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Governo do Japão confirma financiamento
para recuperação da Represa Billings

SHINJI NAGABEAgora é oficial. A Prefeitura de
São Bernardo do Campo (re-
gião do Grande ABC) rece-
beu do Governo do Japão, por
meio do Banco de Coopera-
ção Internacional do Japão
(JBIC), a confirmação do fi-
nanciamento para execução
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do Programa Integrado de
Melhoria Ambiental na Área de
Mananciais da Represa
Billings. O contrato, que será
firmado entre a Sabesp e o
Governo do Japão, está ava-
liado em US$ 61.461,400 e
prevê o início das obras em
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Reivindicado há cerca de qua-
tro anos, o novo consulado
geral do Brasil no Japão, em
Hamamatsu, pode sair até o
fim deste ano. Pelo menos é o
que enfatizou o ministro das
Relações Exteriores do Bra-
sil, Celso Amorim, em encon-
tro com o primeiro-ministro
Yasuo Fukuda no começo de
julho. Dentre as reivindicações,
estão melhorias de ensino para
as crianças filhas de dekasse-
guis, além do seguro social
para os trabalhadores.

Consulado em
Hamamatsu deve
sair ainda em 2008
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Nos dias 5, 6 e 7 de agosto,
como parte das comemora-
ções do Centenário da Imi-
gração Japonesa ao Brasil,
será realizado o Seminário In-
ternacional “Migrações e
Identidades: Conflitos e No-
vos Horizontes”, promovido
pela Universidade de São
Paulo e pela Universidade de
Osaka (Japão). O seminário
será composto por cinco ses-
sões que abordarão diversos
temas como história, identida-
de e educação.

Seminário discute
migrações no ano
do Centenário

YOSAKOI SORAN – Con-
siderado um grande carnaval
japonês, o 6º Festival Yosakoi
Soran aconteceu no dia 27 de
julho, no Via Funchal, em São
Paulo, com a participação de

18 grupos de dança, de várias
partes do país. Este ano o
evento reuniu 18 grupos sen-
do que muitos se inspiraram no
Centenário. O vencedor do
Grand Prix e destaque desta

edição do Festival Yosakoi
Soran foi o grupo Heisei
Naruko Kai, que recebeu um
cheque no valor de R$8 mil,
além do troféu criado pelo ar-
tista Yutaka Toyota.

2009 e término em 2015. Para
o prefeito de São Bernardo do
Campo, William Dib, a con-
firmação do financiamento é
uma grande conquista para o
município, com sensíveis refle-
xos positivos às cidades que
margeiam a Billings.

A Acema realiza de 2 a 10 de
agosto, em sua sede, o 19º
Festival Nipo-Brasileiro, con-
siderado o principal evento do
calendário da entidade. O lan-
çamento oficial da festa acon-
teceu no último dia 15 com di-
reito a música, dança e gas-
tronomia típicas do Japão. A
expectativa é atrair entre 80
e 100 mil visitantes nos nove
dias de programação. Desta-
ques para o cantor Joe Hira-
ta e a banda POP!.

19º Festival Nipo-Brasileiro da Acema
deve atrair mais de 80 mil visitantes

DIVULGAÇÃO
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O pintor Rafael Murió inau-
gurou nesta quinta-feira (31)
exposição individual no Espa-
ço Cultural Banco Central,
em São Paulo. Nesta mostra,
são apresentadas 25 obras de
nanquim sobre papel e mais
três telas, todas ao estilo
sumi-ê, em comemoração ao
Centenário. Com 45 anos de
carreira, Rafael Murió faz
contracenar ao classicismo do
seu aprendizado, o romantis-
mo de sua personalidade so-
nhadora.

Rafael Murió
homenageia o
Centenário
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Sucesso no Japão, cantores de metal japoneses
marcam presença no Brasil na primeira edição do
Rox! Festival. Dentre as atrações do dia 10, des-
taque para o cantor japonês de J- Metal, Eizo Sa-
kamoto, que promete arrepiar o público em sua
segunda passagem pelo Brasil. Sakamoto, que fez
parte da banda “Animetal” (famosa por fazer ver-
sões de “metal” de temas clássicos de desenhos
japoneses) e atual vocalista da banda “Anthem”,
fará um show de aproximadamente 1h30, com 15
músicas de sucesso.

Metaleiros japoneses
marcam presença no
Rox! Festival

DIVULGAÇÃO
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DIVULGAÇÃO

30ª edição da Festa das Cerejeiras agita
Parque do Carmo neste domingo
A 30ª Festa das Cerejeiras do
Parque do Carmo, que acon-
tece amanhã (3), em São Pau-
lo, comemora a florada do
Jardim das Cerejeiras no Par-
que, saudando as árvores com
shows e apresentação de dan-
ças típicas. O evento é orga-
nizado pela Federação de
Sakura e Ipê do Brasil com a
participação de 14 associa-
ções da Zona Leste.
—––—––––—––—––—––––—–––——––––—–——–—–—––—–––——– | pág 07
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ELEIÇÕES –
Candidato à

reeleição, o prefeito
de São Paulo,

Gilberto Kassab
(DEM) esteve no
bairro Jabaquara
(Zona Sul) onde

cumprimentou
eleitores e caminhou
pelas ruas ao lado do

deputado federal
Walter Ihoshi.

NAGUISA – A Associação
Naguisa esteve no dia 26 de
julho no Sítio do Costinha, si-
tuado no bairro Cossoca, na
margem esquerda da Rodo-
via Padre Manoel da Nóbre-
ga, realizando uma caminha-
da de 10km. Em torno do sí-
tio que tem cerca de 17
alqueires, existem trilhas e
estradas de terra cercadas
pela mata, para caminhadas
e passeios ecológicos. Esse
tipo de caminhada, denomina-
da de Programa Arukokai
Naguisa - 1, é realizada de 2
em 2 meses pela Associação,
escolhendo-se sempre luga-
res diferentes e de preferên-
cia, no meio da natureza.

O grupo durante confraternização no Sítio do Costinha

O grupo iniciando a caminhada, no meio das árvores e
muito verde

O artista plástico Jorge Mori observa obra
de Megumi Yuasa

DIVULGAÇÃO / ERICO MARMIROLI

NIPO-BRASILEI-
ROS NA PINA-
COTECA – O ca-
tálogo da exposição
coletiva “Nipo-Brasi-
leiros no Acervo da
Pinacoteca” foi lan-
çado no último dia
26. Reunindo artistas
da época Seibi até os
contemporâneos -
todos com obras do-
adas para a institui-
ção cultural paulista
- a mostra acabou no
último domingo e
teve visitação de 50
mil pessoas, em pou-
co mais de um mês
em cartaz.

Os artistas plásticos Futoshi Yoshizawa e Kimi Nii apreciam obra
do amigo James Kudo

Os artistas plásticos Roberto Okinaka e James Kudo com o
diretor da Pinacoteca do Estado de SP, Marcelo Araújo (centro)

4o NAGUI-CHÁ – A Associação
Naguisa realizou no dia 16 de julho
último, a sua tarde de chá, o “Nagui-
Chá”, pelo 4o ano consecutivo, reu-
nindo mais de 100 pessoas no seu sa-
lão.

E pelo 3o ano consecutivo, o even-
to contou com a presença da cantora
japonesa Mariko Nakahira, como con-
vidada especial, cantando músicas ja-
ponesas, brasileiras e internacionais.

Com a  renda obtida com esse
evento foram adquiridos 360 quilos de
arroz do tipo japonês e doados no
mesmo dia para Kosei Home de San-
tos, cujos representantes estiveram
presentes no evento.

DO UKIYO AO MANGÁ – O Espaço Cultural BM&F
Bovespa (Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros) inaugurou
a mostra “Do Ukiyo ao Mangá”, no último dia 15, com 70 obras
- entre pinturas, ukiyo-ê, cerâmicas, esculturas, sumi-ê e mangás
- de mais de 40 artistas, que homenageiam o Centenário da
Imigração. Dividida em três partes - “Pioneiros”, “Pós-Bienal
ou Pós-Guerra” e “Contemporâneos”, a exposição faz uma ra-
diografia da arte nipônica e seus expoentes, entre eles, alguns
estetas da Galeria Deco.

CRÉDITOS: DIVULGAÇÃO / FUTOSHI YOSHIZAWA

A  curadora Luzia Portinari Greggi, a artista plástica Kimi Nii e a
galerista Hideko Suzuki Taguchi

A artista plástica Kimi Nii e sua írmã Seiko Kuribara Os galeristas Hideko Suzuki Taguchi e Jo Mabe

CENTENÁRIO  – Na noite de 17 de julho, o deputado federal
William Woo (PSDB-SP) compareceu ao jantar oferecido pela
Embaixada do Japão, em Brasília, que também recebeu a can-
tora japonesa, Mariko Nakahira.  A cantora se apresentou em
vários locais de Brasília no final de semana de 20 de julho, ho-
menageando o Centenário da Imigração Japonesa no Brasil.

Deputado William Woo (esq.); cantora Mariko Nakahira,
embaixador do Japão, Ken Shimanouchi

FESTA DO SUSHI – Realizada nos dias
26 e 27 de julho, no Ginásio de Esportes
Hiroshi Sumida do RBBC (Registro Base
Ball Club), a 13ª edição da Festa do Sushi
de Registro foi um sucesso. A festa, que
contou com promoção da Comissão Muni-
cipal do Centenário da Imigração Japone-
sa no Brasil, Bunkyo de Registro, RBBC e
Prefeitura Municipal de Registro, reuniu
cerca de 5 mil visitantes. O público sabo-
reou niguirizushi, makizushi, bento, yakis-
soba, sashimi, pastel e churrasquinho, etc.
que os fujinkai associados do Bunkyo e
RBBC e voluntários prepararam. Uma das
atrações do evento foi a cantora Karen Ito.

Café da manhã: Um bom café da manhã preparado por dona
Rosinha do Sítio do Costinha
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DIPLOMACIA

Novo Consulado do Brasil no
Japão pode sair ainda em 2008

O governo japonês aprovou
um plano para atrair ao país
cerca de 300 mil estudantes
estrangeiros até 2020 (atual-
mente são 120 mil). O projeto
foi apresentado por represen-
tantes de seis ministérios envol-
vidos na iniciativa (Educação,
Cultura, Esporte, Ciência, Re-
lações Exteriores e Justiça). O
próximo passo é adequar as
medidas do novo projeto às di-
retrizes orçamentárias do pró-
ximo ano. Com o plano apro-
vado, o Japão promoverá uma
série de facilitações, sejam elas
econômicas ou normativas,
para garantir não somente a
presença de estudantes estran-
geiros no país, mas também sua
inserção no mercado nipônico.

Dentre as medidas atual-
mente estudadas, destaca-se a
simplificação dos procedimen-
tos burocráticos necessários
para o ingresso ao país e para
a renovação do visto, o que
envolve ativamente também a
rede diplomática internacional.

O governo solicitará a cer-

ca de 30 universidades que
aceitem um elevado número de
estrangeiros e que organizem
cursos de inglês para facilitar
a adaptação.

O plano se propõe também
a oferecer assistência prática
além do âmbito estudantil, aju-
dando, por exemplo, o estudan-
te a encontrar locais para se
hospedar. Por fim, o projeto
prevê uma grande colaboração
com as empresas para garan-
tir a permanência dos jovens
no Japão mesmo depois de te-
rem concluído os estudos.

EDUCAÇÃO

Japão quer mais estudantes
estrangeiros

Os brasileiros radicados
no Japão, mais especi-
ficamente em Hama-

matsu, podem ganhar, ainda
neste ano, um novo consulado
do Brasil na região. De acor-
do com o ministro das Rela-
ções Exteriores, Celso Amo-
rim, o País abrirá mais uma re-
presentação no arquipélago.
As conversas para o pedido
aconteceram no último dia 9 e
contou com a presença do pre-
sidente Luís Inácio Lula da Sil-
va,  Na ocasião, reuniram-se
no hotel onde foi realizado o
Encontro do G8 (grupo dos
sete países mais industrializa-
dos além da Rússia).

A reivindicação para um
novo posto consular em Ha-
mamatsu vem desde 2004,
quando a Abrah (Associação
Brasileira de Hamamatsu) ini-
ciou um movimento para a ins-
talação do consulado. Em se-
guida, o Ministério das Rela-
ções Exteriores do Japão e o
prefeito de Hamamatsu,
Tomoyasu Suzuki, demonstra-
ram apoio ao projeto, seguidos
de incentivo de quatro prefei-
tos das cidades de Fuji, Fukuroi,
Iwata, Kosai.

Em fevereiro, a causa ga-
nhou apoio do deputado fede-
ral Walter Ihoshi (DEM/SP),
que deu entrada em uma pro-
posição que solicita a instala-
ção do terceiro consulado bra-
sileiro no Japão. A Indicação
número 1921/2008 está na
mesa diretora da Câmara Fe-
deral e será encaminhada ao
Poder Executivo nos próximos
dias. Cerca de 300 mil brasi-
leiros residem no Japão, atual-
mente. Dentre eles, 14 mil
moram em Hamamatsu, e 70
mil em cidades vizinhas. O
consulado, requisitado ao Mi-
nistério de Relações Exterio-
res por Ihoshi, é uma deman-
da antiga, reforçada pela co-
munidade dekassegui e pelo

dente Lula também comen-
tou sobre a presença de bra-
sileiros no arquipélago. Além
da necessidade de um novo
consulado em Hamamatsu,
Lula também pediu um re-
forço por parte do governo
nipônico na área de educa-
ção para as crianças brasi-
leiras.

Outro ponto questionado
por Lula diz respeito ao se-
guro social. Atualmente, na
visão do presidente, muitos
dekasseguis têm contribuído
para a economia brasileira e
necessitam de mais viabilida-
de quando se fala em segu-
rança no emprego e estabili-
dade. Como resposta,
Fukuda confirmou que o go-
verno irá estudar propostas
através de grupos de traba-
lho montado nos dois países
e que a mão-de-obra estran-
geira, em especial a do Bra-
sil, tem contribuído nas boas
relações entre ambos os paí-
ses.

prefeito Yasutomu Suzuki no
início deste ano.

Ainda não há previsão de
quando Hamamatsu ganhará
um consulado brasileiro. En-
tretanto, o projeto conta com
o apoio de autoridades dos
Três Poderes, como o da em-
baixadora Regina Dunlop, di-
retora do Departamento da

Ásia e Oceania do Itamaraty,
fato que pode dar celeridade
ao andamento da Indicação. O
deputado Walter Ihoshi espe-
ra que o consulado seja entre-
gue ainda este ano.

Seguro social e educação
– No encontro com o primei-
ro-ministro japonês, o presi-

Lula e Fukuda selaram cooperação nas áreas diplomáticas, educacionais e trabalhista

DIVULGAÇÃO

Novo consulado foi tratado durante visita de parlamentares ao Japão

Ele é professor universitá-
rio, toca diversos projetos so-
ciais, além de ser um dos gran-
des nomes dentro da chama-
da “força jovem” da comuni-
dade. Após anos de trabalho e
liderança dentro de entidades
importantes como o Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social) e a Associação do
Centenário, Victor Kobayashi
quer agora um projeto mais
abrangente: a política. E sabe
que, para chegar lá, terá de
suar muito até outubro.

Mas esforço e dedicação
não faltam. Incentivo familiar
e de amigos também estão ok.
Agora, segundo ele, “é a hora
de mostrar que estou prepara-
do para ajudar ainda mais a
população”. Principalmente
após ver de perto as necessi-
dades dos moradores com bai-
xo poder aquisitivo e decidir
fundar, em 2005, uma entida-
de que leva o nome do saudo-
so pai, o Instituto Paulo Koba-
yashi.

Aos 33 anos e com um cur-
rículo recheado, suas propos-
tas focam no lado “humano e
social”. Em sua plataforma, as
principais ações são a criação
de programas de educação
complementar; incentivo a
ação das ONGs e Associa-

ções; fomentar criação de pro-
gramas de inserção social nas
comunidades carentes;  otimi-
zar o sistema de abastecimen-
to de gêneros alimentícios;
adotar normas e sistemas que
garantam o desenvolvimento
auto-sustentado com respeito
ao meio ambiente; e incremen-
tar as relações Brasil-Japão.

“Quero continuar os traba-
lhos desenvolvidos por meu
pai, que sempre focou no lado
social. Iniciamos esse projeto
com a inauguração do Institu-
to Paulo Kobayashi, oferecen-
do cursos de informática para
a inclusão digital, bem como
fechando parcerias para a cri-
ação de telecentros. Agora,
quero potencializar tudo isso na
Câmara”, afirma ele.

A caminhada promete ser
intensa até outubro. Além de
trabalhar sua campanha den-
tro da comunidade, Victor Ko-
bayashi também quer mostrar
seu potencial para os não-des-
cendentes. Assim como fez
seu pai há alguns anos. Se de-
pender do filho, energia e ca-
risma sobram. “Trago muito
dos ensinamentos de meu pai.
Tanto na vida pessoal quanto
na profissional”, diz. Resta
agora saber o quanto desse
legado se transformará em
votos nas urnas.

ELEIÇÕES 2008

Candidato, Victor Kobayashi
foca trabalhos sociais na política

Filho de Paulo Kobayashi, Victor quer melhorar aspectos sociais

DIVULGAÇÃO

Apesar de a maioria dos
controladores de vôo interna-
cional terem conhecimento de
inglês abaixo do padrão exigi-
do, o comandante da Aeronáu-
tica, brigadeiro Juniti Saito,
garantiu que essa deficiência
não coloca em risco o tráfego
aéreo internacional no país.

“É um problema que preci-
sa ser equacionado, claro. Mas
não representa nenhum peri-
go para o tráfego aéreo. Tem
padrão [normas, regras] para
isso, inclusive para emergên-
cia”, disse Saito, após partici-
par de solenidade no Superior
Tribunal de Justiça (STJ).

Dados divulgados pelo De-
partamento de Controle do
Espaço Aéreo (Decea) apon-
tam que, dos 1.500 controla-
dores de vôo atuantes no país,
apenas 350 têm conhecimen-
to da língua inglesa no nível
exigido pela Organização In-
ternacional de Aviação Civil
(Oaci). Mas, ainda conforme
o Decea, todos os profissionais
sabem o suficiente para man-

ter a comunicação entre a tor-
re e os pilotos.

O mínimo exigido é o nível
de inglês 4, em uma escala de
1 a 6. Saito reiterou que a meta
é que, até 2011, 100% dos con-
troladores tenham alcançado o
patamar requisitado pela Oaci,
organização ligada às Nações
Unidas sobre normas da avia-
ção civil.

“A gente quer zerar sem-
pre acidentes, incidentes. Mas
são coisas que acontecem,

CRISE AÉREA

Brigadeiro Juniti Saito minimiza baixo conhecimento de inglês
de controladores de vôo

como acontece acidente na
estrada. Isso [o baixo conhe-
cimento de inglês] não repre-
senta nenhum risco para os
passageiros”, afirmou o co-
mandante da Aeronáutica, ao
ser questionado por jornalistas
sobre ocorrências de inciden-
tes no país, por conta do baixo
nível de conhecimento dos con-
troladores.

De 2003 a 2007, foram re-
gistradas no Brasil dez ocor-
rências causadas por proble-

mas de comunicação, sendo
três consideradas críticas. O
diretor-geral do Decea, briga-
deiro Ramon Borges Cardoso,
assegurou ontem (16) que não
houve acidentes com vítimas
no país provocado pelo desco-
nhecimento do inglês.

“Não existe nenhum aci-
dente registrado que pudesse
colocar como fator contribuin-
te a comunicação em inglês
dos controladores. A nossa pro-
babilidade de que aconteça um
incidente é de 0,00022, o que
é um número bastante razoá-
vel para o controle do tráfego
aéreo”, garantiu Cardoso.

O brigadeiro Juniti Saito
acompanhou a posse de três
ministros do STJ. O presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva
também esteve na cerimônia
e não discursou. Apenas o
presidente do tribunal, Hum-
berto Gomes de Barros, sau-
dou os novos ministros Ge-
raldo Og Fernandes, Luís
Felipe Salomão e Mauro
Campbell.

Comandante Saito não acredita em perigo para setor aéreo

DIVULGAÇÃO
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CENTENÁRIO

Prefeitura de SP insere moradores
de rua no ‘Movimento Origami’ *PAULO YOKOTA

Se existe unanimidade so-
bre os eventos relacionados
com o Centenário da Imigra-
ção, é o reconhecimento da
excepcional cobertura dada
às comemorações, tanto no
Brasil como no Japão. Mes-
mo os mais otimistas não es-
peravam que tanto espaço
fosse concedido ao assunto.

No Brasil todos os meios
utilizados pela mídia, em todo
o país, concederam espaços
generosos e de forma muito
simpática.  Há que se reco-
nhecer que os nikkeis brasi-
leiros conquistaram uma ima-
gem positiva, não desprezível,
e todos os patrocinadores de
anúncios procuraram ligar as
suas atividades a este estado
de euforia.

O mais surpreendente é
que mesmo a sisuda impren-
sa japonesa, que nem sempre
deu aos imigrantes japoneses
um papel destacado, entrou
no clima dos festejos. O Bra-
sil deixou de ser somente uma
Amazônia, a terra do carna-
val e do futebol.

Jornais importantes como
o Nihon Kezai Shimbum, com
a espantosa tiragem diária de
mais de cinco milhões de
exemplares, com leitores qua-
lificados de empresários e
políticos, concederam enor-
mes espaços ao Brasil, como
nunca aconteceu no passado.

Cerca de 18 artigos seri-
ados relataram o sucesso ob-
tido por personalidades
nikkeis em suas atividades.
Dois enormes artigos relata-
ram a eficiência da tecnolo-

gia brasileira, como na Petro-
brás e na Embraer, mostran-
do aos japoneses uma nova
imagem do Brasil.

A poderosa NHK, televi-
são oficial do Japão, mandou
para o ar longos documentá-
rios de 50 minutos, sobre o
Brasil desconhecido dos japo-
neses, falando dos avanços
tecnológicos, e sobre o papel
dos nikkeis neste processo. E
mais de uma vez.  Falou, e
muito simpaticamente, sobre
os avanços da Petrobrás e da
Embraer, e as contribuições
dos nikkeis neste desenvolvi-
mento.

Mesmo os analistas mais
rigorosos admitem que os edi-
tores e diretores destes im-
portantes veículos aproveita-
ram o Centenário para apre-
sentar um novo Brasil, des-
conhecido do grande público
japonês, tecnologicamente
avançado. Quando se verifi-
cou, em abril último, que a
mídia japonesa tinha dado
pouco espaço às cerimônias
oficiais do Centenário no Ja-
pão, mesmo com as quebras
dos protocolos pela Casa Im-
perial, muitos ficaram preo-
cupados.

A estas alturas, enfim, há
que admitir que algo espeta-
cular aconteceu. O que se es-
pera é que os líderes de am-
bos os países sejam capazes
de aproveitar todo este clima
hoje existente, para aprofun-
dar as possibilidades de um
novo arranjo geopolítico en-
tre o Brasil e o Japão.

*Paulo Yokota é economista e pre-
sidente do Hospital Santa Cruz

ARTIGO

O papel da mídia
no Centenário

Nove pessoas em situa-
ção de rua, usuárias de
albergues, terão uma

grande oportunidade para da-
rem início a uma nova fase. Na
semana passada, elas inicia-
ram na campanha “Movimen-
to Origami do Centenário” e
vão contribuir na construção do
painel “Sonho Brasileiro”, que
ficará exposto no Congresso
Nacional, em Brasília.

A iniciativa partiu do Insti-
tuto Paulo Kobayashi (IPK),
que fechou uma parceria com
a Secretaria Municipal do Tra-
balho, por meio do Programa
Operação Trabalho (POT),
para ajudar pessoas em situa-
ção de alta vulnerabilidade so-
cial. Durante o projeto, os be-
neficiários vão receber um
auxílio mensal da Secretaria no
valor de R$ 435,75 e estarão
distribuídos em três estações
do Metrô – Sé, Imigrantes e
Liberdade – para desenvolve-
rem atividades de recepção e
orientação ao público passante
sobre o Movimento Origami,
além de explicar a técnica de
como fazer a dobradura.

A intenção é fazer com que
o público do Metrô, orientado
pelos beneficiários do Projeto,
escreva um desejo em um pe-
daço de papel, em seguida faça
a dobradura do origami e depo-
site numa urna. A idéia é reunir

500 mil origamis, que serão do-
brados por brasileiros, descen-
dentes de japoneses e Japone-
ses. Assim será formado o pa-
inel “Sonho Brasileiro”, com
instalação prevista para novem-
bro, no Congresso Nacional.

O IPK, com o término do
programa, irá fazer o possível
para que os albergados sejam
empregados em algumas das
empresas parceiras do Institu-
to. “Temos planos para essas
pessoas. Queremos que eles

se transformem em cidadãos
respeitados. Do mesmo jeito
que um pedaço de papel se
transforma com a técnica do
origami, queremos transformar
essas pessoas”, disse a presi-
dente do Instituto, Jéssica Ko-
bayashi.

Antes dos albergados da-
rem início às atividades, pas-
saram por um dia de transfor-
mação, com cortes de cabe-
los, unhas feitas, banhos e bar-
bas, realizado pela ONG Es-

tética, Beleza e Cidadania. Ao
todo serão 30 horas de capa-
citação teórica, onde serão
abordados temas como lide-
rança, postura de trabalho,
comprometimento, atendimen-
to ao cliente, empreendedoris-
mo e capacitação sobre origa-
mi. Eles serão capacitados pela
JCI Brasil-Japão, entidade que
é co-realizadora do Projeto
Movimento Origami do Cen-
tenário, composta por Jovens
Líderes Empreendedores.

SOCIEDADE

Engajado na diminuição de criminalidade de
jovens no Japão, mestre Kodama visita Brasil

Mestre Kodama e Walter Ihoshi durante encontro no Rio de Janeiro

Academia trouxe inúmeros benefícios para brasileiros no Japão

DIVULGAÇÃO

Atualmente os crimes en-
volvendo os trabalhadores bra-
sileiros no Japão têm assusta-
do os japoneses. Em contra-
partida, existem no arquipéla-
go pessoas interessadas em ti-
rar jovens da rua, dando ori-
entação e apoio aos que ne-
cessitam. É o caso de Tetsu-
yoshi Kodama, radicado há
mais de 15 anos em Hamama-
tsu e que sentiu a necessidade
de ajudar aqueles que neces-
sitavam. Para tanto, montou
um projeto social, voltado a jo-
vens brasileiros e filhos de de-
kasseguis que moram na cida-
de, incentivando a prática es-
portiva para evitar a fácil cri-
minalidade.

Mestre em caratê, atual-
mente Kodama mantém sua
Academia Kodama Dojo, em
Hamamatsu, e junto a um gru-
po de voluntários periodica-
mente faz patrulhas noturnas
pelo centro da cidade para ou-
vir e aconselhar os jovens de-
socupados. “Precisamos en-
contrar soluções para que es-
ses jovens não abandonem os
estudos”, diz Kodama, acredi-
tando que as artes marciais
podem tirar o jovem do mal
caminho.

O contato com os proble-
mas sociais vem das ruas. Ao
chegar no Japão, trabalhou
como motorista de táxi e intér-
prete. Foi quando sentiu de
perto o sofrimento de crianças
e adolescentes que cometiam
pequenos delitos. “Há muitos
jovens desocupados, caindo na
marginalidade. Muitos não
querem fazer isso e merecem
uma segunda chance. A situa-
ção infeliz em que eles vivem
levaram para esse caminho”,
acredita.

Todos os sábados, uma
equipe encabeçada pelo mes-
tre faz rondas noturnas para
encontrar adolescentes nas
ruas. “Conversamos com to-
dos eles, procuramos saber
como anda a vida de cada um,
e os orientamos a seguir um
caminho que lhes garantam
progresso. Mas, infelizmente,
é uma tarefa bastante comple-

xa, pois os jovens brasileiros
estão cada vez mais perdidos”,
desabafa.

Em passagem pelo Brasil,
Kodama participou da 1ª Con-
ferência das Comunidades
Brasileiras no Exterior “Bra-
sileiros no Mundo”, realizado
no Rio de Janeiro, nos dias 17
e 18 de julho. Por lá, se en-
controu com o deputado fede-
ral Walter Ihoshi (DEM-SP)
para conhecerem melhor
quem são os brasileiros que
vivem em outros países e as
necessidades dessas pessoas,
sobretudo, as que moram no
Japão. Mais de 300 pessoas
participaram do evento, dentre
eles, acadêmicos, políticos, di-
plomatas e cidadãos brasilei-
ros residentes em diversos pa-
íses do planeta. “Foi um even-
to importante para saber o que
podemos melhorar. Debate-
mos idéias e vimos as possí-
veis soluções para os proble-
mas generalizados”, destaca.

Reflexão – O grande proble-
ma desses jovens e suas famí-
lias, na opinião de Kodama é a
educação. Muitos foram ao
Japão com mais de 10 anos,
sem saber a língua japonesa, e
ao ingressarem na escola não
se adaptaram. Com isso, cen-
tenas de crianças desistiram de
estudar. Como não há escolas
brasileiras em todos os esta-
dos e municípios, e as existen-
tes são caras, os pais acabam
aceitando que seus filhos fi-
quem em casa. “Os pais pen-
sam: daqui a pouco a gente
volta para o Brasil, e quando
isso acontecer as crianças vol-
tam a estudar”, comentou Ko-
dama. Mas a verdade é que
isso raramente ocorre. Quan-
do os pais conseguem juntar
dinheiro para retornar, as cri-
anças já cresceram e não que-
rem mais ir embora.

“É aí que está o perigo, por-
que com 16 anos eles podem
trabalhar. E nas fábricas, ga-

nhando por hora, os jovens pas-
sam a receber o mesmo que
seus pais. Dessa forma, adqui-
rem gosto pelo dinheiro, conhe-
cem o seu poder, e não querem
mais voltar a estudar. Os valo-
res se invertem, e o futuro des-
ses jovens fica completamente
comprometido”, lamentou.

Após percorrer o mesmo
caminho dos imigrantes japo-
neses há 100 anos, a Tocha da
Amizade finalmente chegou ao
seu destino final, no Museu
Histórico da Imigração Japo-
nesa no Brasil. A entrega
ocorreu no último dia 17 de ju-
lho e será mantida também pelo
Bunkyo (Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e de As-
sistência Social).

A Tocha da Amizade foi es-
pecialmente confeccionada
para homenagear o Centenário
da Imigração Japonesa no Bra-
sil, e tem como finalidade trans-
portar a “Luz Solar” da terra
do sol nascente para o Brasil.

Quando acesa, a Chama da
Amizade representa os laços
que unem ambos os países, cul-
tivados ao longo destes 100
anos, ao mesmo tempo em que
simboliza o antigo sonho e es-
perança dos primeiros imi-
grantes japoneses, que viviam
em colônias sobre a fraca luz
dos lampiões.

O marco inicial da Chama
da Amizade ocorreu no dia 28
de abril de 2008, durante a ce-
rimônia de coleta de luz solar
no Japão, feita no terraço do
antigo prédio da Hospedaria do
Imigrante em Kobe. Em segui-
da, a chama foi convertida em
energia elétrica armazenável,
dentro de baterias colocadas no
compartimento da miniatura de
globo terrestre e trazidas ao
Brasil em um navio da Corpo-
ração Mitsui OSK Lines, por
intermédio do Presidente da

BUNKYO

Tocha da Amizade é entregue ao Museu
Histórico da Imigração

Kawasaki e representante da
Associação Nipo-Brasileira de
Kobe, Yoshio Shibuya.

Sua chegada ao Brasil
aconteceu no porto de Santos
no dia 30 de junho. No dia 6
de julho ocorreu a cerimônia
oficial de entrega do presente
do Japão ao Brasil, onde esti-
veram representando o Brasil
Kokei Uehara, Presidente do
Bunkyo, e Osamu Matsuo,
Presidente do Comitê Execu-
tivo da ACCIJB. Depois dis-
so, a Tocha seguiu de Santos
a São Paulo por via férrea e já
visitou várias cidades onde há
presença da comunidade nipo-
brasileira.

Curiosidades - No Japão, a
Tocha da Amizade foi condu-
zida a pé do Meriken Park -
passando pela “Rampa da Imi-
gração” - até o Porto de Kobe,
exatamente às 17 horas e 55

minutos, o mesmo horário em
que o vapor Kasato Maru zar-
pou rumo ao porto de Santos,
há cem anos.

Outra curiosidade é que,
como não é permitido trans-
portar qualquer tipo de cha-
ma ou fogo em embarcações
marítimas ou aéreas, foi de-
senvolvido um sistema para
converter a energia solar em
energia elétrica. Essa energia
fica acumulada dentro de qua-
tro pilhas recarregáveis. O
conjunto de pilhas recarregá-
veis está acondicionado den-
tro do dispositivo.

Segundo os organizadores,
foram transportados dois dispo-
sitivos: um via marítima e outro
via aérea. Ao encerramento das
comemorações, um dispositivo
retornará ao Japão e, futura-
mente, estará exposto em um
museu da imigração que será
criado no arquipélago.

Representantes do Centenário e Museu participaram de solenidade

DIVULGAÇÃO

Idéia é trabalhar criatividade e dedicação de moradores de ruas para recolocação no mercado de trabalho

DIVULGAÇÃO
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CIDADES/MARINGÁ

Acema realiza 19º Festival Nipo-Brasileiro

Agora é oficial. A Prefei-
tura de São Bernardo do Cam-
po recebeu do Governo do Ja-
pão, por meio do Banco de
Cooperação Internacional do
Japão (JBIC), a confirmação
do financiamento para execu-
ção do Programa Integrado de
Melhoria Ambiental na Área de
Mananciais da Represa
Billings.

O contrato, que será firma-
do entre a Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado de
São Paulo (Sabesp) e o Gover-
no do Japão, está avaliado em
US$ 61.461,400 e prevê o iní-
cio das obras em 2009 e tér-
mino em 2015. A assinatura do
contrato depende apenas da
confirmação oficial do Itama-
raty junto à Sabesp, bem como
a troca de notas entre os dois
governos.

Caberá à Prefeitura de São
Bernardo a participação no
Gerenciamento do Programa,
assim como a apresentação de
um plano de trabalho e orça-
mentário para a normalização
das sub-habitações inseridas na
área do programa.

Para o prefeito William Dib,
a confirmação do financiamen-
to é uma grande conquista para
toda São Bernardo, com sen-
síveis reflexos positivos às ci-

CIDADES/SÃO BERNARDO DO CAMPO

Governo do Japão confirma financiamento
para recuperação da Represa Billings

dades que margeiam a Billings.
“A parceria da administra-

ção municipal de São Bernar-
do  com o Governo do Japão
para a elaboração de um pla-
no de recuperação para a Re-
presa Billings beneficiará qua-
tro milhões de pessoas que
bebem a água da represa” –
ressalta o prefeito.

O programa tem por finali-
dade a coleta e tratamento de
esgoto sanitário; recuperação
ambiental; melhoria da quali-
dade da água da represa; pre-
servação das matas e nascen-
tes dos rios e córregos; proibi-
ção de novas construções
clandestinas e conscientização
da população para que evite a
poluição, não jogando lixo na
represa.

Prioridades – Faz parte do
programa a ampliação e mo-
dernização da Estação de Tra-
tamento de Esgoto do Riacho
Grande e a construção de nova
estação de tratamento, no Nú-
cleo Santa Cruz, com o objeti-
vo de atender toda a popula-
ção do entorno da Billings.

O programa aponta, ainda,
as intervenções prioritárias
para que sejam atingidos os
objetivos: 1) Esgotamento Sa-
nitário em Área; 2) Remedia-
ção do antigo aterro sanitário
do Alvarenga; 3) Melhoria no
Saneamento ; 4) Limpeza de
Canais e Rios; 5) Implantação
do Centro de Educação Am-
biental; 6) Pavimentação per-
meável (asfalto ecológico); 7)
Parques Lineares.

Contrato está avaliado em US$ 61.461,400 e prevê o início das obras em 2009 e término em 2015

DIVULGAÇÃO

AAcema (Associação
Cultural e Esportiva de
Maringá) realiza de 2

a 10 de agosto, em sua sede, o
19º Festival Nipo-Brasileiro,
considerado o carro-chefe da
entidade. O lançamento ofici-
al da festa aconteceu no últi-
mo dia 15 com direito a músi-
ca, dança e gastronomia típi-
cas do Japão.

O Festival é um dos maio-
res do gênero no Brasil e reú-
ne atrações como exposições
culturais, workshops, música,
danças folclóricas, área de ali-
mentação com 3 mil metros
quadrados e pratos típicos do

arquipélago nipônico e
feira de negócios. A
expectativa é atrair um
público estimado entre
80 e 100 mil visitantes
nos nove dias de pro-
gramação.

A cerimônia de
abertura está progra-
mada para às 20h de
hoje (2). Às 21h sobe
ao palco o Grupo
Ryukyu Koku Matsuri
Daikô. Durante toda a
semana haverá apre-
sentações de danças
folclóricas e no dia 9 os

destaques ficam por conta dos
cantores Joe Hirata e da Ban-
da POP!.

“Em 2008, por ser o ano do
Centenário da Imigração japo-
nesa no Brasil, decidimos dar
ênfase às manifestações cul-
turais”, explicou o presidente
da Acema, Eduardo Suzuki,
em entrevista ao Jornal
Nippak.

Segundo ele, os 1500 vo-
luntários do festival não medi-
ram esforços para que a edi-
ção de 2008 seja especial. “Es-
tamos nos empenhando ao
máximo para fazer um evento

à altura de uma data tão im-
portante”, disse Suzuki, sem-
pre lembrando que o Festival
permanece fiel as suas raízes.
“O evento foi idealizado com
o objetivo de preservar e di-
fundir a milenar cultura japo-
nesa”, comentou.

19º FESTIVAL NIPO-BRASILEIRO

QUANDO: DE 2 A 10 DE AGOSTO, A
PARTIR DAS 19H.
ABERTURA: HOJE (2), A PARTIR DAS 20H

ONDE: ACEMA (AV. KAKOGAWA, 50,
PARQUE DAS GREVÍLEAS, MARINGÁ – PR)
TEL.: 44/3263-5433.
E-MAIL:ACEMA@WNET.COM.BR

DIA 2 (HOJE)
20h – Cerimônia de Abertura
21h – Grupo Ryukyu Koku Ma-
tsuri Daikô
21h30 – Banda J~Squad
22h – Bon-Odori

DIA 3 (DOMINGO)
19h – Bon-Odori Tradicional
20h – Grupo Folclórico da
Acema
20h30 – Grupo Folclórico Os
Lusíadas
21h30 – Show Musical Karen
Ito
22h – Bon-Odori

DIA 4 (SEGUNDA)
19h – Bon-Odori Tradicional
20h – Grupo Folclórico da
Acema
20h30 – Coral Cesumar e Or-
questra Filarmônica Cesumar
21h30 – Show musical - Canto-
res da Acema
22h – Bon-Odori

DIA 5 (TERÇA)
19h – Bon-Odori Tradicional
20h – Grupo Folclórico da
Acema
20h15 – Grupo Sabor Latino
20h30 – Grupo de Taikô Waka-
daiko
21h – Coral Holiness Infanto -
Juvenil de Los Angeles
21h30 – Grupo Yosakoi Soran
Saikyo da Acema
22h – Bon-Odori

 DIA 6 (QUARTA)
19h – Bon-Odori Tradicional
20h – Grupo Folclórico da Acema
20h30 – Show Musical - Canto-
res da Acema
21h30 – Companhia de Dança
Ucraniana Verkovena de Marin-
gá
22h – Bon-Odori

DIA 7 (QUINTA)
19h – Bon-Odori Tradicional
20h – Grupo Folclórico da Acema
20h30 – Show musical - Canto-
res da Acema
21h – Grupo de Dança Espanho-
la e Flamenca do Ballet Regina
Mundi
21h30 – Grupo de Taikô Waka-
daiko
22h – Bon-Odori

DIA 8 (SEXTA)
19h – Bon-Odori Tradicional
20h – Grupo Folclórico Alemão
Grune Stadt
20h30 – Dança - Escola de
Lingua Japonesa da Acema
21h – Show Musical - Joe Hirata
22h – Bon-Odori

DIA 9 (SÁBADO)
19h – Bon-Odori Tradicional
20h – Apresentação de Iaido
20h30 – Grupo de Taikô Waka-
daiko
21h – Show Musical - Banda
POP!
22h – Bon-Odori

P R O G R A M A Ç Ã O ( * )

Jovens mostram técnica do shamissen

Grupos de taikô estão escalados para apresentações culturais em Maringá

DIVULGAÇÃO

O Oi Futuro apresenta, a
partir de 07 de agosto, exposi-
ções individuais dos artistas
visuais Júlio Rodrigues e
Mauro Espíndola na terceira
edição do projeto TechNô -
uma iniciativa do espaço que
pretende dar ao público a opor-
tunidade de conhecer melhor
a produção contemporânea.

Com concepção e curado-
ria de Alberto Saraiva, cura-
dor de Artes Visuais do Oi
Futuro, TechNô é um incenti-
vo à criação artística voltada
para experiências poéticas
unindo arte e tecnologia.
TechNô reúne já em seu nome
os conceitos de high-tech e
tradição, representada pelo
tradicional teatro Nô japonês,
indicando que é impossível pen-
sar em uma coisa sem a ou-
tra.

O projeto deixa de lado o
modelo convencional de expo-
sições onde os artistas apare-
cem com apenas uma obra,
para abrir espaço para a apre-
sentação de um portifólio, ou
um outro modelo de exposição
proposto pelo artista. Essa con-
cepção diferenciada abre es-
paço para uma leitura mais
ampla de sua produção, reu-
nindo em uma única exposição
um conjunto de trabalhos.

Os convites também têm
um formato diferenciado, fun-
cionando como um portifólio.
Para cada artista é produzido
um folder, que reúne um texto
de apresentação do artista e
sua obra, além de um conjunto
de imagens de trabalhos. To-
dos eles seguem os padrões de
tamanho da coleção Arte e
Tecnologia, publicada pelo Oi

Futuro. Agrupados, esses
folders vão formar uma nova
publicação dentro da coleção.

“TechNô é a oportunidade
de apresentarmos um portifólio
visual do artista, junto com uma
nova obra que é patrocinada
pelo Oi Futuro. Não só o pú-
blico pode conhecer mais pro-
fundamente o trabalho dos ar-
tistas, mas também o próprio
pessoal especializado em arte,
como pesquisadores, galeris-
tas, colecionadores, curadores
e outros artistas”, resume
Alberto Saraiva.

Interatividade – A exposição
reúne, em duas salas no 5º ní-
vel do Oi Futuro, as diversas
obras de Júlio Rodrigues e
Mauro Espíndola. Júlio estu-
dou na Escola de Artes Visu-
ais do Parque Lage, onde rea-
lizou sua primeira exposição,
“Mecânicas do Imaginário”,
em 1996. Julio trabalha com a
idéia de jogo, de game. Seus
objetos videográficos e
videoinstalações são de um

modo geral jogos provenientes
de sua experiência afetiva,
com pessoas, espaços e luga-
res. As peças são construídas
para serem manipuladas.

Já Mauro iniciou sua traje-
tória nas artes visuais no início
dos anos 90, quando estudou
com a orientação dos artistas
visuais Alair Gomes e Luiz
Ernesto. Para o TechNô, Mau-
ro preparou uma instalação,
gerada através de um conjun-
to de anotações, imagens e
objetos, uma série de pesqui-
sas e intervenções cirúrgicas
investigam um corpo formado
por anatomias cindidas, que
atravessam profundamente
sua identidade e seu caráter.

É o “auto_psy_lab”, onde
“uma espécie de laboratório
incita para um percurso den-
tro da experiência ambígüa
entre real e imaginário, a par-
tir de construções anatômicas
e indicações das técnicas ope-
racionais, produzidas por mim
sobre meu próprio corpo”, ex-
plica Mauro.

TECHNÔ APRESENTA JÚLIO
RODRIGUES E MAURO
ESPÍNDOLA
CURADORIA DE ALBERTO SARAIVA

ABERTURA: 06 DE AGOSTO DE 2008, ÀS

19H

EXPOSIÇÃO: 07 A 31 DE AGOSTO

ONDE: OI FUTURO (RUA DOIS DE DE-
ZEMBRO , 63 – NÍVEL 5, FLAMENGO, RJ)
DE TERÇA A DOMINGO , DAS 11H ÀS 20H.
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: LIVRE

ENTRADA FRANCA.
INFORMAÇÕES: (21) 3131-3060
WWW.OIFUTURO.ORG.BR

CIDADES/RIO DE JANEIRO

Projeto TechNô apresenta Júlio Rodrigues e
Mauro Espíndola no Oi Futuro

Exposições incentivam criação artística junto com tecnologia

DIVULGAÇÃO
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SEMINÁRIO

Evento discute migrações no
ano do Centenário da Imigração

Em mais uma iniciativa
destinada à comunidade nipo-
brasileira, o Banco Real dispo-
nibiliza em seu portal o “Mapa
da Imigração”. Trata-se de um
acervo interativo de fotos, re-
presentado por um mosaico
com formato de ikebana. Esse
mosaico será preenchido por
imagens enviadas pelos inter-
nautas que retratem os famili-
ares que vieram do Japão e a
sua vida e da própria família
aqui no Brasil.

Qualquer internauta pode
participar, basta acessar o site
www.bancoreal.com.br/co-
munidade, e preencher alguns

dados que vão alimentar o
mapa, mostrando, por exem-
plo, qual o sobrenome e pro-
víncia de origem mais cadas-
trados no site, e a cada nova
interação, esse ranking de in-
formações muda. Todos po-
dem participar e consultar as
imagens enviadas pelos de-
mais internautas.

No espaço virtual, criado no
ano passado, ainda é possível
fazer download de papéis de
parede inspirados na cultura
japonesa e obter informações
sobre produtos e serviços des-
tinados aos clientes dessa co-
munidade.

IMIGRAÇÃO

Banco Real disponibiliza acervo
de fotos para comunidade

O Instituto Butantan, órgão
da Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo, realizou
nesta quinta-feira (31), no au-
ditório do Museu Biológico,
cerimônia de entrega da me-
dalha “Instituto Butantan” à
Jica (Japan International Coo-
peration Agency), sob repre-
sentação de seu diretor geral
no Brasil, Masahiro Kobayashi
e a Masato Tashiro, do Institu-
to Nacional de Doenças Infec-
ciosas, do Japão, em mérito às
contribuições para o desenvol-
vimento do Butantan e para o
progresso das ciências biomé-
dicas durante o simpósio “Ino-
vações em Imunobiológicos e
Toxinas Animais”.

O evento contou com a pre-
sença do governador do Esta-
do de São Paulo, José Serra,
do secretário de Estado da

Saúde, Luiz Roberto Barradas
Barata, do diretor do Butantan,
Otavio Azevedo Mercadante,
e do presidente da Fundação
Butantan, Isaias Raw.

Médico graduado pela Uni-
versidade Tohoku de Medici-
na, Masato Tashiro é um gran-
de especialista em virologia.
Recebeu o prêmio Max Plank,
na Alemanha. Lidera labora-
tórios da Organização Mundi-
al da Saúde; foca suas pesqui-
sas em diversas doenças, como
influenza, rubéola e gripe
aviária. Sua vasta pesquisa
provou a importância da imple-
mentação do programa de va-
cinação infantil no Japão. Co-
laborador mundial em ciênci-
as biomédicas é um fundamen-
tal conselheiro para o desen-
volvimento do programa de
vacinação no Brasil.

PESQUISA

Instituto Butantan outorga
medalhas a cientistas

Nos dias 5, 6 e 7 de
agosto, como parte
das comemorações do

Centenário da Imigração Japo-
nesa ao Brasil, será realizado
o Seminário Internacional “Mi-
grações e Identidades: Confli-
tos e Novos Horizontes”, pro-
movido pela Universidade de
São Paulo e pela Universida-
de de Osaka (Japão).

O seminário acontecerá no
Anfiteatro Camargo Guarnieri
(Campus da USP) e será com-
posto por cinco sessões que
abordarão diversos temas como
história da imigração, religião,
cinema, identidade e educação,
tendo como proposta a produ-
ção de novos conhecimentos
sobre o papel das migrações,
que se tornaram um dos fenô-
menos humanos de maior im-
pacto nos assuntos popula-
cionais. A abertura oficial acon-
tece nesta terça-feira (5), a
partir das 10h, com a presença
de autoridades acadêmicas e
diplomáticas representando a
Universidade de São Paulo e a
Osaka University.

Participam do seminário pro-
fessores e pesquisadores da
Osaka University (Japão),
Università degli Studi di Genova
(Itália), Emory University

Além dos três dias de se-
minário, do dia 4 ao dia 15 de
agosto acontece no Cinusp a
mostra de cinema e vídeo
Nikkeis no Brasil - Olhares
sobre 100 anos de imigração
(leia matéria na edição 2174 do
Jornal Nippak)

Cinema – Na mostra serão
exibidos 29 curtas e longas
produzidos nos últimos 80
anos e que abordam a experi-
ência da imigração japonesa
no Brasil: filmes caseiros,
cine-jornais, filmes ficcionais
e documentários realizados
pelos imigrantes, seus des-
cendentes e por realizadores
não-nikkeis. Além das ses-
sões serão realizados debates
com os realizadores dos filmes
e pesquisadores.

Com o objetivo de ampliar
o intercâmbio acadêmico Bra-
sil-Japão, o evento terá uma
segunda fase de realização,
promovida na Universidade de
Osaka (Japão) nos dias 25 e
26 de agosto.

As inscrições para o Semi-
nário na Universidade de São
Paulo já estão abertas, para
mais informações, acesse o
site: http://www.fflch.usp.br/
simposiousposaka.

Assuntos como integração de nikkeis e identidade serão discutidas

DIVULGAÇÃO

O cirurgião-dentista
Clarindo Mitiyoshi Yao, es-
pecialista em Implanto-
dontia e também especia-
lista e mestre em Perio-
dontia, tem papel de des-
taque no Nobel Biocare
World Tour, congresso
mundial que acontece em
São Paulo de 7 a 9 de
agosto e está percorren-
do, em 2008, outros 13
países. Ele é um dos 43
ministradores do evento –
14 deles internacionais –
e vai apresentar um cur-
so prático sobre cirurgia
com implantes, além de
participar de outros deba-
tes.

Clarindo formou-se em
Odontologia em 1982, pela Uni-
versidade Santo Amaro
(Unisa), e realizou a pós-gra-
duação na Universidade Cami-
lo Castelo Branco (Unicastelo).
Ele também atua na área
associativa como presidente da
Associação Paulista de Cirur-
giões-dentistas (APCD) Regi-
onal Jardim Paulista.

O Nobel Biocare World
Tour reúne os maiores especi-

alistas mundiais em Implantes
Dentais e Odontologia Estéti-
ca, para apresentar as mais
modernas técnicas e materiais
na área, tudo comprovado ci-
entificamente.

NOBEL BIOCARE WORLD TOUR
QUANDO: 7 A 9 DE AGOSTO

ONDE: WORLD TRADE CENTER

(AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12551
BROOKLIN NOVO, SP)
INFORMAÇÕES: WWW.NOBELBIOCARE.COM

ODONTOLOGIA

Especialista nikkei é destaque
em congresso mundial em SP

Yao ministrará curso sobre cirurgias

DIVULGAÇÃO

(EUA), Centre National de
Recherche Scientifique/ Paris
8 (França), Universidade de
São Paulo (campi São Paulo e
Ribeirão Preto), Pontíficia Uni-

versidade Católica de São Pau-
lo, Universidade de Brasília e
Universidade Estadual Paulis-
ta (campi de São Carlos, Fran-
ca e Rio Claro).

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

CRISTOVAM BUARQUE*

Nos últimos dias, o siste-
ma judiciário fez duas desco-
bertas: existem algemas no
Brasil e o uso delas é um abu-
so, ainda mais grave quando
na frente da televisão. A des-
coberta tem uma explicação:
as algemas eram invisíveis
enquanto os presos eram po-
bres e sem camisas. Desco-
briram que há abuso no uso
de algemas. Pena que não
estejamos descobrindo outros
abusos, porque eles ainda não
chegaram aos ricos.

Durante séculos, nosso
país utilizou o seqüestro de
africanos para servirem como
trabalhadores em nossa agri-
cultura e ninguém via como
seqüestro. Se um único bra-
sileiro branco e livre fosse se-
qüestrado na África e levado
para outro continente, a elite
empresarial brasileira daque-
le tempo logo descobriria que
havia um abuso na retirada de
uma pessoa de sua casa para
levá-la e vendê-la para o tra-
balho forçado.

Esses mesmos escravos
eram sujeitos à tortura, às pe-
nas de trabalho forçado, e à
venda de seus filhos, como
também às chibatadas. Mas
era com os pobres, excluídos,
que o abuso ficava invisível.
Não era visto. O sistema ju-
diciário daquele tempo ainda
não tinha descoberto que isso
acontecia.

No século 21 ainda exis-
tem prisões diferenciadas
para pessoas que cometeram
o mesmo tipo de crime.
Quando, raramente, um cri-
minoso rico vai preso e fica
preso, tem direito a uma pri-
são especial, diferente das
infernais prisões onde são jo-
gados os criminosos pobres.
Por isso, não é visto ainda
como abuso colocar um pre-
so pobre nas condições das
prisões comuns. Se algum dia,
um rico for preso e não tiver
um diploma superior, prova-
velmente o sistema judiciário
brasileiro vai fazer outra
grande descoberta: o abuso
da má qualidade das prisões
do brasileiro comum.

Cerca de 15 milhões de
adultos não sabem ler e ou-

OPINIÃO

Abusos Invisíveis
tros 30 milhões não entendem
o que lêem, porque os anal-
fabetos, todos eles, são filhos
de famílias humildes. Se um
dia aparecesse um rico anal-
fabeto, certamente o sistema
judiciário faria a grande des-
coberta de que poder público
é omisso ao deixar que isto
aconteça no Brasil. Mas, os
analfabetos são pobres, invi-
síveis.

Estima-se que a cada mi-
nuto de ano letivo (200 dias,
com 4 horas) 60 crianças
abandonam a escola. Isso não
é visto como abuso. Porque
o abuso não é visto. Se uma
única criança rica fosse im-
pedida de estudar, o abuso
seria rapidamente descober-
to e provavelmente tratado.
Como acontece quando fal-
tam remédios para as doen-
ças que vitimam os ricos e os
pobres, mas sem qualquer
criminalização das autorida-
des quando os hospitais pú-
blicos ficam superlotados.

As autoridades do Poder
Judiciário têm duas desculpas
para explicar a invisibilidade
dos abusos. A primeira, é que
só podem agir quando
provocadas por um advoga-
do; e estes só trabalham para
os ricos. O poder Judiciário,
portanto estaria isento. Não
teria culpa de que os defen-
sores públicos sejam poucos,
e de que os advogados mais
competentes não trabalhem
para os pobres. Esquecem de
dizer que além da competên-
cia, influi também a rede de
conexões que o advogado
tem. A segunda justificativa
é que a culpa é do Poder Le-
gislativo que faz leis imper-
feitas.

A culpa é de todos nós
que aceitamos um país onde
há dois tipos de pessoas: os
incluídos, beneficiários da lei;
e os excluídos, vítimas da lei:
A culpa é de todos que tole-
ramos os abusos invisíveis.

MEDICINA KAMPO

Medicina tradicional japonesa é tema de palestra na USP
Acontece no próximo dia

18, às 10h30, no Teatro da Fa-
culdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo
(FMUSP), a palestra “Saúde
na visão da medicina kampo:
que tipo de conhecimento da
Medicina Tradicional Japone-
sa pode ajudar a sua saúde?”.
Em evento com entrada gra-
tuita e tradução simultânea
para o português, o público
terá a oportunidade não ape-
nas de ouvir o que o professor
da Universidade de Keio e
conselheiro da Organização
Mundial da Saúde (PMS),
Kenji Watanabe, tem a dizer,
mas também será convidado a
formular perguntas e participar
do debate.

Conselheiro da Organiza-
ção Mundial da Saúde, com
dois pós-doutorados pela Uni-
versidade de Stanford (EUA),
Watanabe é diretor da Socie-
dade Japonesa para Medicina
Oriental – também conhecida
por medicina kampo – e pos-
sui vasta experiência em
divulgá-la no Ocidente, tanto
para a comunidade acadêmi-
ca quanto para o público leigo,
não-especializado.

É a primeira vez que existe
difusão da medicina kampo
para um público leigo numa
instituição como a FMUSP.
“No Japão esse tipo de evento
é chamado de curso para ci-
dadão e atrai grande público”,

na kampo tem conquistado
cada vez mais adeptos – sem
prejuízo da medicina “ociden-
tal”, uma vez que a primeira é
reconhecida pelo Estado como
uma especialidade médica.

Sem contra-indicações, a
palestra “Saúde na visão da
medicina kampo: que tipo de
conhecimento da Medicina
Tradicional Japonesa pode aju-
dar a sua saúde?” integra a
programação do Evento Saté-
lite de Medicina Tradicional
Japonesa do Simpósio Interna-
cional USP - Keio, realização
conjunta da Universidade Keio
e da Universidade de São Pau-
lo, em comemoração aos 100
anos da Imigração Japonesa
no Brasil e aos 150 anos da
Universidade Keio, uma das
mais renomadas Universida-
des do Japão. A promoção do
evento é da Comissão de Cul-
tura e Extensão da FMUSP e
conta com o patrocínio do Hos-
pital Santa Cruz (São Paulo).

PALESTRA COM KENJI
WATANABE, PROFESSOR DA

UNIVERSIDADE DE KEIO (JAPÃO) E
CONSELHEIRO DA ORGANIZAÇÃO

MUNDIAL DA SAÚDE (OMS)
QUANDO: 18 DE AGOSTO,
SEGUNDA-FEIRA, ÀS 10H30
ONDE: TEATRO DA FACULDADE DE

MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO

PAULO (USP)
AVENIDA DOUTOR ARNALDO, 455
(METRÔ CLÍNICAS)

explica Kazusei Akiyama, dou-
tor em Medicina pela Univer-
sidade de São Paulo e respon-
sável por trazer Watanabe ao
Brasil.

Na opinião de Akiyama,
que também estudou medici-
na oriental na China e no Ja-
pão e atualmente clinica na
Capital, atendendo pacientes
brasileiros e japoneses, o tema
da medicina kampo desperta
grande interesse. Mas ele faz
uma ressalva. “Existe um cer-
to consenso de que esse tipo
de conhecimento tem utilida-
de, mas médico e população
ficam confusos sobre o que é
útil e o que é picaretagem”,
afirma.

“Um dos parâmetros para
mostrar que uma medicina dita

complementar e alternativa é
séria é a racionalidade delas.
A medicina kampo tem siste-
ma, sociedade, regulamenta-
ção, indústria farmacêutica,
ensino e pesquisa. É uma das
práticas sérias que existem”,
conclui Akiyama.

Centenário – A medicina
kampo é uma escola da Medi-
cina Tradicional Chinesa, intro-
duzida no Século 4 DC e de-
senvolvida no Japão, com
acréscimo da cultura do país.
Era oficial até 1868. Com a
Revolução Meiji e a ocidenta-
lização do país, a medicina tra-
dicional japonesa foi deixada
de lado. E só voltou a ser ofi-
cialmente reconhecida em
1950. Desde então, a medici-

Kazusei Akiyama foi o responsável pela vinda de Kenji Watanabe

DIVULGAÇÃO
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Exposição de Rafael Murió
homenageia o Centenário

Dedicado às ações para a
área de saúde, o vereador
Ushitaro Kamia (DEM) promo-
ve o “Seminário de Psiquiatria
2008” no próximo dia 09 de
agosto (sábado), no Salão No-
bre da Câmara Municipal de
São Paulo (Viaduto Jacareí, 100
– 8º andar), das 8h30 às 16h.
Os interessados podem se ins-
crever pelo e-mail: msgm40@
yahoo.com.br até o dia 05 de
agosto. Os certificados serão
entregues ao final do evento.

A ocasião irá reunir médi-
cos nikkeis do Instituto de Psi-
quiatria do Hospital das Clíni-
cas, que serão homenageados
durante a abertura, em come-
moração ao Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.
A idéia é ressaltar personali-
dades nipo-brasileiras neste
ano tão importante para a co-
munidade.

E para abrir o ciclo de pales-
tras, os drs. Tais Michele
Minatogawa e Rogério Shigueo
Morihisa expõem as temáticas
“Emergências Psiquiátricas” e
“Dependência de Álcool e Dro-
gas”, respectivamente. Em se-
guida, às 10h30, “Depressão” é
o assunto de discussão do dr.
Sérgio Tamai e “Transtornos
Afetivo Bipolar”, da dra. Rena-
ta Sayuri Tamada.

Já na parte da tarde, após

o intervalo, acontecem as ex-
planações do dr. Edson
Takeyama Miyahara a respei-
to da “Síndrome do Pânico”, e
do dr. Edson Henry Takei, so-
bre “Transtorno Obsessivo
Compulsivo”.

Para finalizar, às 14h, dois
assuntos que geram conseqü-
ências distintas fecham o even-
to: “Anorexia e Bulimia Ner-
vosa”, ministrado pela dra.
Tânia Yumi Takakura, e “Obe-
sidade”, palestrado pela dra.
Débora Kussunori Kinoshita.

Iniciativa – Esse “Seminário
de Psiquiatria 2008” é mais
uma iniciativa do vereador
Kamia em dedicar-se à área
de saúde, formando e qualifi-
cando cidadãos. Dentre as
palestras já realizadas estão:
doenças renais, combate à
obesidade infantil, jornada de
tratamento de feridas, comba-
te à osteoporose, orientação
para primeiro emprego, saúde
para familiares e cuidadores.

“SEMINÁRIO GRATUITO DE
PSIQUIATRIA 2008”
ONDE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO

PAULO – SALÃO NOBRE (VIADUTO

JACAREÍ, 100 – 8º ANDAR)
INSCRIÇÕES: MSGM40@YAHOO.COM.BR

INFORMAÇÕES: 3396-5043 OU

8942-5060 (FALAR COM MARCOS)

PSIQUIATRIA

Especialistas nikkeis serão
homenageados em evento

ROMARIA

Panib organiza
romaria a
Aparecida

A Panib (Pastoral Nipo-
Brasileira) realiza amanhã a
19ª Romaria a Aparecida do
Norte. O evento é mais uma
das ações da Panib em co-
memoração ao Centenário
da Imigração japonesa no
Brasil e terá como tema
“Imigração Japonesa, 100
anos com Maria” e o lema
“Como Maria, discípulos e
missionários de Cristo”.

A missa será transmiti-
da para todo o Brasil pela
rede de TV “Canção
Nova”– pelo canal 50
(UHF) para São Paulo, ca-
nal 96 pela SKY, canal 15
pela NET, e  também pela
internet:  www.cancao
nova.com .

PROGRAMAÇÃO
7h – Recepção
9h30 – Preparação para
Santa Missa (Basílica)
10h – Missa solene (Basílica)
Bênção de Nossa Senhora
Aparecida
11h30 – Saída da missa em
procissão até o Auditório no
subsolo
12h – Encontro com o bis-
po e apresentação de taikô
Agradecimento da diretoria
da Panib
Palavra de despedida
12h45 – Almoço no refei-
tório dos Romeiros

Mais informações no
site: www.panib.org.br. E-
mail: panibcentral@org.br

A mostra “Presença japo-
nesa na arte brasileira: da figu-
ração à abstração” evidencia a
importância da contribuição dos
imigrantes japoneses e seus
descendentes para a produção
visual brasileira. Trabalhos de
cerca de 50 artistas, represen-
tando diferentes gerações, a
partir do final da década de
1920, compõem a mostra que
reúne 87 obras de representan-
tes de grupos como Seibi,
Guanabara e Grupo 15, além de
artistas contemporâneos que
unem em sua produção influ-
ências das duas culturas.

Participam desta exposição
40 artistas japoneses e nipo-bra-
sileiros de gerações distintas,
desde os que chegaram ao Bra-
sil e iniciaram sua produção ar-
tística nos anos de 1930 - cons-
tituindo o Grupo Seibi e poste-
riormente outros grupos como
o Guanabara e o Grupo 15 -,
até artistas mais atuais que par-
ticiparam de Bienais e Salões.

Segundo a  curadora do
Acervo Artístico-Cultural dos
Palácios, Ana Cristina Carva-
lho, “as obras aqui reunidas,
provenientes do Acervo Artís-
tico-Cultural dos Palácios do
Governo do Estado de São
Paulo, do Museu de Arte Con-
temporânea da Universidade
de São Paulo, do Instituto
Mabe e de coleções dos artis-
tas, refletem a troca de expe-
riências entre os artistas japo-
neses e o impacto do contexto
de um Brasil exuberante e
atraente, desenvolvendo novas
formas de ver a arte”.

EXPOSIÇÃO 2

Palácio dos Bandeirantes exibe obras de
artistas nikkeis de diferentes gerações

“As linguagens tanto figura-
tiva como abstrata, presentes
na produção diversificada das
60 obras aqui reunidas, demons-
tram que essa produção de
1920 a 2007 revela um olhar
atento e curioso, registrando
desde figurativismo naturalista
de paisagens e transformações
urbanas e expressionismo da
pintura de cores intensas que
dissolvem e transcendem as fi-
guras, às novas experimenta-
ções no campo da escultura.
Permitem, portanto, muitas lei-
turas ancoradas nas visões dis-
tintas dos artistas”.

E conclui: “A exposição
‘Presença Japonesa na Arte
Brasileira: da Figura à Abstra-
ção’ procura mostrar através
das quatro gerações de artis-
tas, como a cultura japonesa
influenciou a pintura e a escul-
tura produzidas no Brasil pe-

los japoneses e seus descen-
dentes e como o acolhimento,
os costumes, o nosso cotidia-
no, as cores e luzes do Brasil
influenciaram significativa-
mente esse grupo de artistas”.

EXPOSIÇÃO: “PRESENÇA JAPONESA NA

ARTE BRASILEIRA: DA FIGURAÇÃO À
ABSTRAÇÃO”
QUANDO: ATÉ 31 DE AGOSTO

ONDE: PALÁCIO DOS BANDEIRANTES

(AVENIDA MORUMBI, 4.500, SÃO PAULO)
AGENDAMENTO ELETRÔNICO:
WWW.ACERVO.SP.GOV.BR (GRUPOS COM

MAIS DE 10 PESSOAS)
VISITAS: DE TERÇA A SEXTA-FEIRA, DE HORA

EM HORA, DAS 10H ÀS 17H (GRUPOS DE

ATÉ 10 PESSOAS). SÁBADOS, DOMINGOS E
FERIADOS, DE HORA EM HORA, DAS 11H ÀS

16H (GRUPOS DE ATÉ 10 PESSOAS).
TODAS AS VISITAS SÃO ACOMPANHADAS

POR EDUCADORES.
ENTRADA FRANCA.
INFORMAÇÕES: (11) 2193-8282

Obra de Tomoo Handa, um dos destaques da mostra

DIVULGAÇÃO

Opintor Rafael Murió
inaugurou nesta quin-
ta-feira (31) exposição

individual no Espaço Cultural
Banco Central, em São Paulo.
Nesta mostra, são apresenta-
das 25 obras de nanquim so-
bre papel (25cm x 25cm) e
mais três telas (1m30 x 1m30),
todas ao estilo sumiê - técnica
de pintura japonesa -, em co-
memoração ao centenário da
imigração japonesa no Brasil.

Originário da tradicional pin-
tura chinesa baseada no zen
budismo, o sumiê foi introduzi-
do no Japão por monges bu-
distas no século 13. A palavra
“sumi” significa tinta preta e
“ê” quer dizer pintura, desenho.
A técnica se caracteriza pela
rapidez em que é realizada,
não permitindo reflexão, cor-
reção ou repetição, devendo o
artista fluir em sua inspiração
natural. O sumiê representa
não somente uma singular for-
ma de arte, mas também uma
filosofia, visando sempre a paz
espiritual.

Com 45 anos de carreira,
Rafael Murió faz contracenar
ao classicismo do seu apren-
dizado, o romantismo de sua
personalidade sonhadora. Ele
é um homem de emoções -
emoções estas que são
transferidas a todas as suas
obras. Sempre com uma gran-
de necessidade de se adaptar
a momentos de criação e a
experiências diversas, o artis-
ta mostrará nesta exposição
toda sua habilidade em sumiê:
preto-e-branco, concreto e
abstrato, água e terra, contro-
le e espontaneidade, além de
pássaros, cavalos, peixes, flo-
res e paisagens.

Reconhecido internacio-
nalmente, o pintor tem qua-
dros em acervos de grandes
colecionadores, principal-
mente europeus, americanos

Artes Plásticas (Aiap
Unesco), à Associação Inter-
nacional de Arte (Iaa Unesco),
à Academia Latino-America-
na de Arte (Ala), Academia
Brasileira de Arte Cultura e
História (Abach), à Associa-
ção Paulista de Belas Artes
(Apba) e ao Sindicato dos Ar-
tistas Plásticos no Estado de
São Paulo (Sinapesp).

Rafael Murió participou de
inúmeras exposições, entre as
quais V Salón Internacional
D’Arts Plàstiques ACEA’S
(Barcelona, Espanha); Carna-
val Brasil – Ministère de
L’Economie et de Finances
(Paris, França), Salão Interna-
cional de Arte Contemporânea
(São Paulo, Capital), Exposi-
ção Petit Format no Espaço
Cultural Caixa Econômica –
Jardins (São Paulo, Capital) e
7ª Biennale Internazionali di
Roma (Itália).

Centenário – Em Sol Nas-
cente, no Espaço Cultural Ban-
co Central, Rafael Murió ho-
menageia o centenário da imi-
gração japonesa no Brasil e
mostra a arte do sumi-ê, arte
milenar oriental que com pou-
cos e precisos traços define o
essencial, com a rapidez que a
técnica exige e com o senti-
mento trazido do fundo da alma
que se vê traduzido nas mar-
cas de tinta sobre o papel ou a
tela deixadas pelo artista.

“SOL NASCENTE” -
EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL
DE RAFAEL MURIÓ
QUANDO: ATÉ 19 DE AGOSTO, DAS 10
ÀS 16 HORAS (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA)
ONDE: ESPAÇO CULTURAL BANCO CENTRAL

(AV. PAULISTA, 1.804 – TÉRREO)
INFORMAÇÕES:
TEL.: 11/3491-6916 / 3491-7847
ESPACOCULTURALSP.ADSPA@BCB.GOV.BR

WWW.BCB.GOV.BR

e australianos. Suas obras
estão presentes no Museo de
Pomezia (Itália), no Museu
de Arte do Parlamento de
São Paulo, em Bowles /
Sorokko Galleries (São Fran-
cisco, Estados Unidos) e em
Hanson Art Galleries (Nova
Orleans, Estados Unidos),
entre outros tantos espaços,
além das galerias virtuais
Salão Visual de Pintura, The
Saatchi Galery e Artmajeur
Internacional.

Na Espanha, em Portugal,
na França, na Alemanha e nos
Estados Unidos, teve a opor-
tunidade de estudar e aprimo-
rar seu estilo e técnica em
museus e ateliês de artistas
plásticos.

No Brasil, o artista estudou
com o tradicional pintor de
afresco de igrejas de São Pau-
lo, Ernesto Bastigli, com quem
aprendeu a pintura acadêmica
e clássica. Seus trabalhos es-
tão sempre presentes nos prin-

cipais leilões do mercado de
arte, além de galerias e mu-
seus. Muitas obras estão com
os principais leiloeiros do mer-
cado de arte do país, como
Renato Magalhães Gouveia,
Mauro Zukermam, Rebecca
Cia. de Leilões, Carlos Eduar-
do de Barros Rodrigues, Ser-
gio Guy Ramos, Pátio Leilão
de Artes, Ester de Carvalho,
Casa Amarela e Casa dos Lei-
lões (Belo Horizonte, Minas
Gerais).

Entre as premiações que
recebeu, destaques para o Tro-
féu Super Cap de Ouro, em
2007; Diploma de Medalha de
Bronze, no I Salão Virtual de
Pintura (Rio de Janeiro) e
Destaque Artístico Cultural de
2007, pela Academia Brasilei-
ra de Arte.

Detém inúmeros certifica-
dos, prêmios e menções hon-
rosas, além de registros em di-
versos guias de arte. É filiado
à Associação Internacional de

REPRODUÇÃO

Telas retratam momentos importantes do cotidiano de artista

CEREJEIRAS

Festa agita Parque do Carmo
neste domingo (3)

A 30ª Festa das Cerejeiras
do Parque do Carmo, que
acontece amanhã (3) em São
Paulo, comemora a florada do
Jardim das Cerejeiras no Par-
que, saudando as árvores com
shows e apresentação de dan-
ças típicas.

Neste dia, a comunidade
oferece ao público oportunida-
de de conferir danças folclóri-
cas típica japonesas, como
taikô e taissô. Na culinária, não
faltarão os pratos típicos como
udon, yakissoba, tempurá,
dorayaki-mandyu, além de ou-
tras iguarias brasileiras, como
pastel e churrasco.

O evento é organizado pela
Federação de Sakura e Ipê do
Brasil com a participação de
14 associações da comunida-
de nipo-brasileira da Zona Les-
te. Segundo Sergio Oda, um
dos coordenadores da festa, a
expectativa é receber um pú-
blico entre 8 e 10 mil visitan-
tes.

O parque do Carmo, locali-
zado na região leste de São
Paulo, abriga um bosque com
cerca de 1200 pés de cerejei-
ra, chamada Sakura pelos ja-
poneses. Entre diversas vari-
edades, predominam  Okina-
wa, Himalaia, Oshima e
Yukiwari.

No bosque também é pos-
sível apreciar outras árvores,
como ipês branco e roxo, pi-
nheiros japoneses, azaléias e
a quase extinta Meta Sekoia
espécie do Japão que foi
considerada extinta no mun-
do e reapareceu na China,
sendo então espalhada por
diversas partes do mundo.

São Paulo, através do Par-
que do Carmo, guarda com
carinho exemplares deste
belo espécime.

No ano de 1974 iniciava-se,
no Parque do Carmo, o plantio
de mudas de cerejeiras da es-
pécie Sakura, trazidas de Cam-
pos do Jordão. Foi um grande
desafio fazer vingar as cere-
jeiras nas condições climáticas
da região. A associação de
entidades nipo-brasileiras, a
maioria delas localizada na
Zona Leste de São Paulo e em
outros municípios vizinhos,
conseguiu cuidar do jardim do
Parque. Três anos depois do
plantio inicial aconteceu a 1ª
Festa da Cerejeira em Flor.
Com o passar do tempo, o Jar-
dim das Cerejeiras recebeu
outras qualidades de cerejeira.

A cada ano novas técnicas
de cultivo são desenvolvidas,
e o Jardim torna-se cada vez
mais florido. A floração se pro-
cessa em épocas de noites lon-
gas, mas o clima e a tempera-
tura do inverno brasileiro fa-
zem com que haja variação no
período de florada e em sua
qualidade. Todos os anos as
cerejeiras floridas são motivo
de grande festa.

30ª SAKURA MATSURI -
03/08/2008
QUANDO: AMANHÃ (3 DE AGOSTO),
DAS 9 ÀS 16H

ONDE: PARQUE DO CARMO (AV. AFONSO

SAMPAIO SOUZA, 951, ITAQUERA)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/6748-0010
ENTRADA FRANCA

UM ÔNIBUS SAIRÁ DO TERMINAL

CORINTHIANS ITAQUERA ATÉ O PARQUE

DO CARMO.

Voltado para família, parque concentra 1200 pés de cerejeiras

DIVULGAÇÃO
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YOSAKOI SORAN

Heisei Naruko Kai fatura título do
6º Festival Yosakoi Soran

A Fundação Mokiti Okada
inaugura nesta segunda-feira
(4) a exposição “Fusão – A
sensibilidade japonesa no Bra-
sil”. A mostra, que ficará
aberta ao público até 28 de
agosto, reúne pinturas, sumiê,
gravuras e cerâmicas de
Akinori Nakatani, Hajime
Higaki, Kazuo Wakabayashi,
Ken’ichi Hirota,Kenjiro Iko-
ma, Kimi Nii, Manabu Mabe,
Massao Okinaka, Masumi
Tsuchimoto, Mitsutaka
Kogure, Shoko Suzuki,
Shungo Sekiguchi, Tadashi
Kaminagai, Tikashi Fukushima
e Tomo Handa.

A exposição acontecerá
de 04 a 28 de agosto, na sede
da Fundação Mokiti Okada,

piso térreo. De segunda a sex-
ta-feira, 10 às 20h. Sábado,
das 10 às 16h. A Fundação
Mokiti Okada fica na Rua
Morgado de Mateus,77 - Vila
Mariana. Entrada Franca

EXPOSIÇÃO

‘Fusão’ reúne pinturas, sumiê,
gravuras e cerâmicas

Ovencedor do Grand
Prix e destaque da
sexta edição do Festi-

val Yosakoi Soran foi o grupo
Heisei Naruko Kai, que rece-
beu um cheque no valor de R$8
mil, além do troféu criado pelo
artista Yutaka Toyota. Na ca-
tegoria juvenil o primeiro lugar
ficou com o grupo Heisei
Naruko Kids e na adulto o cam-
peão foi o Zenshin Nipo Cam-
pinas. Os campeões das cate-
gorias: juvenil e adulto levaram
para casa, respectivamente,
R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil.

Considerado um grande
carnaval japonês, o 6º Festival
Yosakoi Soran aconteceu no
dia 27 de julho no Via Funchal,
com a participação de 18 gru-
pos de dança, de várias partes
do país. Cerca de 6 mil pesso-
as prestigiaram o grande es-
petáculo de cores vibrantes e
movimentos empolgantes, em
duas apresentações - às 12h e
às 17h..

No final da segunda apre-
sentação, a professora Masa-
ko Shimahara, vinda exclusiva-
mente do Japão para dissemi-
nar a dança yosakoi soran, sur-
preendeu a todos com uma
aula especial de yosakoi soran
para toda a platéia que dançou
junto com os representantes
dos grupos que estavam no
palco.

Aberto ao público e com
entrada de dois gêneros ali-
mentícios, o 6º Festival Yosakoi
Soran arrecadou cerca de 4
toneladas de alimentos que fo-
ram distribuídos entre as enti-
dades (Kodomo-No-Sono /

SHINJI NAGABE

Festa no palco: Heisei Naruko Kai fatura título máximo e levou para casa um cheque de R$ 8 mil

ra).
O Festival Yosakoi Soran foi

realizado pela Associação
Yosakoi Soran Brasil, com pa-
trocínio do SOHO Hair Inter-
national, Caixa Econômica
Federal, Yakult e Banco do
Brasil e apoio da rádio Ban-
zai.

CONFIRA OS RESULTADOS:

CATEGORIA JUVENIL
1º) Heisei Naruko Kids;
2º) Tomodachi de Birigui
3º) Grupo Escola Japonesa de
Biritiba Mirim
Categoria Adulto
1º) Zenshin Nipo Campinas
2º) Requious Gueinou Doukokai
3º) Bastos Fujinkai – Acenba

Casa José Coltro / CMK –
Centro de Apoio à Criança
com Câncer Marta Kuboiama
/ Centro de Reabilitação Soci-

al Yassuragui Home / Ikoi-No-
Sono / Sociedade Beneficente
Casa da Esperança Kibô-No-
Iê e Televida – Taboão da Ser-

Integrantes do Heisei Naruko Kai em ação no Festival

Na categoria Adulto o título ficou com o grupo Zenshin Nipo... ... e na Juvenil o Heisei Naruko Kids ficou em primeiro lugar

O Dança Ourinhos 2008,
que acontece de 8 a 17 de
agosto, em sua terceira edição
reafirma sua proposta de Fes-
tival de Dança Contemporâ-
nea, não competitivo, que traz
para o interior do estado de São
Paulo as estréias e os espetá-
culos de destaque na Mostra
Profissional.

Na 6ª feira, 8 de agosto, a
Cia. Sociedade Masculina abre
o festival com  “Palpable”, do
coreógrafo grego Andonis
Foniadaks e “Um olhar sobre
a Tropicália” de Henrique
Rodovalho. No sábado, 09, o
Studio 3 dança “Sedução” com
músicas de Júlio Iglesias,
Rolling Stones, Frank Sinatra,
Maria Betânia, entre outros.

No domingo, 10, Mademoi-
selle Miroir, a “Fada dos Espe-
lhos”, apresenta uma reflexão
mágica sobre a dança, com
entrada franca. O elenco apre-
senta coreografias clássicas e
contemporâneas. Também no
domingo, 10, com entrada fran-
ca, a Zest Cia. de Dança es-
tréia “Nonsense” com coreo-
grafia de Fabiana Nemeth.

Na semana seguinte, o des-
taque é o Balé da Cidade de
São Paulo, 6ª feira, 15, com
entrada franca, que apresenta
dois trabalhos de seu repertó-
rio em comemoração aos 40
anos, “LAC” de Sandro Borelli

ordenação de Robson Jacqué,
com os professores Adilson
Machado, Aguinaldo Bueno,
Juliana Klein, Renata Lima,
Sandra Gomes e Luciana
Bortoletto. Os cursos têm du-
ração de seis horas e aconte-
cem em dois períodos: aos sá-
bados (10 e 16/08) e domin-
gos (10 e 17/08) com taxa de
participação de R$ 20,00.

As palestras são gratuitas,
com projeção de imagens e
abertas a todos os participan-
tes. Nos dias 09 e 10 de agos-
to, Marcelo Esteves fala sobre
‘Iluminação Cênica – artista e
iluminador’. E nos dias 16 e 17
de agosto, Marcos Bragato,
presidente da Associação Pau-
lista de Críticos de Arte
(APCA), traz o tema ‘Teoria
do Corpo - Tópicos Filosóficos
e Semióticos”.

DANÇA

Emoção e Movimento é tema da terceira edição do Dança
Ourinhos 2008

e “La Valse de Luiz Arrieta”.
Nesta apresentação a Cia.
mostra toda sua qualidade ar-
tística, antes de partir para a
temporada internacional na
Espanha, França e Alemanha.

No sábado 16, a Cia. Borelli
de Dança apresenta o espetá-
culo Carne Santa de Sandro
Borelli, inspirado em Renato
Russo.

Para encerrar, no domingo
17, com entrada franca, se
apresentam o Balé da Cidade
de Taubaté e o Balé da Funda-
ção Cassiano Ricardo de São
José dos Campos, duas com-
panhias do interior paulista.

Palestras – A exposição “Emo-
ção e Movimento – Arte Visual
na Dança” acontece no hall do
Teatro Miguel Cury onde o pú-

blico poderá ver trechos de
vídeo e uma mostra gráfica com
cartazes, anúncios e programas
de dança produzidos pelo Coffee
Studio nos últimos dez anos.

Durante o evento, adultos
e crianças poderão participar
de cursos e palestras sob a co-

Cia. Sociedade Masculina vai abrir o Dança Ourinhos 2008

DIVULGAÇÃO

O espetáculo “His-
tórias de Lá, do lado de
Cá”, com a Cia Os Tios
teve sua temporada
ampliada. A trupe apre-
senta histórias antigas
do Japão e lendas indí-
genas do Brasil, mos-
trando o que elas têm
de comum e de
incomum. Para esse
espetáculo, o grupo es-
colheu histórias sobre o
sol, a lua e as estrelas,
envolvendo temas
como amor, heroísmo,
inveja e solidariedade.

A Cia Os Tios reú-
ne atores nikkeis
(Beatriz Koyama
Diaféria, Juliana Mo-
rimoto e Ricardo
Oshiro, além da diretora
Andréa Kimura Prior), core-
anos Lucy Han) e brasileiros
(Armando Liguori, Cacá Fer-
nandes e Ricardo Siqueira),
com experiências comuns em
teatro para crianças como
Ramayana - As Aventuras do
Príncipe Rama, Acampamen-
to Legal e No País dos De-
dos.

O espetáculo, que homena-
geia o Centenário da Imigra-
ção japonesa no Brasil, estreou
em junho deste ano no Teatro
Commune e ficará em cartaz

TEATRO INFANTIL

Espetáculo ‘Histórias de Lá, do
Lado de Cá’ amplia temporada

até o dia 31 de agosto (exceto
dias 3 e 10).

“HISTÓRIAS DE LÁ, DO LADO
DE CÁ”, COM A CIA OS TIOS
ONDE: TEATRO COMMUNE

(RUA DA CONSOLAÇÃO, 1218)
QUANDO: ATÉ 31 DE AGOSTO

(EXCETO DIAS 3 E 10).
SÁBADOS E DOMINGOS, ÀS 16H

INGRESSOS: R$ 20 E R$ 10 (MEIA PARA

ESTUDANTES, 3A IDADE E PROFESSORES)
110 LUGARES, AR CONDICIONADO,
ESTACIONAMENTO AO LADO

INFORMAÇÕES PELO TELEFONE:
11/3476-0792 OU 3807-0792.
SITE: WWW.COMMUNE.COM.BR

Atores nikkeis mostram histórias antigas do Japão

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Peça traz humor e alegria nos palcos
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RECITAL

Kifu Mitsuhashi e Nanae Yoshimura se
apresentam pela primeira vez no País

Pela primeira vez no Bra-
sil, o duo de música ja-
ponesa, Kifu Mitsuhashi

e Nane Yoshimura, apresenta
peças tradicionais e contempo-
râneas de compositores japo-
neses, num repertório único.
Kifu e Nanae tocam juntos há
décadas, realizando recitais e
turnês, no Japão e no exterior.
No Brasil, conta com a parti-
cipação de Mika Danno , ar-
tista que os acompanha nesta
turnê. Em São Paulo, a apre-
sentação acontece no dia 15
de agosto, no Centro Cultural
São Paulo. O espetáculo se-
gue depois para Porto Alegre,
onde o recital será apresenta-
do no dia 17, na Casa de Cul-
tura Mario Quintana.

O grupo apresenta o uni-
verso da música japonesa, di-
vidindo o programa em duas
partes: a primeira, baseada em
músicas tradicionais como
Shika no Toone, Tsuru no
Sugomori e Sue no Chigiri com
a participação especial de mú-
sicos brasileiros (Shen Ribeiro
e Elza Tsuzuki) e a segunda,
de músicas contemporâneas
como Nanae, Chikurai Go shou
e Soh-gyo-fu compostas ex-
clusivamente para instrumen-
tos tradicionais.

Músico de Shakuhachi da
Escola Kinko, Kifu Mitsuhashi
nasceu em Tóquio, em1950.
Estudou Shakuhachi com
Soufu Sasaki. Tornou-se mem-
bro do Pro Musica Niponia,
participando de seus inúmeros
concertos no Japão e no exte-
rior, após ter-se formado no
Programa de Formação
Hougaku da NHK, em 1972.

Recebeu o primeiro prêmio

Tem realizado recitais solo,
bem como atuado como solis-
ta em concertos para orques-
tra, tanto no Japão quanto no
exterior, nas principais cidades
da Ásia, Estados Unidos e
Europa.

Mika Danno – Nascida em
Kyoto, Mika teve suas primei-
ras aulas de koto aos 3 anos.
Ao completar 10 anos, come-
çou a aprender shamisen do
estilo Jiuta. Tem como mestres
Nanae Yoshimura e Makikoto
Kawamoto.

Graduou-se pela Faculda-
de de Música de Osaka, no
Departamento de Música, no
curso de Koto. Logo depois,
iniciou sua carreira artística
como solista, apresentando-se
também em televisão, rádio e
gravações de CDs. Suas ati-
vidades não se restringem ao
Japão, estendendo-se ampla-
mente ao exterior. Promove o
Koto Mikai, dedicando-se tam-
bém ao ensino desses dois ins-
trumentos.

RECITAL DE SHAKUHACHI-
KOTO-SANGUEN COM KIFU
MITSUHASHI & NANAE
YOSHIMURA

SÃO PAULO
QUANDO: 15 DE AGOSTO, ÀS 19H

ONDE: CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

– SALA ADONIRAN BARBOSA (R.
VERGUEIRO, 1000)

PORTO ALEGRE
QUANDO: 17 DE AGOSTO, ÀS 17H

ONDE: CASA DE CULTURA MARIO

QUINTANA – TEATRO BRUNO KIEFER

(RUA DOS ANDRADAS, 736 – 6º
ANDAR)

na categoria Solo de Música
Japonesa no Concurso Pan
Music Festival em 1976. Qua-
tro anos mais tarde, recebeu o
mais importante prêmio do
país, o Grande Prêmio do Fes-
tival Artístico conferido pelo
Governo Japonês, com o “Re-
cital de Shakuhachi - Kifu Mi-
tsuhashi”.

Além de tocar intensamen-
te no Japão, Mitsuhashi tem
também uma vasta carreira
artística no exterior, apresen-
tando-se pelos países da Eu-
ropa, Ásia, América do Norte,
América do Sul e Austrália.

Não raro toca em concertos
para Shakuhachi como solista
convidado de diversas orques-
tras sinfônicas renomadas do
mundo.

Nanae Yoshimura  – Nasci-
da em Tóquio, Nanae Yoshi-
mura iniciou seus estudos de
koto com sua mãe já aos 3 anos
de idade. Em 1971 começou a
tocar koto de 20 cordas, ins-
trumento criado somente dois
anos antes. Yoshimura é hoje
uma das especialistas nesse
instrumento, envolvendo-se
ativamente com a música mo-

derna. Desde 1988 promove
recitais de obras comissiona-
das e produzidas em colabo-
ração com compositores da
sua geração, bem como de
vários outros.

O resultado de seus esfor-
ços pode ser comprovado pe-
los inúmeros prêmios recebi-
dos: o do Festival de Artes,
entregue pela Agência de As-
suntos Culturais (1992), o ter-
ceiro Prêmio Idemitsu (1993),
Prêmio da Fundação de Artes
do Japão (1994) e o Prêmio de
Música Nakajima Kenzo
(1999).

Músico de shakuhachi, Kifu Mitsuhashi tocará músicas tradicionais Nanae Yoshimura é especialista em tocar músicas modernas no koto

DIVULGAÇÃO

Mika Danno acompanhará o duo
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MEIO AMBIENTE

Honda lança protótipo de baixa
emissão de poluentes em Londres

AHonda aproveita o Sa-
lão Internacional de
Londres (British Inter-

national Motor Show), que
prossegue até o próximo dia 9,
para apresentar o protótipo
OSM (Open Study Model). O
modelo da categoria roadster
(conversível de dois lugares) se
destaca pelo seu design e pela
baixa emissão de poluentes na
atmosfera, reforçando, assim,
um dos principais compromis-
sos da marca: a de buscar fon-
tes alternativas de energia para
preservar o meio ambiente.

O veículo foi lançado sob o
tema “Limpo e Dinâmico”
(Clean and Dynamic) e com a
proposta de antecipar as próxi-
mas gerações de modelos es-
portivos: design futurista, além
de curvas acentuadas e arre-
dondadas. O OSM foi conce-
bido para proporcionar máxima
ergonomia ao motorista. Além
disso, o painel está divido em
dois níveis, facilitando a leitura
do motorista e deixando as in-
formações mais importantes
em destaque. Acima do painel
de instrumentos convencional,
há uma tela horizontal, que con-
centra o velocímetro digital.

Do lado externo, outros
atrativos. Sua carroceria tem
como principal característica a
ausência de frisos ou grades.
A superfície do capô é lisa e
há poucos vincos. O que tam-
bém chama a atenção é a gran-
de entrada de ar frontal, além
do conjunto óptico dianteiro
com formas aguçadas e ilumi-
nação azulada.

O modelo OSM é resulta-
do de estudos dos engenheiros
do Centro de Pesquisa e De-
senvolvimento da Honda, loca-
lizado em Offenbach, na Ale-
manha.

Até o momento, não há pla-
nos para o início da produção
do protótipo.

FCX Clarity – No estande da
Honda no Salão Internacional
de Londres também estão ex-
postos outros modelos ecolo-
gicamente responsáveis. Um
dos veículos é o Honda FCX
Clarity. O automóvel movido a
hidrogênio é o primeiro no
mundo certificado pelos prin-
cipais órgãos de proteção am-

biental dos Estados Unidos
(EPA - Environmental
Protection Agency; e CARB
- California Air Resources
Board) e começou a ser ven-
dido em julho deste ano no
mercado norte-americano.

O veículo utiliza uma tec-
nologia que converte hidrogê-
nio em eletricidade, resultan-
do na emissão apenas de va-
por d´água. Além disso, a mo-
derna e exclusiva bateria V
Flow, uma evolução da avan-
çada tecnologia da bateria
Honda FC Stack, está alojada
em um novo e ergonômico tú-
nel central e é 65% menor que
a versão anterior.

 Desta forma, o modelo se

tornou de duas a três vezes
mais econômico que veículos
movidos a gasolina, e uma vez
e meia a mais que os carros
híbridos.

O CR-Z (Compact Renais-
sance Zero) também faz par-
te dos destaques da Honda no
evento na capital inglesa. Com
um design inovador, teto solar
panorâmico e iluminação por
LED´s, o carro-conceito é
equipado com o sistema híbri-
do IMA (Integrated Motor
Assist – Motor de Assistência
Integrado). Utiliza como prin-
cipal fonte de energia o motor
a gasolina de baixa emissão de
poluentes, auxiliado por outro
elétrico.

PROJETOR

Hitachi apresenta o novo CP-
WX625

Com resolução WXGA, que
possibilita o uso do projetor
sem a necessidade de desligar
as luzes da sala, luminosidade
de 4.000 ANSI lumens, e duas
mil (2.000) horas de uso do fil-
tro antes da limpeza, a Hitachi
apresenta seu mais novo pro-
jetor com sistema de projeção
LCD, o CP-WX625. O novo
modelo oferece também fun-
cionalidade de rede, permitin-
do que diversos projetores se-
jam controlados e monitorados
a partir de um único ponto re-
moto e é ideal para utilização
no mercado de educação, em
universidades e escolas.

O CP-WX625 da Hitachi
foi especialmente desenvolvi-
do para ser utilizado com
notebooks com tela widescreen
e imagens em 16:10. Além dis-
so, o novo projetor possui um
terminal HDMI, permitindo a
entrada de sinais digitais,
como os de aparelhos de DVD
e HD, para o projetor. Outras
novidades são as caixas de som
de 16 watts que proporcionam
cobertura total do áudio em
todo o ambiente e o Hybrid
Filter, filtro que permite uma
fácil manutenção e mais horas

de uso antes da limpeza. O
modelo possui, ainda, a porta
da lâmpada na parte de cima
do equipamento, permitindo
fácil acesso para troca da peça
caso necessário.

Conectividade – Outro des-
taque é a possibilidade de co-
nectividade em rede, permitin-
do o monitoramento e contro-
le de diversos projetores de um
local remoto. Isso traz vanta-
gens principalmente para es-
colas, universidades e grandes
ambientes corporativos, que
possuem projetores alocados
em diversos pontos, como sa-
las de aulas ou salas de reu-
nião.

O monitoramento de cada
um deles a distância proporci-
ona economia de tempo e
otimização do trabalho. Dessa
forma, um técnico pode verifi-
car detalhes como a necessi-
dade de troca de uma lâmpa-
da do seu próprio computador.

O novo modelo CP-WX625
atende todas as demandas atu-
ais do mercado, incluindo ca-
pacidade widescreen e muitas
horas de uso antes da neces-
sidade da limpeza do filtro.

Novo modelo oferece também funcionalidade de rede

DIVULGAÇÃO

AUTOMÓVEIS

Modelo movido a células de hidrogênio da
Nissan é o mais rápido em Nürburgring

As corridas no circuito de
Nürburgring Nordschleife na
região de Eifel na Alemanha
estão sendo freqüentemente
canceladas por conta da chu-
va. Mas o tempo úmido não
impediu que a Nissan levasse
seu X-Trail FCV (Fuel Cell
Vehicle) para uma volta no cir-
cuito e se tornasse a primeira
montadora a correr com um
veículo movido a células de
combustível.

Frank Eickholt, membro da
equipe de corrida Nissan 24
Hours Nürburgring,  pilotou o
protótipo avaliado em 1,3 mi-
lhões de euros com pneus co-
muns para rodagem em ruas.
Embora o percurso de 20,8km
estivesse molhado, Eickholt fi-
cou bastante impressionado
com o tempo de 11’58” regis-
trado com o X-Trail FCV.

Trata-se de um veículo elé-
trico que não emite nenhum tipo
de poluente e quase não faz

X-Trail FCV mostrou fôlego para agüentar circuito alemão

DIVULGAÇÃO

ruídos. Ele funciona através da
eletricidade produzida a bordo
em uma célula de hidrogênio.
Essa eletricidade é gerada com
uma reação eletroquímica en-
tre o hidrogênio - que é arma-
zenado em um tanque de alta
pressão - e o oxigênio. O único
subproduto é vapor de água.

Essa corrente elétrica é ca-
nalizada através de um inversor
direto para o motor, localizado
na parte dianteira do carro. O
X-Trail FCV, que tem sido sub-
metido a testes públicos no Ja-
pão e na Califórnia (EUA) des-
de 2006, tem uma velocidade
máxima superior a 150 km/h e
autonomia de 500 km. Sua po-
tência máxima é de 120 cv, en-
quanto o torque é de 28,5 kgfm.

Programa Verde – O veícu-
lo também apresenta a bateria
de lítio-íon com finas células
laminadas. Essa bateria é uti-

lizada para ligar o veículo e
para melhorar a potência du-
rante a aceleração. A energia
cinética criada sob aceleração
é capturada e armazenada na
bateria para uso futuro.

Ainda nas fases iniciais de
desenvolvimento, a Nissan está
trabalhando atualmente para
melhorar a durabilidade desse
veículo, para encontrar um sis-
tema ainda melhor de armaze-
namento de hidrogênio e tam-
bém para reduzir o custo da
tecnologia. A companhia pla-
neja a produção em série do
veículo até 2015.

O X-Trail FCV é parte do
Nissan Green Program 2010,
programa “verde” da monta-
dora que está trazendo novas
tecnologias, produtos e servi-
ços que trarão significativas
reduções de COð e permitirão
emissões mais limpas e reci-
clagem de materiais.

DUAS RODAS

Honda comemora 50 anos de comercialização
da motocicleta Super Cub

A Honda comemorou, no
último 21 de julho, o aniversá-
rio de 50 anos da comerciali-
zação da motocicleta Super
Cub, cujas vendas se iniciarem
em agosto de 1958. A cerimô-
nia aconteceu na fábrica da
Honda em Kumamoto, onde é
produzido o modelo no Japão.

Desde seu lançamento em
1958, a Super Cub tem obtido
grande aceitação em todo o
mundo. Sua produção fora do
Japão teve início no ano de
1961 em Taiwan, utilizando
componentes vindos daquele
país. Mais tarde, a comerciali-
zação foi expandida a outros
mercados, seguindo o compro-
misso Honda de construir seus

produtos perto dos consumido-
res. Atualmente, a série Cub da

Honda é fabricada em 16 plan-
tas, distribuídas em 15 países.

Modelo é fabricado em 16 plantas distribuídas em 15 países
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A Sony lança no mercado
o BDU-X10S, unidade óptica
interna de disk drive para com-
putadores, que reproduz ima-
gens no formato Blu-ray Disc.
O BDU-X10S é um drive in-
terno BD-ROM, que dá aces-
so, com facilidade, ao entrete-
nimento em Alta Definição no
computador.

O aparelho é uma interface
da unidade compatível com

NOVIDADE

Sony lança novo drive de leitor blu-ray
Serial ATA, com capacidade
do buffer de 4MB. Reproduz
os formatos BD-R, BD-RE,
BD-ROM, DVD+R, DVD+R
Camada Dupla, DVD+RW,
DVD-R, DVD-R Camada
Dupla, DVD-RW, DVD-
ROM, Vídeo DVD, CD-R,
CD-RW, CD-ROM, CD-DA.

O novo BDU-X10S já está
à venda na Sony Style, do
Shopping Cidade Jardim, no

site de vendas da empresa,
www.sonystyle.com.br e nas
melhores lojas do segmento. O
produto custa, em média, R$
599,00 e vem com os seguin-
tes itens inclusos: parafusos,
disco com o software, cabo
Serial ATA (500 mm),
adaptador de alimentação
Serial ATA (4 pinos para 15
pinos) e kit de substituição Tray
Cover (Tampa da Bandeja).

OSM traz como principais características a baixa emissão de poluentes na atmosfera

DIVULGAÇÃO
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CONFRATERNIZAÇÃO DESPORTIVA NIKKEI

Competição reúne a nova
geração do tênis de mesa

KENDÔ

Confira os resultados
do 7º Sul-Americano

A Confederação Sul-Ame-
ricana e a Confederação Bra-
sileira realizaram no dia 19 de
julho, no ginásio do Esporte Clu-
be Banespa, em São Paulo, o
7º Campeonato Sul-Americano.
A competição, que fez parte
das comemorações do Cente-
nário da Imigração Japonesa no
Brasil, reuniu cerca de 130 re-
presentantes de países como a
Argentina, Aruba, Brasil, Chi-
le, Colômbia, Equador, Guate-
mala, México, Peru e Uruguai.
E mais uma vez o Brasil con-
firmou sua supremacia ao con-
quistar as primeiras colocações
tanto na dispuita individual como
por equipes. Confira:

RESULTADOS
Competição Individual Feminina
1º) Elzami Miwa Onaka (Brasil)
2º) Natalia Ramos (Argentina)
3º) Márcia Miyuki Hayashi

(Brasil)
Competição Individual
Masculina
1º) Júlio Kenji Toida (Brasil)
2º) Ernesto Eisaku Onaka

(Brasil)
3º) Ricardo Hissao Yokaichiya

(Brasil)
Equipe Feminina
1º) Brasil
2º) Chile
3º) Argentina
Equipe Masculina
1º) Brasil
2º) Chile
3º) Argentina

Competição reuniu cerca de 130 atletas de dez países
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TÊNIS DE MESA

Seleção Brasileira treina seis
horas por dia na China

A Seleção Brasileira iniciou
na última segunda-feira (28),
na China, sua preparação para
as Olimpíadas de Pequim. A
equipe vem treinando seis ho-
ras por dia, divididas em duas
sessões: uma pela manhã e
outra a parte da tarde.

As atividades acontecem no
Centro de Treinamento da Se-
leção do Estado de Cantão, na
cidade de Guangzhou, que jun-
tamente com Pequim e Xangai
é uma das principais cidades do
país em termos de importância
política e econômica.

E a equipe já está sofrendo
com a poluição. “O calor que
estamos enfrentando aqui é
muito forte. Devido à poluição
e à forte umidade do ar, o cli-
ma parece ainda mais quente,
o que aumenta o desgaste físi-
co”, explicou o técnico Lincon
Yasuda.

Para o mesa-tenista Hugo
Hoyama, que se prepara para
disputar sua quinta Olimpíada,
os treinos estão puxados. “Isso
é muito bom, pois nos deixará

no ritmo de jogo necessário
para Pequim”, disse Hoyama,
que integra a equipe ao lado
de Thiago Monteiro e Gusta-
vo Tsuboi.

Segundo o site da Confe-
deração Brasileira de Tênis de
Mesa, todas as salas de treino
dispõem de piso Taraflex e
“bolinhas em quantidades
enormes”. “No mesmo centro
de treinamento em que esta-
mos, também treina a Seleção
de Hong Kong, nosso prová-
vel adversário nas Olimpíadas,
dependendo do sorteio”, des-
taca Hoyama, que apesar de
não conhecer os rivais confia
em bons resultados. “O nosso
grupo será composto por qua-
tro equipes e temos como pro-
váveis adversários: Alemanha
ou Hong kong, Japão ou Tai-
wan e Rússia ou Grécia. Não
temos preferências, pois todas
as equipes são difíceis, mas
temos confiança de que, jogan-
do nosso melhor, podemos sur-
preender qualquer uma”,
garantiu.

Hugo Hoyama está pronto para disputar sua quinta Olimpíada

DIVULGAÇÃO

BEISEBOL ADULTO

Campeão Paulista, Dragons
fatura título inédito

“Era o título que estava fal-
tando na nossa coleção”. A
frase foi dita pelo técnico do
Dragons, Gilberto Yamaoka,
logo após a equipe conquistar
o título inédito do Campeonato
Paulista de Beisebol Adulto.
Na final, disputada no último
dia 27, no campo do Gigante,
na Barra Funda (Zona Oeste),
o Dragons superou o Nippon
Blue Jays “B” por 15 a 6.

“A gente sempre chegou na
final e sempre foi vice, desta
vez deu tudo certo”, comemo-
rou o treinador. Na preliminar,

Guarulhos venceu o Cooper-
cotia “A” por 20 a 8 e ficou
com a terceira colocação.

O Blue Jays iniciou a parti-
da decisiva marcando 2 a 1, no
primeiro inning. O Dragons, da
Capital, empatou no terceiro
inning e, praticamente,
deslanchou marcando mais 10
pontos, no quinto inning. Com
a vantagem, os adversários
não conseguiram superar a di-
ferença. Os arremessadores
foram: Henrique Hirose, do
Nippon-Blue Jays, e Ernesto
Chacon, do Dragons.

Desta vez deu tudo certo para a equipe do Dragons no Paulista
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BEISEBOL JUVENIL

São Paulo conquista o título
do Brasileiro Interclubes

O São Paulo venceu o
Nippon Blue Jays por 11 x 1
na partida final, no último dia
27, e faturou o título do 50º
Campeonato Brasileiro de Bei-
sebol Interclubes Juvenil. A
fase final foi disputada nos
campos do Anhanguera, em
Santana do Parnaíba (SP). A
terceira colocação ficou com
o Anhanguera, que venceu o
Coopercotia por 15 a 0.

Exibindo segurança e lide-
rança na defesa e potência no
ataque, o receptor Victor Lélis
da Silva, do São Paulo, acabou
premiado como o Melhor Jo-
gador do Campeonato. Já o

interbases Arthur Naoto
Yonemura, do Coopercotia, foi
eleito o Jogador Mais Esfor-
çado da competição.

TABELA DE JOGOS
Fase Final

26/7 (Sábado)
Local: Anhanguera

Coopercotia 0 x 16 São Paulo
(Semifinal)

Nippon Blue Jays 16 x 6
Anhanguera (Semifinal)

27/07 (Domingo)
Coopercotia 0 x 15 Anhanguera

(3º lugar)
São Paulo 11 x 1 Nippon Blue

Jays (Final)

Equipe do São Paulo bateu o Nippon Blue Jays na decisão
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JUDÔ

Ouro em Pequim valerá R$ 50
mil aos judocas

O presidente da
Confederação Brasilei-
ra de Judô, Paulo
Wanderley Teixeira, re-
velou no último dia 22
que a medalha de ouro
valerá um prêmio de R$
50 mil ao atleta que
conquistá-la nos Jogos
Olímpicos de Pequim.
O anúncio foi feito du-
rante o I Workshop
Olímpico para a Impren-
sa, realizado na sede da
CBJ, no Rio de Janeiro.
A prata renderá R$ 30 mil e o
bronze R$ 20 mil.

“Espero ver a Confedera-
ção ‘falida’ depois das Olim-
píadas”, comentou, com bom

humor. “É um prêmio à altura
do que essas medalhas repre-
sentam para o judô e para o
esporte brasileiro”, completou
o dirigente.

A judoca Danielle Yuri em ação
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A18ª Confraternização
Desportiva Internacio-
nal Nikkei, que prosse-

gue até amanhã na capital pau-
lista, é mais uma prova que a
frase do barão Pierre de Cou-
bertin, o criador dos Jogos
Olímpicos da Era Moderna,
continua mais em moda do que
se imagina. Ainda mais às vés-
peras das Olimpíadas de Pe-
quim.

E olha que o evento orga-
nizado pela Associação Cultu-
ral e Esportiva Piratininga re-
úne apenas atletas nikkeis da
Argentina, Paraguai, Peru,
Bolívia e México, além do
Brasil. Trata-se de um evento
esportivo que se iniciou em
1968 e vem sendo realizado
com freqüência de 2 a 3 anos,
em diferentes países america-
nos e este ano o Brasil foi es-
colhido para sediar o evento
em comemoração ao Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil.

A cerimônia de abertura foi
realizada na quinta-feira (31),
no Estádio Ícaro de Castro
Mello, no Complexo Desporti-
vo Constâncio Vaz Guimarães,
no Ibirapuera. E a de encerra-
mento acontece amanhã (3),
às 16 horas, no mesmo local.

As provas acontecem no

brasileira foi quebrada somente
em duas ocasiões, em 1992,
em Mar del Plata, na Argenti-
na, com o argentino Carlos
Makiuchi, e em 2006, em
Cancun, com a peruana Valery
Shimabukuro.

“Na primeira edição, esca-
lamos  a equipe principal por-
que não sabíamos o nível dos
adversários, mas a partir de 78,

em função do ní-
vel técnico, co-
meçamos a envi-
ar atletas das ca-
tegorias infantil e
juvenil enquanto
os outros países
continuam dispu-
tando a competi-
ção com força
máxima. Então,
é natural que em
30 anos surja al-

gum talento”, explica Yamada,
que participou de 11 das 12
edições da Confraternização
em que o tênis de mesa este-
ve presente.

“A Confraternização é im-
portante para os mais novos
ganharem experiência e por
isso fizemos questão de con-
vocar os quatro técnicos mais
bem ranqueados para acompa-
nhar os atletas”, conta Yama-
da.

Complexo Esportivo Constân-
cio Vaz Guimarães , no Ibira-
puera,  Complexo Desportivo
Baby Barione, Centro Olímpi-
co de Treinamento e Pesquisa
– Ginásio Mané Garrincha,
Planet Bowling e outros locais
conforme a modalidade espor-
tiva – 10 no total (boliche, bei-
sebol, judô, natação, tênis de
mesa, tênis de campo, golfe,
futebol de salão, vôlei e atle-
tismo).

Mas engana-se quem pen-
sa que, apesar das disparida-
des técnicas, o Brasil não leva
a competição a sério. O coor-

denador de
tênis de mesa,
Marcos Ya-
mada, prefe-
riu não correr riscos em casa
e como bom anfitrião, tratou de
reforçar a equipe com atletas
como Mauricio Nonaka, Clau-
dia Ikeizumi e Jéssica Yama-
da, além de Jeff Yamada (in-
fantil) e Danilo Toma (juvenil).

“É só para garantia e não
fazer feio em casa”, admitiu
Yamada, lembrando que des-
de 1977, quando o tênis de
mesa começou a fazer parte
da competição, a supremacia

Cerimônia de abertura da Confraternização e
Jéssica Yamada (no destaque)

MARCOS YAMADA

A equipe de gatebol de
Ourinhos (SP) sagrou-se cam-
peã da categoria Ouro no 10º
Campeonato de Gatebol rea-
lizado no último dia 27, na ci-
dade Álvares Machado (SP).
Concorrendo com nove times,
Ourinhos conquistou o primei-
ro lugar, Martinópolis ficou
em segundo, Álvares Macha-
do em terceiro e Pirapozinho
em quarto lugar.

A equipe de Ourinhos con-
quistou o título com a seguinte
formação: Morio Sakurai, Jor-
ge Komatsu, Ivete Sakurai,
Eduardo Sato, Júlio Tanabe e
Tukio Kakitani.

Também durante este 10º
Campeonato, pela categoria
Diamante, disputando com 11
equipes, Ourinhos ficou em 4º
lugar. O campeão foi Álvares
Machado; 2º vice-campeão,
Presidente Venceslau e 3º co-
locado Rancharia. O time é

GATEBOL

Equipes de Ourinhos ganham destaque em 2008
pes, Ourinhos conquistou o 4º
lugar. Paraguaçu Paulista foi
campeã, Álvares Machado
vice-campeã e Presidente Ven-
ceslau o 3º colocado. O time
ourinhense foi composto por
Yukio Seno, Mitoko Seno, To-
shito Koga, Hiroshi Koga,
Hisako Tsuboi e Tioco
Hisamura.

Incentivo – A Prefeitura de
Ourinhos através da Secreta-
ria Municipal de Esportes e
Recreação (Semespor) apóia
e incentiva a prática de gatebol,
sendo que os alunos dos pro-
jetos desenvolvidos pela Se-
cretaria Municipal de Assistên-
cia Social no Centro de Refe-
rência de Assistência Social  da
Vila São Luiz  participam de
aulas na Associação Esporti-
va Cultural de Ourinhos.
(do site da Prefeitura de
|Ourinhos)

composto pelos atletas Yukio
Seno, Mitoko Seno, Toshito
Koga, Hiroshi Koga e Toshi-
tomo Nagashima.

Já  pelo 7º Campeonato
Taça de Assis, que aconteceu
no dia 20 de julho, concorren-
do com 10 municípios, pela
categoria Ouro, o gatebol de
Ourinhos foi vice-campeão. A

cidade campeã foi Assis, o 3º
colocado Presidente Prudente
e o 4º lugar, Presidente Ven-
ceslau. A equipe vice-campeã
tem os seguintes atletas: Morio
Sakurai, Hitoshi Otsuka, Ivete
Sakurai, Eduardo Sato e
Tanabe.

Pela categoria Diamante,
com participação de 10 equi-

Equipes de Ourinhos conquistaram títulos em Álvares Machado

WILSON RODRIGUES
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MANGÁ

Editora JBC inova e lança mangá
para público adulto

Ousado, polêmico, trans-
gressor e com grandes
doses de sangue. Com

essa fórmula, Hellsing, de
Kouta Hirano, tornou-se um
dos quadrinhos japoneses mais
prestigiados nos últimos tem-
pos. Cada nova edição mostra
o vampiro Alucard no encalço
de criaturas das trevas que
pretendem fazer da humanida-
de sua refeição.

Atualmente no volume 9 no
Japão, Hellsing faz sucesso em
seu país de origem desde 1997
quando foi lançado na revista
Young King Ours, da editora
Shonen Gahosha. E agora,
pela primeira vez, mais esse
grande sucesso chega ao Bra-
sil pela JBC.

Em 2001 foi feita uma ver-
são animada do mangá. A série
em anime teve 13 episódios as-
sinados pela estúdio Gonzo, e é
vista no Brasil no canal Animax.
A animação repercutiu com
grande sucesso no Japão e pos-
teriormente foi exibida em paí-
ses como Estados Unidos, Ar-
gentina, México e Brasil com
igual êxito. Outro ponto forte de
Hellsing é sua trilha sonora, con-
sidera uma das melhores já fei-
tas para um anime.

 Em 11 de fevereiro de
2006, foi lançado o primeiro
episódio de uma esperada sé-
rie em OVA, também conhe-
cida como “Hellsing Ultimate”
nos Estados Unidos, produzi-
da pelos estúdios Satelight.
Essa coletânea, lançada em
DVD, possui quatro episódios
de 50 minutos e reproduz vo-
lumes inteiros do mangá com
máxima fidelidade e modernas
técnicas de animação – ape-
sar de haver certa confusão,

MÚSICA

Metaleiros japoneses marcam
presença no Rox! Festival

Sucesso no Japão, cantores
de metal japoneses marcam
presença no Brasil na primei-
ra edição do Rox! Festival.
Dentre as atrações do dia 10,
destaque para o cantor japo-
nês de J- Metal, Eizo Sakamo-
to, que promete arrepiar o pú-
blico em sua segunda passa-
gem pelo Brasil. Sakamoto, que
fez parte da banda “Animetal”
(famosa por fazer versões de
“metal” de temas clássicos de
desenhos japoneses) e atual
vocalista da banda “Anthem”,
fará um show de aproximada-
mente 1h30, com 15 músicas
de sucesso.

No Japão, o cantor já ven-
deu mais de um milhão de dis-
cos e, sua banda, atualmente
é considerada uma das mais
cultuadas pelos fãs de Anime
Songs.

Mas as novidades não pa-
ram por aí, além de Sakamoto,
também já está confirmada a
presença da banda de J-Metal
“Área 51”, que, ao todo, can-
tará 17 músicas dos álbuns lan-
çados, intitulados “ANKH” e
“Daemonicus”. O grupo apro-
veita a passagem pelo Brasil
para lançar um SMD (mídia
mais barata desenvolvida para
tentar frear a pirataria) com
cinco músicas. O disco já está
à venda e, também, pode ser

comprado pelo site do evento.
O evento contará também

com outras atrações interna-
cionais, no entanto, a progra-
mação do dia 9 de agosto ain-
da está sendo definida. Mas
estão cogitadas as presenças
de Psych Lover (dupla de can-
tores de Anime Song) e DJ
Boss e Rena, revelações do
estilo ParaPara dance, dança
que é febre entre o fãs da cul-
tura jovem japonesa e da mú-
sica eletrônica.

QUANDO: DIAS 9 E 10 DE AGOSTO -
ROX! FESTIVAL INTERNACIONAL

DIA 10 - AREA51 + EIZO SAKAMOTO -
R$:40,00
HORÁRIO: 14 ÀS 22 HORAS

LOCAL:GINÁSIO FLORESTA

ENDEREÇO: R. DR. JAIME REGALO

PEREIRA, 77
CENTRO - OSASCO - SP
CAPACIDADE: 3 MIL PESSOAS

SITE: WWW.ROXFESTIVAL.COM

PONTOS DE VENDA
RYUUSEI
RUA BARÃO DE IGUAPE, 212, 3º ANDAR,
SALA 33, LIBERDADE, SP.
JAPAN SUNSET
UNIDADE VILA MARIANA (TRAVESSA

TUTÓIA, 11 (PRÓXIMO AO METRÔ

BRIGADEIRO)
UNIDADE OSASCO (MARECHAL RONDON,
260 - CENTRO DE OSASCO - PRÓXIMO AO

SHOPPING)
DRAGÃO ANIMES
RUA GALVÃO BUENO, 40 - LOJA 108,
LIBERDADE - SÃO PAULO
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Eizo Sakamoto é uma das atrações “metálicas” do evento

os OVAs são uma série a par-
te, e não uma continuação do
anime da televisão.

No momento uma nova sé-
rie está em produção no Japão
e deverá seguir uma linha di-
ferenciada de sua antecessora,
que somente segue parte da
história contada no mangá.

A história – A Agência
Hellsing, ou Ordem Real dos

Cavaleiros Protestantes, é uma
organização que tem a missão
de acabar com criaturas que
ameaçam o Império Britânico
e a Igreja Protestante. Integra
é a herdeira da família Hellsing
designada para dirigir a orga-
nização. Ela é a mestra de
Alucard, a “arma secreta” da
agência que enfrenta ghouls
(ou carniçais) e vampiros sob
seu comando.

Os personagens – Alucard:
vampiro que trabalha para a
agência Hellsing. Ele ficou
aprisionado no calabouço dos
subterrâneos da Agência
Hellsing até ser encontrado
por Integra. Alucard usa uma
pistola calibre 33mm forjada
com a cruz de prata da cate-
dral de Lancaster para acabar
com freaks, ghouls e toda sor-
te decriaturas a mando de Sir
Hellsing. Seu nome é a escrita
inversa de Drácula.

Integra Hellsing: também
chamada de Sir Hellsing, ela é
a chefe da Agência Hellsing.
Quando tinha apenas 12 anos,
teve de enfrentar seu tio,
Richard, depois da morte de
seu pai para assumir o contro-
le da Agência e acabou salva
por aquele que hoje é sua prin-
cipal arma na luta contra as
criaturas da noite.

Seras Victoria: integrante
do esquadrão de forças espe-
ciais da polícia, ela acaba
transformada em vampira por
Alucard para ter sua vida sal-
va durante o ataque de um
vampiro à aldeia Cherdars.
Passa, então, a agir ao lado do
vampiro caçador de monstros.

Saga do vampiro Alucard traz ousadia, polêmica e muito sangue

DIVULGAÇÃO

- Oh Deuses! Tenham pie-
dade! – Exclama aterroriza-
do aquele homem de branco,
que em seguida diz:

- Sayuri, todo o ódio que
você está sentindo foi perce-
bido pela flauta! O seu senti-
mento será reproduzido pelo
céu!

- O que? – Sayuri neste
momento começou a sentir
um estranho medo. – Você
não pode parar essa tempes-
tade?

- A única pessoa que é ca-
paz de fazer isso é você
Sayuri! Porém, você nos fez
o favor de quebrar a flauta! Ve-
nha, siga-me. Vou levá-la à
um lugar seguro!

Ambos correm para fora
da casa e deparam-se com
uma ventania ainda mais for-
te. As árvores dobram-se di-
ante da força do vento e o céu
está encoberto por nuvens
negras.

Sayuri e o monge correm
em direção o rio, atravessam
a ponte e entram em direção
à floresta. A garota nunca
havia atravessado aquela pon-
te, tudo diante dela era des-
conhecido e assustador.

O monge a levava cada
vez mais para dentro da flo-
resta, passando por árvores
enormes e pedras robustas.
O lugar, apesar dos ventos
fortes e da escuridão, pare-
cia mágico. Estava indigna-

da por nunca ter visto tudo
aquilo, tão diferente, mesmo
morando na região próxima.

- Pronto, entre nesta ca-
verna. Aqui estaremos segu-
ros. – Disse o monge empur-
rando a menina para dentro.
Em seguida, já do lado de
dentro, virou-se para a entra-
da da caverna e fez alguns
movimentos com as mãos
proferindo algumas palavras.
Nenhuma estava presente no
vocabulário da garota.

- Isso é para garantir nos-
sa segurança... Me desculpe,
acabei não me apresentando.
Me chamo Zenjin, sou o mon-
ge responsável do templo
Tenkami. Sou o guardião da
senhora do Tempo...

Ainda muito confusa
Sayuri olhou o monge em to-
tal silêncio e apenas lágri-
mas começaram a escorrer
de seus olhos. A dor da per-
da de seus avós ainda era
muito forte e todos aqueles
acontecimentos estranhos
não conseguiam encontrar
um local na compreensão da
garota.

- Sayuri... De agora em
diante todo seu aprendiza-
do fica a meu encargo.
Aquela flauta sagrada foi
quebrada com um sentimen-
to de ódio. Acontecimentos
horríveis estão por vir e a
única pessoa capaz de sal-
var a humanidade é você...

Kawatani
Parte IV

Por Giuliano Di Sevo
O estúdio japonês Tatsu-

noko Production anunciou sua
nova produção, intitulada Mach
Girl, que é baseada no famoso
animê Speed Racer.

Com os desenho de Suzu-
ka Yoshida, Mach Girl conta a
história da garota Lip e seu Mach
Pink, que usa para competir em
diversas corridas, assim como
sua versão masculina.

A produtora divulgou o pri-
meiro episódio (cerca de três
minutos) chamado A corredo-
ra Imbatível: Seu Nome é Lip
(Muteki no Racer: Sono na wa
Lip), pela direção de Masatsu-
gu Arakawa, roteiro de Takashi
Yamada animação do Studio
Rong.

Mais informações no site
www.tatsunoko.co.jp/machgirl

Mach Girl
Para garantir ainda mais o

gosto pelas suas próprias ani-
mações, a Terra do Sol Nas-
cente está, por meio do Servi-
ço Postal Japonês,
lançando diversos
selos postais de
animês. O oitvo te-
ma é da série Móbile
Police Patlabor, que
será lançad no dia
22 de agosto.

São dez selos
por série ao valor de
80 ienes cada. Na
vez de Patlabor es-
tarão impressas as
unidades Ingram e
Zero, além dos per-
sonagens Não
Izumi, Shinobu
Nagumo, Isao Ohta,
Asuma Shinobara e
os membro da To-
kyo Metropolitan
Police’s Special
Vehicle Scetion 2.

Os selos anteri-

ores incluem animês como
Pokemon, Gundam, Neo
Gênesis Evangelion, entre ou-
tros.

Animês nos selos
postais japoneses
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