 129 países, o
Mundial do Rio pro-
mete ser um dos
mais disputados de todos os
tempos.

Na edição de 2003 do
Campeonato Mundial de Judô,
em Osaka (JAP), classificató-
rio para os Jogos Olímpicos de
Atenas-2004, o Brasil conquis-
tou cinco vagas antecipada-
mente. Na ocasião Mario Sa-
bino (Bronze -100kg), Edinanci
Silva (Bronze -78kg), Carlos
Honorato (Bronze -90kg),
Daniel Hernandes (5º lugar

JUDÔ

Campeonato Mundial vale
vaga em Pequim 2008

Em 2003, Vânia Ishii assegurou vaga

DIVULGAÇÃO

+100kg) e Vânia Ishii (5º lu-
gar -63kg) voltaram para casa
com a classificação.

Para os brasileiros, caso a
classificação não venha no
Campeonato Mundial do Rio de
Janeiro, há ainda o ranking pan-
americano, que leva em conta
os Campeonato Pan-America-
nos de 2006, 2007 e 2008, os
Jogos Pan-Americanos do Rio
de Janeiro 2007 e o Torneio de
Ranqueamento de 2008.

A categoria infantil do
Nippon Blue Jays conquistou
o título do 7º Torneio Interna-
cional de Beisebol Interclubes
– Taça Luis Simizi. Na final,
realizada no último dia 26, em
Ibiúna (SP), a equipe derrotou
o Nikkei Curitiba por 17 a 7.
Ronaldo Noda, receptor do
Blue Jays acabou eleito pela
Comissão Técnica da compe-
tição o Melhor Jogador da
Competição.

Escalações iniciais (ordem
de rebatedores) dos finalistas:
Nippon Blue Jays: Yuiti
Yatabe (jardineiro-direito), Enzo
Matumoto (interbases), Yuji
Mabuti (jardineiro-central),
Ronaldo Noda (receptor),
Daniel Missaki (3a-base), Ryuu

Gunji (2a-base), William Mura-
zawa (jardineiro-esquerdo),
Wesley Almeida (1a-base) e
Felipe Shidomi (arremessador)
- Técnico: Claudio Matumoto.

Nikkei Curitiba: Lucas
Yokoo (3a-base), Shody Sato
(interbases), Hideki Matsue
(receptor), Jun Aoke (arremes-
sador), Jim Chien (1a-base),
Andrew Bonfim (jardineiro-di-
reito), Yuji Tsunoda (2a-base),
Rafael Salomão (jardineiro-
central) e Lucas Nagano (jar-
dineiro-direito) - Técnico:
Santamaria.

RESULTADOS
Fase Final - 26/08 (Domingo)

Campo 3
Araçatuba 11 x 0 Taiyo

Decisão do 5º Ouro
Mogi 7 x 5 Once Noviembre

Decisão do 3º Ouro
Nippon Blue Jays 17 x 7 Nikkei

Curitiba - FINAL
Campo 4

Maringá 9 x 5 Paraná Clube
Decisão do 3º Prata

J42 - Marília 6 x 1 Atibaia
FINAL Prata

Campo 5
Universo 6 x 3 Kiyuo
Decisão do 3º Bronze
Ibiúna 4 x 6 Gigante

FINAL Bronze

BEISEBOL/INFANTIL

Nippon Blue Jays fatura título
da Taça Luis Simizi

Nippon Blue Jays posa para a tradicional foto dos campeões

DIVULGAÇÃO

O destaque Ronaldo Noda

DIVULGAÇÃO

Jéssica Yamada
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BELEZA NIKKEI

Após polêmica em Big Brother, Yumi Ouchi e irmã
gêmea gravam piloto de programa no Japão

Se no Big Bro-
ther Yumi
Ouchi seria vi-

giada 24h por dia pe-
los telespectadores
no Brasil, agora são
grandes as chances
de ela aparecer em
dose dupla na tevê
japonesa. Após a eli-
minação do reality
show de maior su-
cesso do País, a mo-
delo e a irmã gêmea
Ingrid, de 26 anos,
partem ao Japão pa-
ra a gravação de um
piloto de um progra-
ma para uma “gran-
de emissora”. Ainda
em fase de “estudos”
e sem previsão de es-
tréia, o programa
deve abordar com-
portamento e variedades de
forma bastante descontraída.

“É um orgulho e uma hon-
ra receber o convite de uma
emissora japonesa. São poucos
os brasileiros na televisão, a
Márcia aparece há anos, mas
é cantora. Ficamos três meses
até a definição do quadro e de-
pendendo do resultado não vol-
tamos mais”, afirma Yumi.
Com experiência em reporta-
gem e novela em outro veícu-
lo no Japão, Ingrid destaca a
importância do conhecimento

do idioma para assumir o
projeto. “Os programas

de lá têm muitos es-

trangeiros. Não têm brasileiros
porque eles não falam a língua
e, assim, não evoluem, não
crescem”, coloca.

A fluência no japonês foi
adquirida em Tóquio, e é
mantida graças ao uso dele
(em vez do português)
entre elas, no dia-a-
dia. Dos 10 aos
25 anos, elas
trabalharam
em campa-
nhas pu-
blici-

tárias na metrópole, onde não
tinham contato com brasileiros.
As próprias exigências dos
testes da profissão – conheci-
mentos gerais, além da
fotogenia – influenciaram no
empenho da dupla para se co-
municarem com eficiência.
“Eles dão valor ao envolvimen-
to das meninas com a cultura,
se falam, lêem e escrevem.
Querem saber se você é es-
forçada e se tem um diálogo
claro”, explica Ingrid.

Segundo as irmãs, o mer-
cado para nikkeis é bom, ape-
sar do padrão japonês de be-
leza ser diferente. Ao chega-
rem lá, tiveram que mudar o
corte e a cor do ca-
belo (de castanho
para preto), tro-
car o guarda-
roupa, perder
peso e ficar
“três meses de
molho até cla-
rear” do bronze-
ado adquirido
nas praias

brasileiras. “Estávamos gari-
gari [magérrimas] e recatadas,
não sabíamos mais nos comu-
nicar quando voltamos ao Bra-
sil há dois anos”, conta Yumi.

Por aqui, após a readapta-
ção e a rotina diária de “ma-
lhação” para conseguir traba-
lhos no País, elas conseguiram
espaço como assistentes de
palco no programa Topa ou
Não Topa, do SBT. Tudo cor-
ria bem, quando Yumi resolveu
se inscrever no Big Brother
após o incentivo de pessoas do
meio artístico. Conseguiu um
lugar no programa e após o ter-
ceiro dia na fase de confina-
mento da casa, a direção re-

solveu tirá-la
do programa,
alegando que
ela tinha um
“con t r a to
ainda vigen-
te com outra
emissora”.
Para partici-

par do
BBB

7, a modelo assinou um com-
promisso de exclusividade com
a Rede Globo, mas nega que
tivesse acordo com o canal
concorrente.

“O SBT começou reprisar
os programas em que partici-

pei quando as chamadas
do Big Brother já

estavam na no-
vela das oito.

Foi uma
briga de

c a -
chorro

gran-

de, não tive como
fazer nada”, confes-
sa. Na época, tinha
cancelado o ensaio
para duas revistas
masculinas – numa
delas, seria capa ao
lado de Ingrid - para
participar do progra-
ma. Após o imbróglio,
receberam novas
propostas das publi-
cações e até de Sil-
vio Santos - todas re-
cusadas porque já
não estavam mais
entre os planos delas.

Tanto é que antes
do convite do Japão,
elas se dedicavam
aos estudos: Yumi
fazia o curso de talk-
show (programa de
entrevistas) no

Senac, e Ingrid estudava inter-
pretação para TV e cinema, na
Escola de Atores Wolf Maya.
“A época de modelo fotográ-
fico já passou e não queremos
ser como as moças de biquíni
nos programas, que entram
mudas e saem caladas. Falta
mais iniciativa dos descenden-
tes para conquistar espaço na
mídia. São poucos os que apa-
recem nos testes e, muitas ve-
zes, eles não têm o perfil para
o papel”, complementa Yumi.

(Gílson Yoshioka)

Yumi: orgulho de receber convites do Japão Assim como irmã, Ingrid lê e fala japonês

FOTOS: DIVULGAÇÃO


