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AGENDA

A EXPO JAPÃO – 46ª Expo-
sição Agrícola da Acel (Associ-
ação Cultural e Esportiva de
Londrina) será de 7 a 10 de ju-
nho, em sua sede social (Estra-
da Major Achilles P. Ferreira, nº
2.300 – estrada do Limoeiro).
Nomeada este ano de Expo Ja-
pão em homenagem às véspe-
ras do Centenário da Imigração,
o evento apresenta produtos
agrícolas da região e pratos típi-
cos japoneses, além de ativida-
des culturais artísticas e espor-
tivas. No dia 10, às 9 horas, será
realizado “ireisai” culto em me-
mória dos pioneiros falecidos.

EM URAÍ (PR) acontece a
54ª Exposição Agrícola e In-
dustrial de Uraí, nos dias 9 e
10 de junho, numa realização
da Prefeitura Municipal de
Uraí e Associação Cultural e
Esportiva de Uraí, com apoio
da SEAB. Será na sede da
Aceu – Kaikan e contará com
muitas atrações culturais e
comidas típicas japonesas.

O GRUPO ESCOTEIRO
Coopercotia promove festa
junina em sua sede amanhã (3),
das 10 às 17 h. Além de shows,
bazar, jogos infantis, sorteios e
bingo, os visitantes poderão con-
ferir uma estrutura de bambu
montada pelos escoteiros com
os conhecimentos adquiridos
durante os treinamentos. O Co-
opercotia fica na Rodovia Ra-
poso Tavares, Km 19. Informa-
ções pelo telefone 3782-1227.

A ASSOCIAÇÃO SHIMA-
NE Kenjin do Brasil realiza
amanhã (3), das 11h30 às 15h,
em sua sede (Rua das Rosas,
86, Praça da Árvore), o seu
tradicional Festival de Yakisso-
ba. Além do “carro-chefe”, ha-
verá também venda de sushi,
salgados e doces, além de
karaokê e bingo. Os ingressos
custam R$ 9,00 (antecipado)
e R$ 10,00 (no dia). Informa-
ções pelo tel.: 11/5071-0082.

O FESTIVAL DE EVEN-
TOS da Uceg (União Cultu-
ral e Esportiva Guarulhense)
acontece amanhã (3), das 9 às
17h, no Ginásio Poliesportivo
(Rua Maria Zintl, 232, Cocaia
– Guarulhos). O festival reú-
ne bazar, feijoada, pagode e
terá animação da Cia Musical
TK, além de venda de orquí-
deas. Informações pelo tel.:
11/6405-8072.

O 3º FESTIVAL DO JAPÃO
do Instituto Cultural Nipo-Bra-
sileiro de Campinas será reali-
zado nos dias 9 e 10 de junho,
na sede da entidade (Rua
Camargo Paes, 118, Jardim
Guanabara), das 10 às 20h.
Estão programadas atrações
como shows musicais, apresen-
tações de danças típicas, taikô,
artes marciais, exposições de
origami e produtos japoneses.
No local, será montada uma
praça de alimentação. Informa-
ções pelos telefones: 19/3241-
1213 /3241-1719.

A ACE SAÚDE realiza ama-
nhã (3), das 8 às 17h, em sua
sede social (Rua Diogo Freire,
307, Saúde – Zona Sul de São
Paulo), o seu 33º Bazar Bene-
ficente. Promovido pelo Depar-
tamento Feminino da associa-
ção, o evento contará com 40
barracas de bazaristas. Já o
restaurante do Fujin-bu servi-
rá um almoço, inclusive na bar-
raca de Haha-no-Kai, com so-
nhos e pastéis, entre outras
iguarias.

Centenário pretende captar cerca de
R$ 17 milhões até meados de 2008

Portal marca
Centenário no Vale
do Ribeira
A Comissão do Centenário da
Imigração no Brasil de Regis-
tro (SP) oficializou o local de
implantação da escultura co-
memorativa do centenário da
imigração japonesa no Brasil,
cujo nome será “Portal do
Sol”, a primeira da série “Mo-
numentos Ambientais”. A obra
de arte, de autoria do artista
plástico Yutaka Toyota, deve-
rá ser integrada à Praça da
integração Brasil-Japão, no
dia 16 de junho.
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7ª edição do
Kiboi-no-Rolete
traz novidades
O tradicional evento do Kibô-
no-Iê será realizado neste
domingo (3) e além dos atra-
tivos já conhecidos pelo pú-
blico, os organizadores inves-
tem em uma novidade. De
olho na preservação ambien-
tal, a equipe da Casa da Es-
perança quer que sejam plan-
tadas na data mil mudas de
árvores doadas pela ONG
SOS Amazônia. O plantio po-
derá ser realizado pelos pró-
prios visitantes.

————––—— | pág 8

R$ 17 milhões. Um valor absurdo para ser captado até 2008? Não para os dirigentes da
Associação para Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil. Otimistas –
e agora com o respaldo da Oscip (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público)
Instituto Brasil-Japão de Integração Cultural e Social –, ambas as entidades prometem se
empenhar para arrecadar o montante. As primeiras ações já foram colocadas em prática.
Com grupos de trabalho, membros se esforçam para mostrar o Centenário para grandes
empresas japonesas instaladas no Brasil, além de estatais nacionais. Outro plano é contar com
a ajuda (financeira) da própria comunidade. “O intuito principal dessa Oscip é intensificar o
intercâmbio entre ambos os países e congregar as diversas entidades e instituições da comu-
nidade para as comemorações do Centenário. Temos certeza que muitos irão contribuir”,
afirma o presidente do Instituto, Renato Nakaya.

AGÊNCIA KYODO
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Comissão de Jovens do Bunkyo completa 10 anos;
idéia é promover mais ações de integração

JORNAL NIPPAK

A Comissão do Jovens do
Bunkyo completou 10 anos
com festa. Mas, ao analisar o
cenário, o panorama não pode
ser considerado tão animador
assim. Criada para ser um elo
entre os jovens nikkeis de di-
ferentes entidades, a Comis-
são passa por uma reestrutu-
ração justamente para conti-
nuar apregoando aquilo que
sempre quis: preservar e di-
vulgar a cultura japonesa. A
tarefa não será fácil.
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Primeiro acadêmico a desenvolver tese sobre
ETs, historiador nikkei lança livro sobre tema

REPRODUÇÃO

O governo francês tornou
público os estudos sobre ex-
traterrestres e objetos voado-
res não-identificados
(ÓVNIS) desde o final de
março. Na esteira da primei-
ra divulgação de um órgão
governamental sobre o assun-
to, o historiador Cláudio Su-
enaga lança o livro “Contata-
dos – Emissários das Estre-
las, Arautos de Uma Nova
Era ou a Quinta Coluna da
Invasão Extraterrestre?”.
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Engajados, estudantes nikkeis discutem futuro
da Universidade de São Paulo

JORNAL NIPPAK

Partidários, anti-partidários
ou mesmo seguidores de al-
guma ideologia. Na ocupação
dos estudantes da USP (Uni-
versidade de São Paulo),
nikkeis ouvidos pelo Jornal
Nippak contam suas experi-
ências no (novo) cotidiano vi-
vido na reitoria da universida-
de. Um deles é o estudante
do curso de geografia, Lean-
dro Itiro Nagatoshi, 21.  “Luto
por uma educação pública de
qualidade e que realmente
seja aberta à população”, diz.

—————————————–————————————––—–———— | pág 3

Luiz Nishimori apresenta defesa ao PSDB
Líder do PSDB na Assembléia Legislativa do Paraná, o
deputado nikkei Luiz Nishimori – acusado de ir contra os
ideais “tucanos” e prestes a ser expulso pelo próprio parti-
do – apresentou sua defesa. Segundo seu advogado, a co-
missão executiva não tem competência legal para impor a
diretriz de oposição ao partido no Paraná, nem mesmo de
pedir a expulsão de um membro sem passar pela conven-
ção estadual ou nacional.
—————–———————–———–—— | pág 6

BELEZA ROUBADA? – A japonesa Riyo Mori conquistou
o título de Miss Universo, concurso realizado no último dia
28, no México. Até aí, nenhuma novidade. Talvez o que nin-
guém esperasse era a repercussão do resultado. Nem mesmo
a vice, a brasileira Natália Guimarães, que acabou lucrando
com a polêmica e “roubou a cena” de um evento considerado
desvalorizado e fora de moda. “Injustiças” à parte – o site da
Band, que transmitiu o evento, destaca que “há quem diga
que foi uma vitória forçada para ajudar os negócios do dono
do concurso, o milionário Donald Trump, com o Japão” – o
fato é que, como se costuma dizer, “quando o assunto é mu-
lher, política e futebol, não há discussão”.

www.jornalnippak.com.brcontato@jornalnippak.com.br
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O 3º Bunka
Matsuri aconte-
ceu no dia 20 de

maio na Socieda-
de Brasileira de

Cultura Japonesa
e de Assistência

Social. Com
diversas atra-

ções, o evento,
por mais um ano,

foi um sucesso.
Milhares de

visitantes,
comidas variadas

o tempo bom
influenciou para

o brilhantismo do
evento.

Equipe do Ikoi-no-Sono

Yuho Morokawa, Masuo e Kikuko Nishibaya-
shi, Harumi Goya e Jorge Yamashita

Marcelo Hideshima, Renato Nakaya,
Marisa Nakaya e Harumi Goya

Kazuo Watanabe, vereador Jooji Hato,
Reimei Yoshioka e Roberto Sekiya

Equipe do Kodomo-No-Sono

Equipe do Yassuragui Home Equipe do Kibô-no-Iê Equipe do Coral do Bunkyo

O Baile dos anos 70 promovido pelo grupo Kuba Libre aconteceu no dia 26 no Espaço Hakka de
Eventos. Cerca de 1500 pessoas participaram do evento, que provou ser um sucesso.

Segio Takahashi, Ushitaro Kamia, Walter Ihoshi,
Airton Tanigawa e Paulinho Ogata

Takashi Shiraishi, Sergio Takahashi, Sergio
Terasaka, Eduardo Kanai e Wilson Fuchida

Em frente: Nelson Takemoto, atrás: Melina
Junqueira, Evelyn Hashimoto, Tomas Yamamoto
e Regina Miyashiro

Kendi Yamai, Joe Hirata, Silvia e Sergio
Takahashi

A Comissão de Jovens do Bunkyo comemorou 10 anos no dia 26 com uma cerimônia seguida de
coquetel no hall principal da entidade. O evento, que contou com a presença de cerca de 150
pessoas, reuniu os 10 jovens que já presidiram a entidade, além de muitos amigos.

Os ex-presidentes: Fabio Ikeno, Érika Yamauchi,
Mauricio Miyazawa, Cristina Agari, Daniel Tateno,
Oswaldo Yokomizu, Marcelo Hashimoto, Marcelo
Hideshima e o atual: Cláudio Kurita

Também ex-presidente Jorge Shimao com o
irmão Mario Shimao

Yasuo Fukuda, Keiji Kato, Osamu Matsuo, Hisahiro
Inoue, Rumi Kusumoto, Kokei Uehara e Suetoshi
Nakashima

Janaina Nakamatsu, genaral Akira Obara,
deputado Walter Ihoshi e Raquel Suzuki

Kokei Uehara, Cecilia Kanegawa, Toyohiro
Shimura, Marcelo Shiraishi, Marcelo Hashimoto e
Eduardo Goo Nakashima

Equipe Seinen Bunkyo 2007

O nova gestão do Kenshusei Gaimusho tomou posse no dia 19 de maio no restaurante Red Rose. O presidente,
Kihatiro Kita, anunciou que o grupo começará os trabalhos para o Centenário da Imigração Japonesa. Em março de
2008, já está programado o 11º Encontro Latino Americano dos Ex-Bolsitas.

Mirtes Sanda e
Lucia Kihara

Nova Gestão: Armando Kihara, Izumu
Honda, Raimundo Uezuno, Kihatiro
Kita, Luiz Aoyama, Tomio Katsuragawa
e Renato Yamada

Ministro Massami Uyeda, cônsul Jiro
Maruhashi, Kokei Uehara, Osamu
Matsuo, Kazuo Watanabe e Kihatiro Kita

Felicia Harada, Emiko Uyeda e
Clarisse Sato

Jorge Kuma Sototuka, Morio Sato,
Tadayoshi Wada, Massami Kobo, Luiz
Aoyama e Koto Nakae

Maçahiko Tissaka, Jô Tatsumi e
Hideki Hirashima

Lumi Honda e
Anália Kita

Milton Yamashiro com o proprietário Wenceslau
Alves

Iasuco Yamashiro e Elisa Junko YamashiroVictoria, Geraldo e Helena Koki

O Restaurante Yukusue
foi inaugurado no dia 17
de maio com um jantar

degustação os amigos e
familiares do

proprietário. Com a idéia
de se fazer um

restaurante rodízio de
sushi, o ambiente tem 2

andares e oferece
espaços confortáveis

para a clientela.
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EDUCAÇÃO

‘Não somos vagabundos’,
dizem alunos da USP

*CRISTOVAM BUARQUE

Há anos, fala-se que o
Brasil deu um grande passo
educacional quando colocou
95% de suas crianças na es-
cola. Mas ninguém diz que
aumentamos pouco a percen-
tagem dos que terminam o
Ensino Médio, nem que não
estamos melhorando a quali-
dade da formação dos pou-
cos alunos que chegam até o
final da educação de base.
Concentra-se o discurso no
acesso, esquecendo-se o su-
cesso.

Comemoramos o aumen-
to do acesso, mas não assu-
mimos o fracasso do suces-
so. A escola aumentou o
acesso graças à Bolsa-Esco-
la, à merenda, ao transporte,
mas não aumentou a perma-
nência, nem a aprendizagem.
Acesso não é sucesso. Três
letras mudam completamen-
te o significado das duas pa-
lavras.

Para o acesso, basta exis-
tir uma escola, colocar alguns
professores para olhar as cri-
anças, pagar uma bolsa e ga-
rantir merenda. Mas as cri-
anças com acesso não terão
sucesso se a escola não tiver
qualidade, se o aluno não
aprender. Além do acesso, é
preciso garantir freqüência,
assistência, permanência e
aprendizado. Só assim tere-
mos a possibilidade de um dia
festejarmos o sucesso.

A concentração apenas
no acesso faz com que seja
adotado o sistema de promo-
ção automática, sem qualquer
cuidado com o aprendizado.
Alguns alunos ficam na es-
cola somente até a hora da
merenda; outros ficam até o
final da jornada, mas com não
mais do que três horas de
aula, depois vão para casa,
sem dever, sem carga de lei-
tura, sem cobrança no dia
seguinte.

A freqüência é irregular
ao longo do mês e a evasão
ocorre depois de poucos anos.
O fracasso é absoluto, mas
mesmo assim, o acesso é as-
segurado. Acesso é ter uma
vaga em alguma escola, su-
cesso é freqüentar, assistir,
estudar, ser aprovado, perma-
necer até o final do Ensino
Médio, e acima de tudo,
aprender.

Para o sucesso, o prédio
tem de ser agradável e bem
equipado, com professores na

quantidade necessária, que
tenham recebido formação
de qualidade e mostrem de-
dicação – o que exige muito
boa remuneração –, com um
horário rígido a ser cumprido
em sala de aula ao longo de
todo o ano, com dever de
casa e carga de leitura. Além
disso, diante do quadro de
pobreza, é preciso comple-
mentar a Bolsa-Escola até o
final do Ensino Médio com a
Poupança-Escola (um depó-
sito, em caderneta de poupan-
ça, se a criança for aprovada
no final do ano, para ser reti-
rado apenas quando ela con-
cluir o Ensino Médio – como
funcionou no Governo do Dis-
trito Federal entre 1996 e
1998, e agora está para ser
aprovado no Congresso Na-
cional, por iniciativa do Sena-
do).

A Poupança-Escola com-
plementa a Bolsa-Escola, evi-
tando a evasão até o final do
Ensino Médio, estimula o alu-
no a estudar para ser promo-
vido e a ficar na escola até
concluir seu curso básico. Ali-
ando isso ao Programa de
Avaliação Seriada (PAS),
que seleciona o aluno por
meio de provas durante o pró-
prio Ensino Médio, dá-se ao
aluno a expectativa da uni-
versidade desde a educação
de base, com é feito no Dis-
trito Federal, na UnB, desde
1996.

A condição preliminar
para tudo isso é parar com o
engano, as mentiras, a vergo-
nhosa falácia publicitária de
que acesso é sucesso. Aca-
bar com o analfabetismo po-
lítico e com a insensibilidade
social que escondem a dife-
rença que fazem três letras
distintas. A maior causa do
fracasso, apesar do acesso,
é que mesmo os letrados ig-
noram a diferença entre
acesso e sucesso. Ou perce-
bem, mas preferem ler mani-
pular as letras, desconhecen-
do que acesso é diferente de
sucesso, e com isso, deixan-
do que milhões de jovens bra-
sileiros atravessem seus es-
tudos sem aprenderem a ler
como deveriam.

OPINIÃO

Acesso e sucesso

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

Acusado de ir contra os ide-
ais do PSDB e com pedido de
expulsão endossado por alguns
colegas, o deputado estadual e
líder na Assembléia Legislativa
paranaense Luiz Nishimori
apresentou na última semana
sua defesa ao conselho de éti-
ca do partido. Segundo seu ad-
vogado – encarregado de apre-
sentar o documento, pois o nik-
kei encontra-se em viagem in-
ternacional  – a comissão exe-
cutiva não tem competência
legal para impor a diretriz de
oposição ao partido no Paraná.

Segundo agências de notí-
cias do Paraná, o argumento
do deputado é que a decisão
somente pode ser aprovada
em convenção estadual ou na-
cional. Portanto, está ilegal
também a resolução do parti-
do na qual se baseia o pedido
de expulsão de Nishimori.

O conselho de ética tem
cinco dias para apreciar a de-
fesa de Nishimori e emitir um
parecer. A decisão final, segun-
do o advogado do deputado,
caberá ao diretório estadual.

Nishimori está no Japão,
acompanhando a comitiva do
governador Roberto Requião
(PMDB). A viagem também
foi um dos fundamentos do
pedido de expulsão, assinado

POLÍTICA

Deputado Luiz Nishimori
apresenta defesa ao PSDB

pelo filiado Paulo Rossi. Nishi-
mori se defendeu explicando
que é o coordenador das co-
memorações dos cem anos da
imigração japonesa no Brasil
e foi ao Japão em missão par-
lamentar, já que está represen-
tando seus eleitores da comu-
nidade ao convidar a Família
Imperial para vir ao País.

A defesa de Nishimori tam-
bém está questionando a legi-
timidade do conselho de ética.
Conforme o advogado, o esta-
tuto do PSDB proíbe ao depu-
tado federal Gustavo Fruet
acumular o cargo de vice-pre-
sidente da executiva estadual
e o de integrante do conselho.
Mesmo que Gustavo tenha
sido substituído por um suplen-
te, a formação do conselho é
ilegal, segundo o advogado.

Nishimori está em viagem

DIVULGAÇÃO

Segundo manifestantes, decretos do governador ferem a autonomia da universidade

JORNAL NIPPAK

Vindos do mais distintos
cursos, são partidários,
anti-partidários, segui-

dores das mais diferentes ide-
ologias e filiados a movimen-
tos sociais. Concordam e dis-
cordam entre si, mas convivem
harmonicamente com as dife-
renças. Não podem ser clas-
sificados como “os filhos da
baixa renda”, assim como
“mimadinhos da classe alta”.
Nesse meio, tampouco impor-
ta raça, sexo, cor ou credo.

Alunos, funcionários e pro-
fessores da Universidade de
São Paulo unem forças para
reivindicar, dentre os 17 pon-
tos em pauta, a revogação dos
decretos do governador, José
Serra (PSDB). De acordo com
os manifestantes, as leis ferem
a autonomia da universidade e
causa preocupação com os
rumos que a instituição irá to-
mar daqui para frente.

“Estou/estamos em greve!
Não sou/não somos vagabun-
dos! Busco/buscamos um
mundo melhor, uma vida me-
lhor e uma sociedade mais jus-
ta (Utopia? Te-
nho/tenhamos a
certeza de que não
é utopia). Eu não
conscientizo nin-
guém, ninguém me
conscientiza: nós
nos conscientiza-
mos juntos! (pará-
frase de Paulo
Freire). Eis para
mim a grande be-
leza do ser huma-
no”, diz o texto ex-
traído da página da
internet [blog] dos
estudantes que
ocupam a reitoria
da USP desde o
dia 3 de maio.

A reportagem
do Jornal Nippak
esteve no local e
encontrou nikkeis engajados
na causa. Constatou os moti-
vos e os ideais que movem tan-
tas pessoas a deixarem o con-
forto de seu lar para “morar”
no edifício ocupado.

Estudantes - O estudante do
curso de geografia, Leandro
Itiro Nagatoshi, 21, é um de-
les. Ele “residiu” no prédio da
Cidade Universitária nas duas
primeiras semanas, porém, por
conta de um problema de saú-
de, teve de se ausentar, retor-
nando apenas na sexta-feira
passada (25).

“Estou aqui tentando con-
tribuir fazendo a minha parte
como um dever ético meu.
Luto por uma educação públi-
ca de qualidade e que real-
mente seja aberta à popula-
ção”, diz explicando que para
ele, essa ação não se restrin-
ge em melhorias dentro da uni-
versidade, mas também da
pré-escola ao ensino médio.

Aluno de escola particular
até a 4ª série do ensino funda-
mental, Nagatoshi conta o cho-
que que teve na infância dian-
te da discrepância de “mun-
dos”. “Quando você sai de um
cubículo de privilégios [escola
particular] e vai para escola
pública é quando você vê a
realidade. É aí que você vê

que seus problemas pessoais
não são nada perto do coleti-
vo. Lutamos de acordo com
ambiente onde vivemos”, res-
salta.

A partir desse histórico que
o estudante supõe a sua dedi-
cação em causas sociais. Há
quatro anos que tem se
engajado em movimentos
como o Hip Hop no Rio Pe-
queno e o anarquista, dos quais
participou. Por conta disso, ele
revela que já teve diversas bri-
gas com seu pai, que é
“malufista”. Mas, atualmente,
aprenderam a lidar com as di-
ferenças e hoje  sua família
apóia a manifestação.

“Meu pais vieram aqui no
Dia das Mães e viram que não
há vandalismo como a mídia
tem retratado”, defende ele,
por conta das publicações da
mídia. Embora com acesso
restrito e a ira contra os jorna-
listas, a reportagem teve aces-
so ao prédio e conferiu a or-
ganização, dividida em comis-
sões e dita nos depoimentos.

 Procuram manter o espa-
ço público limpo e sempre es-
tão fazendo reuniões, bem
como votações para as deci-
sões. “Não faz sentido ‘zoar’
aqui se somos nós que paga-
mos”, justifica. “É um movi-
mento sério. Já conseguimos

até vitórias como a Sanfran
[Faculdade de Direito] ter ade-
rido a greve e a discussão ter
sido levado ao Grêmio da Poli
[Escola Politécnica], setores
que costumas ser mais conser-
vadores”, completa.

Funcionários – Quem tam-
bém participa do manifestação
é a técnica financeira da USP
Mary, 45, que preferiu identi-
ficar apenas seu primeiro
nome. Embora com dificulda-
des para andar devido à tor-
ção que teve no pé, ela trouxe
algumas mudas de roupas e
está lá desde o dia 10, após
encerrar o prazo de sua licen-
ça médica e ainda usando uma
muleta para se locomover.

“Minha luta é política. Luto
contra o neoliberalismo, con-
tra o governo que parece es-
tar contra nós: só aumenta a
miséria e beneficia apenas a
área rentável do país”, diz.
“Temos que resistir enquanto
podemos, antes que privatize
os poucos bens públicos que
ainda restam no país”, comple-
ta.

Neta de imigrantes japone-
ses e trotskista (ideais que de-
fendem o marxismo no com-
bate a exploração da classe
operária), ela conta que já é
grevista “há alguns anos” e
que sua geração já foi muito
censurada. Hoje, muitos estão
conformados. Dessa forma, a
nikkei considera importante
apoiar os jovens, que estão ini-
ciando na política agora.

Por isso, deixou sua filha de
17 anos aos cuidados dos pais
e veio participar da manifes-
tação. “Sempre fui uma mãe
ausente, mas queria que ela
entendesse que estou fazendo
isso por ela, para a geração
dela”, desabafa. “É uma for-
ma de tentar defender nossos
direitos como educação, saú-
de, previdência”, justifica.

Curiosos – Entre atuantes
engajados, há também os cu-
riosos. Estudantes passageiros
que vão até lá apenas para se
interar do assunto ou aqueles

que declaram o seu apoio, mas
sem ser ativos junto aos gre-
vistas.

“A cultura de greve que se
tem é que é uma coisa de va-
gabundo. Limitam-se a se con-
formar com esse tipo de infor-
mação e assim são manipula-
das. Por isso vim aqui para me
informar, de curioso mesmo”,
afirma o aluno do terceiro ano
de engenharia ambiental, Fa-
bio Hideki Harano, 19.

Embora a Poli (Escola Poli-
técnica da USP), não tenha
aderido a greve, o estudante
sempre que pode aparece por
lá no intuito de conhecer pes-
soas de outras áreas, aprender
e também apoiar o movimento.
“Venho para fazer número e
procuro contribuir com alguma
coisa”, afirma acrescentando
sua pretensão em escrever no
grêmio de sua faculdade.

Segundo ele, muitos alunos
de engenharia só estão recla-
mando com a falta do
“bandejão”, que, devido a gre-
ve, o almoço a custo baixo não
tem sido servido. Para ele, o
movimento não está ligado di-
retamente ao curso que faz.

Mesmo assim, ele afirma
que “antes de ser da Poli, sou
estudante da USP e me preo-
cupo com os rumos da univer-
sidade. É um passo para a
privatização do PSDB [Parti-
do Social da Democracia Bra-
sileira]”. “Eu cresci com a
idéia que o certo é a pessoa
dizer ‘hai’ [sim] e obedecer.
Mas descobri que o verdadei-
ro cidadão é aquele que colo-
ca a ‘boca no trombone’ para
reclamar quando preciso”,
mostra.

Devido a essa educação
tradicional, ele chama a aten-
ção da escassez de nikkeis
envolvidos na causa. Das seis
vezes que esteve no prédio
ocupado, somam-se 15 des-
cendentes que viu por lá. “Pre-
za-se muito a imagem perante
ao público, principalmente na
comunidade e não gosto muito
disso, apesar de freqüentar as
baladas japas”, discute.

(Cibele Hasegawa)

Alunos ocuparam reitoria no dia 3 de maio
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Instituto Brasil-Japão de Integração Cultural
e Social busca apoio de nikkeis e empresas

Recém-constituída para
ajudar na captação de recur-
sos do Centenário, a Oscip (Or-
ganização da Sociedade Civil
de Interesse Público) Instituto
Brasil-Japão de Integração
Cultural e Social começa a ar-
ticular ações para obter os re-
cursos necessários ao Cente-
nário, no ano que vem.

Em coletiva à imprensa re-
alizada no último dia 25, o pre-
sidente da entidade – criada e
destinada somente para a cap-
tação de recursos pró-100
anos –, Renato Nakaya, con-
firmou que o budget (orça-
mento) é da ordem de R$ 17
milhões. Para se chegar a tal
resultado, o empresário do
ramo alimentício confirmou
que grupos de trabalho serão
constituídos para divulgar e
captar possíveis patrocinado-
res. “A idéia é mostrar as
ações do Centenário para as
grandes corporações. Só assim
conseguiremos os recursos
necessários”, explicou.

Uma das opções que só
agora está sendo posto em prá-
tica é a aproximação com a
Câmara de Comércio e Indús-
tria Japonesa no Brasil. De iní-
cio, o próprio Nakaya confir-
ma que algumas reuniões com
representantes das mais diver-
sas esferas já foram feitas.
Apesar de ainda não ter nada
de concreto, os encontros, se-
gundo ele, foram produtivos,
principalmente por poder abrir
as portas da entidade que é
considerada o “termômetro”
dos negócios envolvendo Bra-
sil e Japão. Outra frente que
também mostrou interesse foi
a formada pelas estatais naci-
onais, caso da Vale do Rio
Doce e da Petrobras.

“Como agora a nova enti-
dade já está regulamentada,
podemos receber os recursos

com total isenção de impostos.
Por isso nós já estamos estrei-
tando os contatos com gran-
des corporações. O intuito prin-
cipal dessa Oscip é intensifi-
car o intercâmbio entre ambos
os países e congregar as diver-
sas entidades e instituições da
comunidade para as comemo-
rações do Centenário. As es-
tatais também já foram consul-
tadas e mostram-se igualmen-
te interessadas”, disse
Nakaya, complementando que
espera arrecada boa parte dos
recursos no Brasil. Já do Ja-
pão, as verbas que podem ser
revertidas viriam da iniciativa
privada e dos próprios traba-

lhadores brasileiros residentes
no arquipélago. “Não há mui-
to tempo hábil para se prepa-
rar tantas ações. Por isso es-
tamos pensando em captar
mais no Brasil.”

De início, sabe-se apenas
que alguns valores doados an-
tes da oficialização do Insti-
tuto estão em caixa. Dentre
eles, a do Grupo IPC, que
doou R$ 1 milhão de reais
destinado para a realização do
Centenário. “Além disso, te-
mos também algumas contri-
buições que já estamos depo-
sitando na conta do Instituto.
Pelo trabalho que a Associa-
ção tem realizado, temos ex-

pectativas boas para o ano
que vem”, destacou.

Aos interessados em con-
tribuir com o Centenário da
Imigração, as contas disponíveis
para doações são: Banco Itaú:
Agência 0177. C/C: 59674-9;
Banco Bradesco: Agência
0131-7. C/C e Poup: 126515-
6; Banco do Brasil: Agência
1196-7. C/C e Poup: 26261-7;
Banco Sudameris: Agência.
1551. C/C: 3001637-8. Poup.:
40107380-9; e Caixa Econômi-
ca Federal: Agência. 2903. C/
C: 208-8. Poup: 4125-0

Trabalho árduo - Também
presente à reunião, o presiden-
te da Associação para Come-
moração do Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil,
Kokei Uehara, ressaltou no
encontro que diversos grupos
estão trabalhando para que o
Centenário transcorra sem pro-
blemas. Uma das principais
medidas é a instituição de um
comitê executivo, a cargo do
ministério das Relações Exte-
riores.

“Os brasileiros estão nos
homenageando. Graças, so-
bretudo, aos esforços dos ve-
lhos imigrantes. Isso não tem
valor”, concluiu.

        (Rodrigo Meikaru)

BUNKYO

Tímida, Comissão de Jovens faz 10
anos com planos de expandir ações

Todos sabem que atual-
mente está difícil para
qualquer entidade nipo-

brasileira sobreviver. Os moti-
vos são os já conhecidos:
indisponibilidade da grande
maioria de freqüentar a sede
social, falta de verbas para re-
alização de eventos próprios e
até mesmo desinteresse por
parte dos nikkeis de se vincu-
lar a um grupo de pessoas para
discutir e divulgar a cultura ja-
ponesa. Tal panorama se apli-
ca também aos seinens (gru-
po de jovens) que, mesmo com
a proximidade do Centenário,
não se voltam para a comuni-
dade. O máximo que se apro-
ximam são das chamadas “ba-
ladas japas”. Será, então, que
as próximas gerações não le-
varão adiante um dos pilares
dos nikkeis – pelo menos da
geração mais antiga – que são
as associações?

Se depender do Seinen
Bunkyo, ou Comissão de Jo-
vens do Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa e de Assistência Social), o
futuro está garantido, contra-
riando todas as perspectivas.
Mesmo com as dificuldades já
citadas, a entidade completou
na última semana seus 10
anos, mostrando que, se não é
a entidade mais preponderan-
tes entre os jovens nikkeis, é
uma das que mostra fôlego
para continuar perpetuando o
dito máximo do próprio Bun-
kyo: a de divulgar e propagar
os costumes e a cultura japo-
nesa.

Composto hoje por mais de
100 membros (entre diretoria
e voluntários), a Comissão pro-
move atividades próprias e de
apoio a diversos eventos da

comunidade. Entretanto, para
muitos ainda carece de ações
mais efetivas para atrair um
maior número de participantes.
Dentre as mudanças que al-
guns líderes propõem – tanto
mais velhos quanto os mais
novos – estão a de “abrir” mais
a Comissão. Ou, trocando em
miúdos, de congregar líderes
de outros associações, servin-
do assim como uma espécie de
“ponte de comunicação”. E
não como mais um grupo de
jovens.

Para o atual presidente da
Comissão de Jovens do Bun-
kyo, Cláudio Kurita, nos 10
anos de existência, o grupo
conseguiu agregar – e formar
– um grande círculo de ami-
gos, interessados em contribuir
dentro da comunidade. Como

um dos membros fundadores,
explica que a “caminhada” foi
difícil e com percalços. “Esses
10 anos foram difíceis, uma
caminhada repleta de percal-
ços. Entretanto, conseguimos
construir um grande número
de amigos e realizar valiosas
ações nesse tempo”, avalia,
mesmo admitindo que muito
ainda há de ser feito.

“Claro que hoje não temos
mais a mesma abrangência em
comparação ao passado. Por
isso estamos trabalhando para
reunir jovens nikkeis. Ainda
mais agora, prestes a se come-
morar o Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil, em
2008. Vamos trabalhar para que
as gerações mais novas não só
participem, como também
interajam entre si”, completa.

Apesar do discurso otimis-
ta, Kurita sabe que o tal “tra-
balho” não será fácil. Um dos
exemplos é que na gestão an-
terior, o primeiro não-nikkei a
ocupar a presidência, Luiz Fer-
nando Rosa da Silva, pouco
apareceu e mesmo em even-
tos da comunidade, como re-
latado por alguns dirigentes do
próprio Bunkyo. Outro ponto
é que na própria festa da Co-
missão, realizada no último sá-
bado (26), poucas lideranças
jovens estavam presentes. A
explicação, segundo o próprio
Kurita, é que o grupo – a
exemplo do Bunkyo – traba-
lha mais nos bastidores, sem
aparecer muito. Em partes,
lembra muito o discurso do pró-
prio presidente Kokei Uehara,
que bate na tecla dos “resulta-
dos intangíveis”. “Se você pa-
rar para ver, estamos quase em
todos os eventos da comuni-
dade. Não aparecemos tanto
porque nosso trabalho é de
bastidor. Atualmente a atual
diretoria do Bunkyo tem dado
abertura a nós, mas ainda acho
que poderia ser mais”, admite
Kurita.

Em contrapartida, muitos lí-
deres das gestões mais antiga
marcam presença. O motivo?
Incentivar a criação de novos lí-
deres, pois atualmente a comu-
nidade carece de bons nomes
para perpetuar as ações de di-
fusão da cultura japonesa. “É
uma das prioridades, com cer-
teza. O nosso foco é trabalhar
para mudar este panorama, for-
mar novas pessoas, principal-
mente agora com esse grupo
unido. E é justamente esse tipo
de trabalho que não aparece tan-
to”, acredita o atual presidente.

        (Rodrigo Meikaru)

*SHIGUEYUKI YOSHIKUNI

Só pelo título, o livro “O
Sol se põe em São Paulo” não
serve de atrativo para um nik-
kei adquiri-lo e levando em
conta também que o autor
Bernardo Carvalho nada tem
de oriental. Mas ao iniciar a
leitura, o leitor constata que
o mundo japonês está todo ali
retratado em minúcias: seus
costumes, período incerto da
guerra, modalidades teatrais,
problemas de dekasseguis.

Sem falar que todos os
personagens são japoneses e
o narrador é um nikkei já da
quarta geração, bisneto de
imigrante, nascido no Brasil,
sem falar nem uma palavra
do idioma dos bisavós.  Mas
do que a narração de um tri-
ângulo amoroso, a obra sur-
preende pelo emaranhado de
intrigas e pelo final inespera-
do. É um romance que pren-
de a atenção do leitor, que o
lê com avidez só na espera
do ato final.

O livro inicia-se no bairro
da Liberdade da capital e ter-
mina no interior, em Promis-
são, berço da colonização ja-
ponesa, passando por Lins e
Bastos. A via de acesso
Shuhei Uetsuka para Promis-
são, a praça com o mesmo
nome logo no início são des-

critas, como se o narrador as
conhecesse de fato.

A estada do escritor Yukio
Mishima, na Fazenda Tara-
ma, em Lins, onde viveu o
príncipe Tarama, neto do im-
perador Meiji, local que es-
creveu a premiada peça
“Toca de Cupins”, baseada
no panorama repleto de
cupinzeiros ali existentes, é
também enfocada pelo
narrador. Mishima se suicida-
ria em 25 de novembro de
1970, após invadir um quar-
tel com jovens seguidores,
praticando “harakiri”, um sui-
cídio cerimonial.

Outro escritor (Junichiro
Tanizaki) cuja obra “As Irmãs
Makioka” serve de análise
comportamental de persona-
gem é estudada. Para escre-
ver esse livro o autor deve ter
pesquisado a fundo, pessoal-
mente ou com assessoria de
erudito versado na cultura ja-
ponesa. Se traduzido para o
japonês vai fazer sucesso. É a
história que todos apreciam ler.

O autor, Bernardo Cabral,
já escreveu inúmeros livros.
Premiado no Brasil e no ex-
terior. Sua obra já foi
traduzida para mais de dez
idiomas.

*Shigueyuki Yoshikuni é jornalista

e reside em Lins (SP)

OPINIÃO

O mundo japonês sobre
o prisma de um ocidental

Pela primeira vez no Japão
como parlamentar, o deputado
federal Walter Ihoshi (DEM-
SP) voltou ao Brasil após sete
dias de compromissos profis-
sionais e pessoais. No arqui-
pélago, o político nikkei buscou
o diálogo com autoridades das
mais variadas esferas, bem
como um estreitamento na re-
lação bilateral entre os dois
países.

Em Nagóia, foi recebido
pelo vice-governador, Hiroma-
sa Yasuda, pelo prefeito da ca-
pital, Seishi Koyama, por presi-
dentes de mais de 20 entidades
que possuem relação com o
Brasil, além da imprensa, que
compareceu em peso para en-
trevistar Walter Ihoshi.

Logo em seguida, visitou o
interior de Kumamoto para re-
ver seus parentes e agradecer
seus ancestrais em oração pe-
rante o túmulo da família.
“Não podia ir ao Japão e dei-
xar de visitar a cidade onde
morou e até hoje mora parte
da minha família”, afirmou o
deputado

Nos encontros profissionais,
Ihoshi destaca a reunião com
o vice-presidente dos Correi-
os japonês, Hiroaki Dan. Du-
rante a conversa, ambos dis-
cutiram a emissão do selo co-
memorativo referente ao Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa no Brasil. “Nosso encontro
foi muito produtivo. Estão mui-
to propensos a confeccionar o
selo comemorativo”, frisa o
deputado, em visita ao Jornal
Nippak.

Para tratar do mesmo as-
sunto, Ihoshi conversou tam-
bém com representantes da
rede de televisão japonesa
NHK. “Eles ficaram de estu-
dar a transmissão do lança-

BRASIL-JAPÃO

‘Acordos bilaterais estão
próximos’, afirma Ihoshi

mento do selo simultaneamen-
te.”

Na esfera política, o depu-
tado brasileiro encontrou-se
com o presidente da Câmara,
Yohei Kono; com o deputado
federal Osamu Fujimura e com
o secretário-geral do rupo Par-
lamentar Japão-Brasil e ex-
ministro da Educação, Takeo
Kawamura. A pauta girou, cla-
ro, em torno das comemora-
ções do Centenário, além de
possíveis acordos e parcerias
nas áreas de educação, penal,
cível e da previdência. As duas
últimas são tratadas como pri-
oridades, de acordo com
Ihoshi.

 “Com a proximidade do
Centenário, é fato que o Japão
quer se aproximar do Brasil,
justamente por tratar não só
dos 100 anos, como também
de assuntos políticos-econômi-
cos. Ainda não podemos afir-
mar quando alguns desses
acordos serão assinado”, des-
taca.

Audiência - O deputado
Walter Ihoshi ainda teve audi-
ência com o ministro de Ne-
gócios Estrangeiros, Taro Aso,
também presidente do Grupo
Parlamentar Japão-Brasil e
com os dirigentes da JICA
(Japan International Coopera-
tion Agency), e participou de
um jantar oferecido pela Câ-
mara de Indústria e Comércio
Japão-Brasil, que contou com
a presença de 70 empresári-
os. Na ocasião, Ihoshi fez um
discurso ressaltando o Brasil
como potência, não só no que-
sito insumo, como no setor da
tecnologia, e demonstrou as
possibilidades de crescimento
do país, em especial, no que diz
respeito ao etanol.

Aso e Ihoshi discutiram ações de parceria entre ambos os países

DIVULGAÇÃO

Presidente da gestão 2007. Kurita quer entidade mais agregadora

JORNAL NIPPAK

Líderes do Centenário apostam no interesse de empresas

JORNAL NIPPAK

RAIO X – COMISSÃO DE JOVENS DO BUNKYO
Ano de fundação: 1997
Nº de membros: 50 (ativos) e 200 (esporádicos)
Eventos com realização própria: Proform e Revitalização
Principais eventos promovidos pela Comissão: vinda do Casal Im-
perial, debates políticos, Interkaikans, fóruns, exposições, 90 anos
de imigração japonesa no Brasil, Bunka Matsuri, dentre outros
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O ministro do Superior Tri-
bunal de Justiça, Massami
Uyeda, recebe o título de “Ci-
dadão Benemérito” de Lins,
das mãos da vice-prefeita
Keiko Obara Kurimori e do
presidente da Câmara, Durval
Marçola, dia 25 de maio. Por
coincidência, na mesma data
há um ano, sua indicação para
ministro pelo presidente Lula

CIDADES/LINS

Ministro Uyeda recebe título
de ‘Cidadão Benemérito’

era aprovada pelo Senado Fe-
deral. É o primeiro nikkei a
ocupar tão alto cargo. A mais
alta cúpula do Poder Judiciá-
rio esteve presente à solenida-
de. A Associação Paulista de
Magistrados realizando o en-
contro em Lins nessa data tam-
bém homenageou o ministro
Uyeda.

(Shigueyuki Yoshikuni)

Ministro Massami Uyeda (centro) em evento de condecoração

DIVULGAÇÃO

CIDADES/UBERLÂNDIA

Mesmo com uma pro-
porção pequena de
nipo-brasileiros se

comparada a cidades como
São Paulo ou Maringá, no Pa-
raná, Uberlândia, município lo-
calizado a 560 km de Belo Ho-
rizonte, mostra que também
está interado sobre as come-
morações do Centenário da
Imigração, no ano que vem.
Apesar de pequena, a comu-
nidade local já começa a pla-
nejar os festejos locais, que
incluem uma grande confrater-
nização reunindo traços carac-
terísticos da cultura japonesa.

Sem um subsídio da própria
prefeitura local, o Centenário
de Uberlândia é tocado por
voluntários que terão a árdua
tarefa de concretizar a come-
moração. Até o momento, a
idéia é promover integração
com nikkeis de outras cidades
e até outros estados. Já os re-
cursos viriam dos próprios par-
ticipantes e de patrocínio es-
pecífico de empresas da re-
gião.

Uma das que lidera o mo-
vimento pró-Centenário em
Uberlândia é a professora de
japonês e estudante de Peda-
gogia, Mônica Tiyoko Morioka
Hashimoto. Natural do Para-
ná, a nikkei atualmente reside
na cidade mineira e já planeja
as ações para que os nikkeis
da cidade possam comemorar
os 100 anos de imigração.

Para “azeitar” melhor a for-

ma de preparação de um gran-
de festival e, ao mesmo tem-
po, padronizar as pessoas que
ajudarão no ano que vem, um
evento já está programado
para este ano – que servirá
justamente para estudar a festa
de 2008. Será na própria cida-
de de Uberlândia e, inicialmen-
te, está denominado como
“Centenário da Imigração Ja-
ponesa em Uberlândia”.

“Algumas atrações do
evento apresentação, como de
artes marciais, cerimônia do
chá, origami estão na nossa
programação”, explica a nik-
kei, acrescentando que volun-
tários ajudarão a montar um
cenário em origami e promo-
ver workshops de mangá e
kanji, culinária japonesa, taikô
e kendô. “Quanto mais públi-

Jovens da cidade mostram engajamento para o Centenário

DIVULGAÇÃO

co, melhor. Seja nikkei ou não
descendente”, completa.

Aos jovens, parte funda-
mental para a realização de
qualquer evento relacionado à
cultura japonesa, a atração
principal fica por conta do
Sugoi Cosplay 2007. Realiza-
do em paralelo com a festa
principal, o mini-evento focará
mais em áreas como o cosplay,
animekê, concurso de ilustra-
ção, batalha medieval, entre
outras atrações. A idéia, segun-
do Morioka, é atrair tanto as
gerações mais novas de
nikkeis, quanto de não descen-
dentes.

“Buscamos atrair tanto as
pessoas que apreciam a cultu-
ra japonesa, mas não os
mangás e animes. Por isso te-
remos uma outra atração à

parte”, diz. Ainda sem uma
perspectiva concreta de núme-
ro de participantes, a idealiza-
dora afirma que a idéia princi-
pal é estudar melhor como a
comunidade a própria popula-
ção A intenção é realmente
juntar as associações, comu-
nidades e famílias, descenden-
tes ou não, da região de Minas
Gerais, Goiás, Mato Grosso e
Brasília”, explica a organiza-
dora.

A intenção é que, com o
“gancho” do Centenário, a co-
munidade local comece a se
interar mais entre si e também
organizar melhor os eventos
com outras cidades mineiras.
Para tanto, Mônica conta com
o apoio e parceria da única
entidade destinada a reunir os
nikkeis de Uberlândia. “Esta-
mos em parceria com a Asso-
ciação de Japoneses de
Uberlândia, que desenvolve
atividades de gatebol, softbol
e culinária. Esperamos que to-
das estas frentes façam parte
da Comemoração do Cente-
nário daqui de Uberlândia”,
adianta ela, mesmo sabendo
que tal tarefa não será das
mais simples. “Queremos co-
memorar o Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil e
divulgar a cultura, os costumes,
a história e a arte de origem
japonesa, além de ser uma
oportunidade para mostrar a
influência da cultura japonesa
em nosso dia-a-dia.”

Uberlândia inicia preparativos
para Centenário da Imigração

O proprietário que restau-
rar, reformar ou modificar a
fachada de seu imóvel comer-
cial será beneficiado com des-
contos de até 60% do valor
lançado no Imposto Presidial
e Territorial Urbano (IPTU).
A proposta consta do Projeto
de Lei do vereador Aurélio
Nomura (PV) apresentado à
Câmara Municipal. O parla-
mentar explicou que o incenti-
vo perdurará até o término das
obras e só será concedido
mediante apresentação do res-
pectivo projeto de restauração,
avaliando-se o custo da obra.

“O presente Projeto de Lei,
que institui o Programa de
Recuperação de Fachadas,
vem ao encontro da Lei do
Executivo Municipal nº 14.223/
06, que dispõe sobre a orde-
nação dos elementos que com-
põe a paisagem urbana de São
Paulo”, destacou Nomura.
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Nomura apresenta projeto que
beneficará dono de imóvel

“Ciente de que muitos pro-
prietários e locadores de imó-
veis, principalmente os comer-
ciais, estão diante de dificulda-
des financeiras para se ade-
quarem às novas regras, pro-
pus o projeto de lei com o ob-
jetivo de facilitar as reformas
e combater a poluição visual e
a degradação ambiental”,
acrescentou o vereador.

Nomura entende ainda que
a recuperação das fachadas
dos imóveis proporcionará a
valorização deste patrimônio,
além do embelezamento dos
espaços em que vivemos.

O percentual do desconto
no valor do IPTU será esta-
belecido conforme as caracte-
rísticas e valores históricos,
cultural e artístico da edifica-
ção, levando-se em considera-
ção, principalmente, sua impor-
tância na composição do mo-
biliário urbano da cidade

Uma parceria entre as Pre-
feituras de São Paulo e Osaka
e a Japan Internacional Cor-
poration Agency (Jica) lançou
no último dia 23, o plano de
ação do Programa Menos
Lixo, Mais Vida. O principal
objetivo do programa é a cons-
cientização da população para
a prática dos 3R’s básicos para
o início da conscientização
ambiental: reduzir, reutilizar e
reciclar.

O plano de ação, elabora-
do por uma equipe do Depar-
tamento de Limpeza Urbana
(Limpurb) e por integrantes da
Jica, consiste na implantação
de um projeto piloto de educa-
ção ambiental e conscientiza-
ção pública em três distritos da
Capital: Jardim São Luís, Ci-
dade Dutra e Socorro, todos
na Zona Sul.

Os locais foram escolhidos
porque estão próximos da re-
presa Guarapiranga, região em
que a Prefeitura já está atuan-
do com o Projeto Mananciais.
A primeira etapa do projeto
será a capacitação de profes-
sores das redes municipal e
estadual de ensino, a fim de que
possam transmitir aos seus alu-
nos, na faixa etária entre 6 e
14 anos, todas as informações
sobre os 3R’s.

As crianças serão incenti-
vadas a pôr em prática o que
aprenderam em suas residên-
cias, com amigos e familiares.
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São Paulo, Osaka e Jica criam
‘Programa Menos Lixo’

Cerca de 651 educadores se-
rão capacitados dentro do pro-
grama, que pretende atingir
mais de 20 mil alunos. Os mo-
radores das regiões escolhidas
também receberão orienta-
ções sobre o programa de
conscientização.

O secretário de Serviços
diz que a busca por novas tec-
nologias e alternativas para o
tratamento adequado dos re-
síduos sólidos é importante não
só para a Cidade de São Pau-
lo, como também para todo o
País.  Os materiais didático e
de divulgação, patrocinados
pela Jica, estão sendo elabo-
rados dentro da realidade em
que vive a Capital hoje com a
questão ambiental e serão dis-
tribuídos aos professores, alu-
nos, comunidades locais, Sub-
prefeituras e associações de
bairros.

Durante o evento de apre-
sentação do plano de ação do
Programa Menos Lixo, os
multiplicadores puderam co-
nhecer o mascote do progra-
ma. Trata-se do personagem
Pipoca, um menino muito inte-
ligente, que ensina sua namo-
rada Belinha a tratar correta-
mente o lixo gerado. As lições
ambientais de Pipoca são
transmitidas às crianças da
rede pública de ensino por
meio de apresentações teatrais
promovidas pela equipe do
Limpurb.

A Associação Brasileira de
Dekasseguis (ABD), em par-
ceria com o Sebrae (Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas), estará
promovendo na próxima terça-
feira (05/06) a segunda edição
da palestra “Dekassegui Em-
preendedor”. O evento, que é
voltado para ex-dekasseguis e
familiares que têm interesse em
iniciar um empreendimento,
terá início às 19h, na sede do
Sebrae em Curitiba (PR).

Segundo pesquisa realiza-
da no ano de 2004 pelo Proje-
to Dekassegui (parceria entre
o Sebrae, BID e a ABD), ve-
rificou-se que 50% dos dekas-
seguis entrevistados deseja-
vam investir em um negócio
próprio quando retornassem ao
Brasil. Por isso, a palestra
“Dekassegui Empreendedor”
visa a auxiliar esses futuros
empreendedores através da
capacitação. Segundo Edmil-
son Koji Tanaka, palestrante e
ex-dekassegui, é importante
que o futuro empresário junte
a maior quantidade possível de
informações para otimizar a
aplicação de seus recursos fi-
nanceiros e minimizar os ris-
cos que todo empreendedor ou
investidor está sujeito, afastan-
do assim a possibilidade de o
empreendimento não ter su-
cesso e a pessoa ter que vol-
tar ao Japão para trabalhar.

Familiares – O evento também
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Empreendedorismo para
dekasseguis é tema de palestra

é destinado para os familiares
dos dekasseguis, já que forne-
cerá conhecimentos para a ava-
liação de possíveis oportunida-
des de investimentos e negóci-
os, a partir de uma análise da
evolução da economia brasilei-
ra nas últimas duas décadas.

A palestra de Planejamen-
to Pessoal dekassegui faz par-
te do Programa Dekassegui
Empreendedor, uma parceria
Sebrae / BID/ ABD voltado
para a capacitação empreen-
dedora do dekassegui através
de apoio educacional, técnico
e gerencial na implantação de
negócios no Brasil.

Serão abordados os seguin-
tes temas: Evolução da econo-
mia brasileira nos últimos vin-
te anos; Tendências atuais da
economia brasileira; Análise
sobre as potencialidades em-
preendedoras em cada estado
brasileiro; Como investir seu
dinheiro; Percepção sobre in-
vestimentos em diversos mer-
cados/áreas; Análise de opor-
tunidade de negócios; Perfil do
empresário brasileiro e carac-
terísticas empreendedoras.

PALESTRA DEKASSEGUI
EMPREENDEDOR
QUANDO: 05 DE JUNHO (TERÇA-FEIRA),
ÀS 19H

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

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
41/3233–8449 OU ABD@ABDNET.ORG.BR

A Comissão
do Centenário
da Imigração
no Brasil de
Registro (SP)
esteve reunida
no último dia 29
com o prefeito
da cidade, Cló-
vis Vieira Men-
des, para ofici-
alizar o local de
implantação da
escultura co-
memorativa do
centenário da
imigração japonesa no Brasil,
cujo nome será “Portal do
Sol”. A obra de arte, de auto-
ria do artista plástico Yutaka
Toyota, deverá ser integrada à
Praça da integração Brasil-
Japão, no dia 16 de junho, a
partir das 15 horas.

A primeira obra da série
“Monumentos Ambientais”
para a cidade de Registro é
inspirada nas antigas máquinas
de beneficiamento de arroz e
de chá, e as peças modelam e
simbolizam as benfeitorias que
toda a colônia trouxe para a
Região.

O evento da instalação
marca as comemorações do
Centenário que acontece no
próximo ano. Essa escultura,
conforme a comissão tem o
objetivo de homenagear os
antepassados que lutaram para
as conquistas de hoje. A obra
deverá ser inaugurada na se-
mana que marca o Dia do Imi-
grante Japonês no Brasil e
para a contagem regressiva da
comemoração do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil, que terá como data de
inauguração, o dia 18 de junho
de 2008.

Além da primeira que será
erguida em junho, outras seis
instalações do mesmo artista
serão confeccionadas e pode-
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Portal marca 100 anos de
imigração no Vale do Ribeira

rão ser vistas. Os locais esco-
lhidos pela comissão foram o
cruzamento da Avenida Clara
Gianotti de Souza com a Wild
José de Souza, Praça Jóia,
Praça dos Expedicionários,
Praça do TIK, cruzamento da
Avenida H. Matsuzawa e Rua
Ana Pinto e em frente à Ro-
doviária e Portal.

Conforme o artista Yutaka
Toyota, o “Espaço Futuro 2008
– Portal do Sol”, que marca a
instalação das sete obras, es-
tão fundamentados na origem,
na cultura e no modo de ser do
nipo-brasileiro.”Nada mais cor-
reto do que transformar o Bun-
kyo em um grande portal do
tempo, onde partem desta as-
sociação, as iniciativas de pre-
servar e valorizar a herança
deixada pelos antepassados”.

RBBC – O clube Registro
Base Ball Club de Registro,
dentro das comemorações do
Centenário recebeu no último
fim de semana, a visita de To-
yota em Registro. Além disso,
foram entregues duas quadras
reformadas de tênis.  Os dois
eventos foram relativos às co-
memorações do 60º aniversá-
rio do RBBC e também uma
largada para as comemora-
ções do centenário da imigra-
ção japonesa em 2008.

Comissão acerta últimos detalhes de projeto

DIVULGAÇÃO

Apresentação de projeto reuniu lideranças e autoridades locais

DIVULGAÇÃO
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EXTRATERRESTRES

Historiador Cláudio Suenaga lança
o livro “Contatados”, sobre Ufologia

Quando a banca de exami-
nadores da UNESP aprovou
com distinção a tese de mes-
trado - “A Dialética do Real e
do Imaginário: Uma Proposta
de Interpretação do Fenôme-
no UFO” – do nikkei Cláudio
Tsuyoshi Suenaga, em 1999,
muitos céticos passaram, no
mínimo, a respeitá-lo. Enfren-
tando todo tipo de preconcei-
tos e obstáculos, ele tornou-se
o primeiro a desenvolver um
trabalho acadêmico sobre a
Ufologia no Brasil. Agora, o
historiador disseca um dos as-
suntos mais polêmicos sobre o
fenômeno – o contato com
seres extraterrestres – no li-
vro “Contatados - Emissários
das Estrelas, Arautos de Uma
Nova Era ou a Quinta Coluna
da Invasão Extraterrestre?”.

“O livro não é a tese, é o
desdobramento de um tema que
não pude desenvolver na oca-
sião. O conteúdo integral dela,
devidamente atualizado, será
dividido nos livros ‘A História
Oficial dos UFOs: De Mito
Moderno à Realidade Históri-
ca’, ‘A História Oficial dos
UFOs no Brasil: Do Disco Vo-
ador da Barra da Tijuca ao ET
de Varginha’, e ‘A História
Oculta do Regime Militar Bra-
sileiro’, sobre as conspirações
e os atentados terroristas do lí-
der messiânico Aladino Félix”,
explica Suenaga.

Considerado por vários
ufólogos como a referência
mais consistente sobre o fenô-
meno do contatismo, o livro
levou cerca de dez anos para
ficar pronto. Pesquisas em ar-

quivos, jornais, revistas antigas
e fotografias, além de estudos
especializados, da transcrição
de entrevistas e de decodifica-
ção de rascunhos e aponta-
mentos foram necessárias
para a conclusão do processo.
A falta de tempo e de recur-
sos – com exceção do apoio
do Conselho Nacional de De-

senvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) - foram
apontados pelo nikkei como as
maiores dificuldades enfrenta-
das.

Segundo o autor, o estudo
a fundo das experiências dos
contatados – “capazes de per-
ceber a manifestação de ou-
tras formas de inteligência em

nosso meio e em outras dimen-
sões” – proporcionará aos lei-
tores o conhecimento do perfil
das pessoas sujeitas a conta-
tos diretos com ETs e os me-
canismos que alteram a per-
sonalidade após tais experiên-
cias.

Foi necessário utilizar os
critérios da relevância históri-
ca e da originalidade para es-
colher pessoas que alegam ter
tido esses contatos – afinal,
histórias sobre o assunto é o
que não faltam. O livro tam-
bém foi cercado de cuidados
porque o fenômeno do conta-
tismo é considerado polêmico
até para os estudiosos da Ufo-
logia. Para Suenaga, a esco-
lha do tema é uma decorrên-
cia de seus estudos históricos
e religiosos.

“Entrevistei muitos conta-
tados e seus seguidores ao lon-
go de todos esses anos. Cons-
tatei que em volta deles, prati-
camente não há espaço para
a dúvida. Ninguém está livre
para contestar porque correrá
o risco de ser agredido ou ex-
pulso do grupo do qual perten-
ce. Muitos se arrogavam como
únicos e exclusivos detentores
da verdade, da ética e da mo-
ral, o que não passava de uma
jogada destinada a manipular
e explorar as massas carentes
e desorientadas. Por trás da
aparente pregação libertária
das seitas ufológicas e dos con-
tatados, esconde-se o desejo de
impor controles cada vez mai-
ores à sociedade”, comple-
menta.

(Gílson Yoshioka)

Consultor da Re-
vista UFO há 12
anos, Cláudio Suena-
ga afirma que seu
contato principal com
a ufologia é por meio
de relatos e estudos.
“Nunca tive experi-
ências significativas
com o fenômeno, a
não ser algumas que,
de tão efêmeras, pre-
firo nem considerar”,
coloca. Abaixo, o
ufólogo respondeu as
perguntas mais fre-
qüentes dos interes-
sados no assunto.

Quais os objetivos
dos UFOs (ou
ÓVNIS, objetos
voadores não-identifica-
dos) nas visitas à Terra?

Como fazemos com os
animais, os extra-terrestres
manipulam e usam o ser hu-
mano de modo a suprirem
suas próprias necessidades
biológicas e espirituais. A es-
magadora maioria dos casos
é de caráter negativo, não
tendo trazido quaisquer bene-
fícios às suas vítimas, muito
pelo contrário. Todo o fenô-
meno da abdução [seqüestro

de seres humanos pelos
OVNIS) indica que o ser hu-
mano não passa de fonte de
material genético para a repro-
dução deles. E no que tange
aos contatados, estes nunca
agem por conta própria, são
controlados pelos seres que os
fazem cumprir certas missões,
sempre também com fins obs-
curos.

Como os extra-terrestres
são fisicamente?

Nos casos de contatismo,
o tipo Beta é o mais comum.
Sua compleição física é prati-
camente idêntica à humana.
Geralmente tem cabelos com-
pridos e loiros, e sua altura
varia de 1,70 a 2 metros. Ves-
tem macacões inteiriços bran-
cos ou prateados. Suas mis-
sões são de cunho salvacionis-
ta, messiânico, milenarista e
profético. Nos casos de abdu-
ção, o tipo Alfa ou gray [cin-
zento] é o mais comum e ati-
vo. Sua altura varia entre 90
cm e 1,40 m de altura. A ana-
tomia é hipertrofiada, seme-
lhante a dos insetos. Indistin-
guíveis entre si, agem em gru-
po, coletivamente, como as
formigas e abelhas. Não de-
monstram sentimentos, com-
portando-se de maneira fria,
calculista, predadora, violenta,
sádica e cruel.

Qual a relação que você faz
da Ufologia com a espiritu-
alidade?

Muitos dos ETs talvez não
passem de espíritos disfarça-
dos para enganarem e suga-
rem a energia vital das pesso-
as. Entidades negativas podem
estar se passando por ETs e
iludindo esotéricos, espíritas e

muita gente de boa fé que
acaba se prestando ao degra-
dante papel de “mula” ou
“aparelho”, aceitando placi-
damente a domesticação de
sua natureza espiritual e
transcendente e permitindo o
domínio por parte de outras
forças que sempre procura-
rão mantê-lo ignorante de sua
própria condição.

Qual a importância que a
Ufologia pode ter na vida
pessoal de uma pessoa
que decide estudá-la?

A Ufologia proporciona a
ampliação máxima dos co-
nhecimentos e horizontes de
visão, pois obriga a pessoa a
buscar respostas em todas as
áreas do saber, quer sejam
filosóficas, científicas, religi-
osas ou espirituais. Todavia,
ela não pode de forma algu-
ma ser encarada ou confun-
dida com uma religião, embo-
ra tenha seus aspectos religi-
osos, sob risco de fanatismos
e deturpações de todo tipo.
Não é à crença que a Ufolo-
gia se presta, e sim à pesqui-
sa. Se a pessoa quer uma re-
ligião, que a procure entre tan-
tas que já existem por aí.

(GY)

Questionamentos de iniciantes e céticos são parte da rotina de Suenaga

Suenaga: ampliação dos conhecimentos

CHRISTIANO JOSÉ JABUR

Está previsto para
o próximo mês de se-
tembro, o lança-
mento do livro
Sanshiro Sugata
em português. A
tradução da obra
está sendo pre-
parada por
Shintaro Haya-
shi, que faz sua
estréia em litera-
tura dedicada a
esportes.

Sanshiro Su-
gata, de autoria
de Tsuneo Tomi-

ta, é um romance que tem co-
mo temática o
judô. “Ele traz

uma mensagem
de valorização, de
afirmação de valo-

res morais e de dis-
ciplina e honestidade”,

acrescenta o tradutor, que
está em fase de revisão do

trabalho.
Segundo Hayashi, na for-

ma de romance, este é o pri-
meiro livro do gênero traduzi-
do. “O que existem são histó-
rias em mangá. A forma de ro-
mance torna a leitura mais fá-

LITERATURA

Romance Sanshiro Sugata terá versão em português
cil e não tão pesada como um
livro didático, histórico”.

A previsão é de que a obra
tenha cerca de 700 páginas,
mas a distribuição do material
ainda está em fase de estudo.
Além de praticantes do espor-
te, a expectativa é de que a
história também desperte o in-
teresse de pessoas que se in-
teressem pela cultura japone-
sa. “A idéia é difundir o judô, o
espírito e fundamentos. Em
questão de técnica, o Brasil
está avançado, mas queremos
explicar as origens do espor-
te”, explica.

Popular no Japão, a histó-
ria de Tsuneo Tomita chegou
a ganhar uma versão cinema-
tográfica, assinada por Akira
Korosawa. Um dos desafios
do tradutor foi colocar para o
leitor brasileiro o contexto da
época em que se passa o en-
redo. “Tem a diferença cultu-
ral e é preciso entender o que
o autor quis dizer para respei-
tar suas idéias e a forma de
expressão. O ambiente é his-
tórico, era Meiji, que é muito
peculiar e isso torna difícil o tra-
balho porque é preciso passar
o contexto da época”.

DIVULGAÇÃO

IMPOSTO DE RENDA PAGO NO JAPÃO

PARTE 3

Declaração de
Imposto de Renda –

RESTITUIÇÃO

Todos os dekasseguis que
trabalharam como emprega-
dos, seja diretamente nas em-
presas e suas fábricas
(chain), ou através de empre-
sas contratadas por estes,
chamadas de empreiteiras,
tem o imposto de renda des-
contado na fonte, ou seja, o
valor já vem deduzido no
holerite.

Todas as pessoas que du-
rante o ano tiveram qualquer
alteração na condição de tra-
balhador, seja por aumento na
quantidade de dependentes
diretos (casamento, filhos,
etc.), mudança de emprego,
eventual despesa com assis-
tência médica própria ou de
dependentes, poderão fazer a
declaração individual do im-
posto de renda (Kakutei
Shinkoku).

Através da declaração do

imposto de renda, poderão
efetivamente calcular os va-
lores ao que deveriam ter re-
colhido à receita japonesa e
desta forma solicitar a devo-
lução do imposto pago a mais
durante o ano.

Para quem é estrangeiro,
a receita tem em suas nor-
mas, o prazo de cinco anos
retroativos para efetuar a
declaração e solicitar a resti-
tuição dos valores.

Para que isto seja possí-
vel, é possível fazer através
da nomeação de um procu-
rador com conhecimentos
sobre a legislação de impos-
to de renda do Japão, domí-
nio do idioma japonês, efetu-
ar os cálculos necessários
para esta finalidade, preen-
cher os formulários definidos
para a declaração e anexan-
do todos os documentos ne-
cessários para esta finalida-
de, encaminhando em segui-
da ao órgão japonês para aná-
lise dos fiscais e aguardar a
liberação dos valores solici-
tados.

O que é importante para
quem vai a trabalho

Shinji Jorge Nakaoka
Diretor Executivo

Daiwa Service
snakaoka@daiwaservice.com.br

Tel (11) 5572-1717 / (11) 3105-2114

POR MARCELO IKEMORI

Quando decidi ir ao Japão
pela primeira vez, em mea-
dos da década de 90, gozava
do auge da minha forma físi-
ca e do vigor dos meus vinte
e poucos anos. Tinha uma
série de sonhos e objetivos
que me deram coragem para
tentar a vida do outro lado do
mundo. Dessa forma, embar-
quei rumo ao oriente para tra-
balhar como dekassegui.

Chegando no Japão senti
o peso de não dominar o idio-
ma e tive que aprender a du-
ras penas a me comunicar em
japonês. Além disso, sofri o
preconceito por ser brasilei-
ro e isso me espantou um
pouco, pois no Brasil sempre
me discriminaram por eu ser
“japonês”.

Todavia, os obstáculos
não eram nem de longe insu-
peráveis e em poucos meses
me adaptei ao modo de vida
japonês e passei a levar uma
vida normal. Trabalhava ar-
duamente, porém mantinha
sempre em mente que não
poderia falhar e que a con-
cretização do meu sonho de-

pendia apenas do meu esfor-
ço.

Não digo que foi fácil, mas
também afirmo que não é im-
possível, pois se uma pessoa
consegue, qualquer outra tam-
bém pode conseguir. Talvez o
motivo pelo qual algumas pes-
soas falham na empreitada de
ir trabalhar no Japão, é pen-
sar que tudo será muito cômo-
do e o dinheiro entrará facil-
mente. Outro erro é se des-
lumbrar com os aparatos ele-
trônicos e as demais ofertas
de produtos e gastar com coi-
sas supérfluas, pois muita gen-
te acaba se tornando consu-
mista compulsivo para suprir
algumas carências, como a
distância da família e as difi-
culdades culturais e do idioma.

Portanto, quem planeja ir
ao Japão como dekassegui
precisa ter consciência des-
ses fatores e saber que ne-
nhuma conquista está livre de
esforço, suor e superação.
Quem conseguir manter o
equilíbrio e dominar os
anseios, certamente consegui-
rá alcançar todos os objeti-
vos, por mais obstáculos que
venha a enfrentar.

ALERTA AOS JOVENS

Ikemori & Kora Consultoria e Assessoria
Rua. da Glória, 279, 8º and., cj. 84
Tel. (11) 3275-1464 / 3275-0432
marceloikemori@terra.com.br

O grupo escoteiro Caramu-
ru promove hoje (2) sua tradi-
cional Festa Junina. No local,
a organização montou barra-
cas com comidas típicas, en-
tre elas doces juninos, milho,
pastel e churrasco. Para ale-
grar o dia, haverá ainda brin-
cadeiras como bola-na-lata,
argolas, pescaria e boca do
palhaço, além de apresenta-
ções de grupos como Back
Alliance Crew (break), Secret
Wish. Aos interessados, vans
saindo continuamente do esta-
cionamento ao lado do metrô
Ana Rosa estarão à disposição.
O convite custa R$ 7,00 (na
porta). Local: Rua José do Pa-
trocínio, 550, Aclimação, São
Paulo. Mais informações pelo

FIM DE SEMANA

Festa Junina e Soho Competition
são atrações em São Paulo

site www.gecaramuru.com.br.
Horário: das 15 às 21 horas.

Soho Competition –  Ama-
nhã (3), das 9 às 17h, será re-
alizado o Soho Competition,
um campeonato interno para
os colaboradores do Soho Ca-
beleireiros mostrarem os seus
talentos.  O campeonato será
dividido em seis categorias:
Permanente, Brushing Anela-
do, Penteado, Unha Artística,
Corte e Coloração e Ikebana.
O evento será realizado no
Espaço Hakka, localizado na
Rua São Joaquim, 460 – Liber-
dade, aberto ao público. O in-
gresso deve ser trocado por
um quilo de alimento não pe-
recível.
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04 – Segunda
05:40 Mini Program
05:55 Overseas Safety Information
06:00 Tanka Poetry
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 55
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 The Ultimate Cuisine
10:30 Micro World (R)
10:35 My Gardening
11:00 News & Weather
11:05 NHK Overseas Network
11:40 Asian Word Traveller
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 55
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 55

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

05 – Terça-Feira
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Haiku Poetry
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 56
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Living Well at 100
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 56
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 56

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

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

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

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

Master
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 57
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Enjoying Hot Springs
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 57
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 57

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

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

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

gures
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 58
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Pottery Dream Atelier
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 58
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 58

(R)
13:00 News
13:05 Fun with English

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

Young Samurai” Eps. 1
22:43 World Weather
22:45 The Moment History Changed
23:30 News & Sports
00:10 Shibuya Live Stage: That’s

Comedy!
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Mythical Japan
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 NHK Song Concert (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Express Yourself! Mini
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

08 – Sexta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: Real Life Stories
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 59
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Meet the Legend (R)
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 59
12:00 News
12:20 Friday Variety
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 59

(R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 News & Weather
16:05 Hello from Studio Park
16:59 World Weather
17:00 NHK News
17:15 Weekend Japanology (B)
17:59 World Weather
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Rail Travel in China
18:55 Mini Japanese Lessons
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Tokyo Metropolis
19:55 World Weather
20:00 The Quiz Monster
20:30 Variety Show: The Human Body
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Premium 10
23:00 Japan’s Academia
23:30 News & Sports
00:10 Cool Japan
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 World Heritage 100 Selection
02:00 NHK News
02:10 Japan Fishing Travels
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Thursday Samurai Drama “Three

Young Samurai” Eps. 1 (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Express Yourself! Mini
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

09 – Sábado
05:00 NHK News
05:10 Exercise for Everyone

05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: History at Hand
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather (E)
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 60
08:30 NHK Weekly News
09:00 Check Your Life Budget
09:30 Extracurricular Lesson
10:00 News & Weather
10:05 Songs for Everyone
10:10 Weekend Japanology (B, R)
10:54 World Weather
10:55 Overseas Safety Information
11:00 Around Japan Again
11:39 World Weather
11:40 Japanese Traditional Music (R)
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 60
12:00 News
12:15 Law and Laughter
12:40 Micro World (R)
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 60

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

Eps. 22 (R)
13:50 Enjoying Hot Springs (R)
14:00 NHK News
14:05 World Weather
14:10 World Strollers
14:55 World Music Album
15:00 NHK News
15:05 World Weather
15:10 J-MELO (E)
15:39 World Weather (E)
15:40 Insight & Foresight (E)
16:00 NHK News (R)
16:05 World Weather
16:10 Japan-China Super Live in Beijing
17:55 Overseas Safety Information
18:00 News
18:10 Nippon Professional Baseball

Interleague Game: Yomiuri Giants
vs Tohoku Rakuten Golden Eagles
at Tokyo Dome

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

Interleague Game: Yomiuri Giants
vs Tohoku Rakuten Golden Eagles
at Tokyo Dome

21:15 News & Weather
21:30 Saturday Drama “Hello Mother”

Eps. 3
22:30 Tonight with Kiyoshi
23:15 Asian Word Traveller
23:20 Beautiful Peaks of Japan
23:40 Inspiring Lives: Europe
00:00 Saturday Sports News
00:25 MUSIC JAPAN
00:55 Overseas Safety Information
01:00 NHK News
01:10 WHAT’S ON JAPAN (B)
01:40 Getting into Nihongo
02:00 NHK News
02:10 Battle for Laughs
02:40 The Ultimate Cuisine (R)
03:00 NHK News
03:10 Go & Shogi Journal
04:30 Japanese Narrative Art

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

of Guizhou, China”
18:00 News
18:10 Junior High School Diary
18:40 World Heritage 100 Selection
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Battle for Laughs (R)
19:59 World Weather
20:00 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 23
20:45 News & Weather
21:00 NHK Special
21:49 World Weather
21:55 World Heritage 100 (R)
22:00 NHK News
22:10 Pop Music Club
23:00 This Week and You
23:40 NY Streets
00:00 Sunday Sports News
01:00 No Transmission

NHK – PROGRAMAÇÃO – 04 A 10 DE JUNHO

Programação da NHK

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

KARAOKÊ

Alexandre Hayafuji é bi do
Grand Concour Tucuruvi

A Associação Cultural e
Esportiva Tucuruvi (Zona Nor-
te de São Paulo), realizou no
último dia 27, em sua sede, o
seu 23º Karaokê Taikai. A no-
vidade ficou para o 2º Gran
Concour Tokubetsu Show, que
reuniu as maiores feras do
Karaokê da Capital, Interior,
Paraná e Mato Grossu do Sul.
Além dos 325 inscritos, 25 con-
vidados disputaram quase R$
20.000,00 em prêmios só na
categoria denominada “ Star”.

Segundo presidente da
ACE Tucuruvi, Yoshio Imaizu-
mi, os prêmios foram “muito
generosos: uma TV de Plas-
ma de 42”, 3 DVD com Gra-
vador e HD de várias capaci-
dades, um DVD, uma TV de
21" e uma TV 14", além de
brindes para todos os canto-
res e um  delicioso yakissoba
no almoço e udon na janta,
que reuniu mais de 1400 pes-
soas”.

Alexandre Hayafuji, com
“Saraba Tomoyo”, conquistou
o bicampeonato do Gran
Concour Tokubetsu Show.

Imaizumi, no entanto, ressalta
que a tarefa dos jurados não
foi nada fácil.

“O professor Teruyo Hobe,
um dos jurados, confidenciou
que a escolha foi difícil pelo
fato de estar em uma mesma
categoria cantores que no Pau-
listão ou Brasileirão disputam
em categorias diferentes”, des-
tacou Imaizumi, lembrando que
o corpo de jurados, presidido
pela professora Tereza Kato,
foi formado ainda pelos profes-
sores Katsuyuki Sano e Cláu-
dio Tsuchiya.

Classificação – A classifica-
ção do Gran Concour Tokube-
tsu Show ficou assim: 1º) Ale-
xandre Hayafuji; 2º) Nobuhiro
Hirata(Tyoryu Monogatari); 3º
Mario Chibana (Kareo Kashi-
te); 4º Jane Ashihara (Mussu-
meni) e 5º Hisseko Yoshihara
(Senno Kazeni Nattei) que
também ganhou um Gravador
de DVD com HD, premio es-
pecial pela melhor “ perfor-
mance” entre os participantes
da categoria Star.

DIVULGAÇÃO

Cantor nikkei fatura mais um título para sua coleção pessoal

Considerado um dos
maiores fenômenos edito-
riais do Japão e com fãs
em todos os continentes,
Gravitation ganha edição
brasileira através da JBC.
Originalmente publicado no
Japão entre 1996 e 2002,
Gravitation esteve entre os
cinco títulos mais vendidos
na categoria shojo nos Es-
tados Unidos em 2005.

Tamanho sucesso
garantiu a produção de
uma seqüência: Gravitati-
on EX, que foi lançada si-
multaneamente no Japão,
Europa e América do Nor-
te em fevereiro de 2007.

A história do mangá foi
também adaptada num
anime de 13 episódios e his-
tórias inéditas de Gravitation
ainda foram disponibilizadas di-
retamente para celulares em
seu país de origem.

História – Narrado em for-
ma de comédia, Gravitation
conta a divertida história de
Shuichi Shindou, um colegial
que sonha em se tornar líder
de uma banda de música
techno.

Mas toda sua confiança foi
por água abaixo quando
Shuichi encontrou, no meio da
noite no centro de Tóquio, um
sujeito misterioso que critica
sem piedade a letra de uma de
suas músicas.

Na busca para saber a iden-
tidade do estranho que fez co-
mentários tão duros ao seu tra-

HENSHIN

Fenômeno editorial, Gravitation
ganha edição brasileira

balho, Shuichi descobre muito
mais sobre si mesmo e perce-
be que seu pensamento fixo no
sujeito vai muito além do or-
gulho ferido.

Inédito no Brasil, Gravitati-
on terá ao todo 12 volumes
com média de 200 páginas
cada. Com um estilo próprio,
a autora Maki Murakami man-
tém os personagens mergulha-
dos entre o caótico, o belo e o
cômico.

GRAVITATION
AUTORA: MAKI MURAKAMI

CÓDIGO: ISBN 978-85-87679-87-1
PÁGINAS: 200
FORMATO: 13,5 X 20,5 CM

PERIODICIDADE: MENSAL

PREÇO: R$10,95
LANÇAMENTO EM BANCAS: 08/06

Comédia conta vida de estudante

REPRODUÇÃO
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KIBOI-NO-ROLETE

Organizadores investem em plantio
de árvore na 7ª edição do evento

OKiboi-no-Rolete, tradi-
cional evento da So-
ciedade Beneficente

Casa da Esperança (Kibô-no-
Iê), chega a sétima edição nes-
te domingo (3). A novidade
deste ano fica por conta do lan-
çamento do projeto “A Terra
pede a sua ajuda”, que prevê
o plantio de 5 mil mudas de
árvores nativas.

As plantas foram doadas
pela ONG SOS Mata Atlânti-
ca e as primeiras mil unidades
serão plantadas amanhã, no lo-
cal do evento. “Os próprios
participantes poderão fazer o
plantio das mudas e estamos
estudando uma forma de colo-
car a identificação nas árvores”,
afirma o consultor de marke-
ting da entidade, Manoel Ishiki.

O projeto é realizado em
parceria com a Secretaria Mu-
nicipal do Meio Ambiente e
Saneamento de Itaquaquecetu-
ba e funcionários da Honda. O
objetivo é dar um passo para
contribuir com a diminuição do
aquecimento global. “A nossa
missão é cuidar dos internos,
mas temos outros valores e es-
tamos preocupados com a
questão ambiental”, justifica o
diretor presidente do Kibô-no-
Iê, Kihatiro Kita, que adianta a
intenção de equipar a sede da
entidade com um projeto de
energia solar. “Já temos reci-
clagem de lixo e queremos tam-
bém fazer a reutilização de
água”, acrescenta.

Mais de 100 variedades de
mudas foram entregues à Casa
da Esperança e agora a preo-
cupação é em relação à ma-

nutenção das árvores. Os bu-
racos para o plantio estão a
cargo da prefeitura de Itaqua-
quecetuba, mas a entidade fi-
cará encarregada de adubar,
regar e aparar os galhos e para
tanto, busca patrocínio para
cobrir as despesas.

Atrações – Apesar do diferen-
cial para esta edição, a grande
atração da festa continua por
conta do boi e do porco assa-
dos no rolete. Os ingressos cus-
tam R$ 20,00 por pessoa – cri-
anças até 10 anos não pagam
– e além das carnes, estão in-
clusos os acompanhamentos.

Quem tiver disponibilidade
para aproveitar o dia no local,
poderá não só almoçar, como

também assistir às apresenta-
ções de musicoterapia dos in-
ternos do Kibô-no-Iê e taikô e
aos shows de Joe Hirata, Mau-
ricio Miya e Miryoku Daiko.
Em conjunto, haverá também
a realização da Festa Junina,
com barracas de comidas e
doces típicos e quadrilha.

O evento terá início às 10
horas e prossegue até às 17h.
O serviço de rolete será reali-
zado entre 12h e 15h. “Exis-
tem três formas de arrecada-
ção: doações, contribuição dos
parentes dos internos e even-
tos, que tem o objetivo de di-
vulgar a nossa entidade e su-
prir os gastos que temos”, ex-
plica Ishiki, que além dos re-
sultados da festa se anima com

a possibilidade de arrecadar
dinheiro com a reciclagem de
material. “O óleo de cozinha
que antes jogávamos fora está
sendo reciclado e transforma-
do em sabão. Quem sabe se a
produção aumentar a gente
poderá até vender e ter uma
receita futuramente?”.

7º KIBOI-NO-ROLETE
QUANDO: AMANHÃ (3), DAS 10H ÀS 17H

ONDE: LAR E OFICINA ABRIGADA (TRAV.
HIDEHARU YAMAZAKI, S/Nº DA ESTRADA

ARACÍLIA – ALTURA DO KM 206 DA VIA

DUTRA)
QUANTO: R$ 20,00. CRIANÇAS ATÉ 10
ANOS NÃO PAGAM

INFORMAÇÕES: 11/5549-2695 –
WWW.KIBONOIE.ORG.BR

Festa Junina será realizada em conjunto e traz aos visitantes comidas típicas e quadrilha

DIVULGAÇÃO

Uma mostra
com cerca de
50 obras –  sen-
do 17 pinturas,
nove desenhos
em grafite, dez
trabalhos de
spray e colagem
e mais de dez
gravuras –   traz
para o Club
Transatlântico,
em junho, um
dos mais impor-
tantes nomes
das artes plásti-
cas do Japão,
Yukio Suzuki. O
evento é promo-
vido pela Cor-
neta Ferramen-
tas, uma compa-
nhia de origem
alemã, que completa 75 anos.
A curadoria está a cargo das
artistas Lila Papenburg e
Sonia Bogaz, com a coorde-
nação de Shoko Suzuki, viúva
de Yukio, a grande ceramista
em atividade no País.

Conhecido como um artis-
ta autodidata e conceitual,
Suzuki nasceu no Japão em
1926. Em 1962, veio para o
Brasil, onde viveu até 2004,
com intensa produção. Con-
siderado um artista de van-
guarda, Suzuki transitou entre
o figurativo, o geométrico, o
concreto, o óptico e a pop

arte, com um abstracionismo
formal e multidimensional.
Buscando sempre a forma
mínima e pura, o lirismo plá-
cido; e produzindo como re-
sultado um desafio aos olhos
do espectador.

Para Jacob Klintowitz, pin-
tor, crítico de arte e ex-pro-
fessor da USP (Universidade
de São Paulo), Yukio Suzuki é
um artista que registra o ser:
o ser das árvores, da paisa-
gem e da percepção. Ele tra-
balha imagens, conjuntos de
objetos e atmosferas, sob uma
mesma temática: a unicidade.

“Claude Monet e Yukio Suzuki
fizeram obras com o mesmo
intuito, o de mostrar que o
objeto é um objeto de luz, que
se modifica a cada momento
do dia”, explica Klintowitz.

Yukio Suzuki - Nascido em
Sendai, cidade do nordeste ja-
ponês, nunca aceitou ser ou-
tra coisa senão pintor. Aos 22
anos de idade teve seus tra-
balhos admitidos na Exposição
de Arte Moderna do Jornal
Kahoku, conhecida sede do
vanguardismo nipônico, onde
retornou dois anos depois, em
1950.

Esta distinção de validade
crítica credenciou-o para a
sua primeira exposição indivi-
dual na Galeria Saegusa, de
Tóquio, em 1952. Durante
quatro anos, no período de
1958 a 1962, integrou as ex-
posições do grupo de Sanki,
caracterizando-o definitiva-
mente na ponta de lança da
modernidade de seu país de
origem. No Brasil, chegou em
1962, ao lado da mulher,
Shoko.

Instalados em São Paulo,
passaram a se dedicar às mes-
mas atividades que exerciam
na terra natal: a pintura e o
desenho de Yukio, as cerâmi-
cas de Shoko. Yukio apareceu
pela primeira vez na coletiva
anual do grupo SEIBI de São

Paulo em 1965. Em 1967, par-
ticipou da Bienal Internacio-
nal de São Paulo, o que repe-
tiria em 1973 e 1977, nesta
como convidado.

Desde o início de sua car-
reira no Brasil, foram dezenas
de individuais e coletivas em
São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Recife, Bra-
sília, entre outras cidades,
com presença constante nas
principais galerias, salões e
espaços culturais. Enquanto
teve saúde, Yukio Suzuki per-
maneceu em ativo, trabalhan-
do muito, recebendo prêmios
e distinções, sempre manten-
do o silêncio e a discrição que
o caracterizaram.

“Suzuki sempre gostou de
trabalhar isolado e produzia
muito, sem se interessar em
vender os quadros”, diz
Shoko. Em 1989, Yukio foi di-
agnosticado portador de mal
de Parkinson. Ele conviveria
com a doença por muitos anos,
vindo a falecer em 2004

EXPOSIÇÃO YUKIO SUZUKI
QUANDO: DE 6 DE JUNHO A 6 DE

JULHO, DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 9 ÀS

22H.
VERNISSAGE: DIA 5
ONDE: CLUB TRANSATLÂNTICO (RUA

JOSÉ GUERRA, 130, CHÁCARA SANTO

ANTÔNIO, SÃO PAULO)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES: (11) 2133-8603

EXPOSIÇÃO

Club Transatlântico reúne 50 obras de Yukio Suzuki
DIVULGAÇÃO

Artista é conhecido como autodidata e conceitual

Mudanças nas ar-
tes plásticas do Bunkyo
(Sociedade Brasileira
de cultura Japonesa e
de Assistência Social).
Após décadas de ex-
posições individuais
reunindo artistas da
arte em craft, contem-
porânea e figurativa, a
comissão responsável
pelas artes plásticas da
entidade resolveu reu-
nir em uma mesma
data obras dos três es-
tilos, feito até então
inédito na história do
Bunkyo.

O motivo para a
“junção de forças” é,
de acordo com os co-
ordenadores, a dificul-
dade de se captar re-
cursos para três grandes ex-
posições anuais. Outro fa-
tor é que, com a proximidade
do Centenário, ficaria mais vi-
ável unir todos os artistas dos
três estilos em uma só mostra,
para comporem, assim, uma
exposição única e itinerante
em 2008.

Para a coordenadora da
arte figurativa dentro da Co-
missão de Artes do Bunkyo,
Elza Oda, a união renderá re-
sultados “mais que positivos”,
pois só nesta primeira edição
do “Daí Soogo Bijutsu-Ten –
Grande Exposição de Arte
Bunkyo 2007” – como foi de-
nominado o evento – são es-
perados cerca de 300 partici-
pantes. “Foi uma decisão to-
mada em conjunto com os
membros da Comissão e que
já vínhamos discutindo desde
o começo do ano. Primeiro
porque tem realmente essa
questão do Centenário, pois
temos de escolher os artistas
da exposição de 2008 ainda
neste ano. E, segundo, por cau-
sa da dificuldade de captar re-
cursos, patrocínio. Por tudo
isso, resolvemos que o melhor
é fazer uma única mostra e
reunir artistas de variados es-
tilos”, explica ela.

Aos que se interessaram
em participar deste ano, vale
lembrar que o período de ins-
crições começam no dia 30 de
julho e vão até 3 de agosto.
Para participar, os candidatos
podem enviar até três traba-
lhos em cada categoria e de-
verão ser originais e inéditas.
Dentre as categorias, no Biten
pode ter tema e técnica livre
(óleo, acrílica, aquarela, etc.).
No contemporâneo podem
participar obras dimensionais
(pintura, gravura, desenho,
aquarela, etc.) e tridimensio-
nais (escultura, arte objeto).

Também estarão presentes
na ocasião obras de artistas
já consolidados, caso de Yu-
taka Toyota, Elza Oda e
Hisako Kawakami, dentre
outros, porém, não como par-
ticipantes. “Nós participare-
mos de uma forma diferenci-
ada, mais como uma forma de
incentivo”, explica o também
coordenador da exposição,
Yutaka Toyota, conhecido
como o “Artista do Centená-
rio”. Ainda segundo ele, uma
comissão formada por 24 pes-
soas avaliará quais os traba-
lhos entrarão na mostra e que
participarão da exposição no
ano que vem. “Ainda não de-
cidimos quantos iremos esco-
lher. Estudaremos isso nas
próximas semanas.”

De antemão sabe-se que o
evento de artes plásticas pro-
gramada para 2008 será
itinerante. Além de estados
brasileiros como São Paulo,
Rio de Janeiro e Distrito Fe-
deral, as obras tupiniquins em-
barcarão rumo ao Japão, em
localidades como Kobe,
Yokohama e, possivelmente,
Tóquio.

Já a inauguração da Gran-
de Exposição de Arte bunkyo
acontece no dia 11 de outu-
bro e ficará em cartaz duran-
te 10 dias. Haverá ainda uma
premiação aos 19 indicados
pelo júri. O vencedor do
“Grande Prêmio” levará uma
passagem para o Japão, além
de R$ 1 mil. Os demais serão
outorgados com passagens
aéreas nacionais e R$ 500,00
(aos três classificados como
“Medalha de Ouro”), e os
demais receberão “Prêmio
Acrilex”.

Para mais informações e
regulamento completo, o tel é
11/ 3208-1755 ou pelo e-mail:
bunkyo@bunkyo.org.br.

BUNKYO

Após reformulação, Comissão de
Artes prepara exposição conjunta

Trabalhos podem explorar qualquer tema

DIVULGAÇÃO

Trabalho vencedor de concurso em edições anteriores
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GASTRONOMIA

Massa caseira e cantor nikkei fazem
tradição da Cantina do Gigio no Brás

QUEIJOS E VINHOS

Friccò reúne menu especial, bons
vinhos e aula sobre queijos

O restaurante Friccò traz
para a segunda edição do
evento “Pequenos Produtores,
Grandes Artesãos” o mestre-
queijeiro Airton Ganesi, que
ensinará aos clientes o prepa-
ro de diferentes tipos de quei-
jos frescos. Um cardápio ex-
clusivo também será prepara-
do pelo chef Sauro Scarabotta,
com sugestões de vinhos do
sommelier Guilherme Corrêa.

O jantar “Queijo na Cara
do Cliente”, que acontece no
próximo dia 6 (quarta), conta-
rá com um cardápio que inclui
duas entradas, dois pratos prin-
cipais e uma sobremesa. Cada
prato será harmonizado com
um vinho italiano selecionado
por Guilherme Corrêa, vence-
dor do último concurso nacio-
nal de sommeliers, que expli-
cará aos clientes as caracte-
rísticas de cada um dos vinhos
escolhidos.

De entrada, os clientes po-
derão degustar a polentina
cremosa com queijo Saint
Mor, caprino laminado, funghi
e rúcula, que será servida com
o vinho Falanghina Beneven-
tano, e a escarola ao forno
com feta, pinoli e risottino de
formaggio chabichú e pan-
cetta, acompanhada do Pinot
Nero.

Os pratos principais ficam
por conta do ravioloni rechea-
do de queijo brie e berinjela
com molho de manteiga, sálvia
e maçã caramelizada, servido
com o Centobricchi Langhe
Rosso, e o medalhão de copa
javali com queijo taleggio e fi-
gos com spaghettini al limone,
com Rosso del Presidente.
Para a sobremesa, fantasia de
formaggi, marmellate e pães
artesanaes e o vinho Recioto
della Valpolicella I Castei.

Além de ganharem uma
amostra dos queijos frescos
Paulo Capri, os clientes pode-
rão comprá-los a preço promo-
cional, assim como os vinhos
que serão oferecidos no jan-
tar. O evento também contará
com a apresentação ao vivo do
músico Omar Izar.

O valor do jantar é de R$
170 por pessoa, incluso os vi-
nhos e serviço. As pré-vendas
devem ser feitas por telefone
11/5084-0480 ou 5084-0415.

QUEIJO NA CARA DO CLIENTE

QUANDO: 6 DE JUNHO, A PARTIR DAS 19H

ONDE: RESTAURANTE FRICCÒ

(RUA CUBATÃO, 837 - VILA MARIANA)

RESERVAS: 11/ 5084-0480/ 5084-0415

OU 3074-5454

VALOR: R$ 170 POR PESSOA

(INCLUI O MENU, VINHOS E SERVIÇO)

DIVULGAÇÃO

Ravioloni com queijo brie é uma das novidades do chef Sauro ScarabottaOendereço é reduto da
imigração italiana, o
restaurante é uma tra-

dicional cantina fundada em
1971 e o cardápio traz diversas
opções de massas que deixam
na dúvida qualquer cliente. A
Cantina do Gigio é uma ótima
sugestão para quem aprecia o
que há de melhor da cultura da
Itália, inclusive a música, que é
cantada ao vivo durante o jan-
tar. Mas entre tantos outros es-
tabelecimentos que seguem a
mesma linha, a casa no bairro
do Brás conta com um diferen-
cial que pode fazer os desavi-
sados acharem, por alguns ins-
tantes, que erraram o destino:
quem solta a voz é o filho de
japoneses Satoshi Yoshii.

É o nikkei quem anima as
noites de sexta-feira e sába-
do, a partir das 21 horas, com
canções clássicas como
Champagne, O sole mio e
Tarantella. Mas as surpresas
não param por aí. Durante o
jantar, aparecerão também um
senhor que distribui salmos e
o imigrante libanês que, equi-
pado com uma Polaroid, per-
corre as mesas em busca de
quem queira ser fotografado
pelo “paparazzo”.

Estas presenças inusitadas
são um charme a mais para a
casa que parece ter ignorado
as concepções contemporâne-
as, a decoração requintada e
o serviço luxuoso. O ambiente
é familiar e atrai um público
diferenciado do que freqüenta
a filial, instalada no bairro de
Pinheiros. “É uma casa com
clientes fiéis, pessoas que vi-
veram na região nas décadas
de 50 e 60 e não deixaram de
freqüentar o lugar. Tem clien-
tes que hoje moram na zona
oeste e vêm comer aqui”, con-
ta o gerente, Pedro Luiz Adam.

Vinhos - Depois de apreciar
a bela arquitetura do prédio, é
a vez de passar pelos irresistí-
veis queijos e antepastos dis-
postos num corredor que pode
ser considerado uma tortura
para quem não pretende sair
da dieta. Com o prato na mão,
basta escolher o que e quanto
quiser e registrar na balança o
valor do serviço de buffet (R$
52 o quilo).

Superada a etapa, o próxi-
mo desafio é escolher entre os

mais de 150 pratos disponíveis
no cardápio, com opções de
massas – todas caseiras e pre-
paradas no próprio restauran-
te -, carnes, peixes e caldos.
O gerente sugere as especia-
lidades tagliarini verdi alla ita-
liana com champignon e filet
mignon (R$ 60), massa prepa-
rada com ovos caipira e espi-
nafre, ao molho de tomates e
manjericão, e a perna de ca-
brito ao forno com batatas co-
radas e brócolis (R$ 83). Mas
para dificultar a escolha sur-
gem no menu o agnolotti re-
cheado com vitela ao molho
napolitano (R$ 31) e o baca-
lhau à portuguesa ou à Gomes
de Sá.

As porções são generosas
e podem servir até três pesso-
as. O restaurante também tra-
balha com a meia-porção, que
os garçons indicam para um

casal.  A cartela de vinhos traz
marcas italianas (R$ 20 - R$

52), portuguesas (R$ 18 - R$
129), chilenas (R$ 15 - R$ 49),
alemãs (R$ 18 - R$ 26), ar-
gentinas (R$ 14 – R$ 38) e
nacionais (R$ 10 – R$ 56).

(Luciana Kulba)

CANTINA DO GIGIO
RUA DO GASÔMETRO, 254 - BRÁS

11/3228-2045 / 3326-5340
RUA DOS PINHEIROS, 355 – PINHEIROS

11/3064-6823 / 3081-8419   
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
DOMINGO A TERÇA, DAS 12H ÀS 23H;
QUARTA E QUINTA, DAS 12H ÀS 0H;
SEXTA E SÁBADO, DAS 12H À 1H

COUVERT ARTÍSTICO: R$ 5,00 (APENAS

PARA UNIDADE DO BRÁS, QUE POSSUI

MÚSICA AO VIVO)

O cantor Satoshi Yoshii
aprecia a música erudita des-
de a infância, por influência
do pai, e de ouvinte da Rádio
Gazeta passou a estudante de
canto lírico. O nikkei chegou
até a gravar um disco de
acetato aos 16 anos.

Foi num programa da ex-
tinta Rádio Cultura que Yoshii
fez sua estréia como calou-
ro. Nervosismo? Sim, ele ti-
nha bastante, mas sempre deu
um jeito para disfarçar. “Eu
tremia, mas a vontade era
tanta, eu queria tanto cantar,
que dava certo”.

Aprovada a experiência
na rádio, o cantor resolveu ar-
riscar numa mídia que colo-
caria no ar mais que sua voz,
mas também a imagem. Num
concurso da TV Tupi, foi um
dos cinco selecionados entre
50 pessoas. Em outra opor-
tunidade, passou pela triagem,
mas não pôde se apresentar
por ter sido contaminado pela
gripe asiática. Em 1960, en-
trou para o Teatro Municipal
de São Paulo, onde se apo-
sentou após 43 anos de atua-
ção.

Há cerca de 20 anos,
Yoshii se apresenta na unida-

“A cegonha era napolitana, mas me derrubou na Liberdade”
de do Brás da Cantina do
Gigio. É lá que recebe os pe-
didos para interpretar clássi-
cos como Champagne, La
Gioconda, O sole mio e
Tarantella nas noites de sex-
ta-feira e sábado. O interes-
se e desempenho do nikkei
com a música italiana lhe ren-
deu até uma bolsa de estu-
dos no país europeu. “Eu era
imaturo emocionalmente e
não conseguia nem pensar
em ficar sozinho. Não ter ido
é meu único arrependimen-
to”, lamenta.

Casado pela segunda vez
com uma descendente de ita-
lianos, o cantor acredita que
nasceu com os olhos puxados
por acaso. “Estava sendo car-
regado por uma cegonha
napolitana, mas ela me der-
rubou na Liberdade”, brinca
o nikkei, que assume que teve
de voltar às origens por ques-
tões de saúde. “Eu adoro co-
mida italiana, não tem um
domingo que não como uma
macarronada. Mas tenho de
me controlar porque meu di-
abetes está alto, por isso fico
mais no gohan agora, estou
voltando às raízes”.

(LK)Yoshii: “Eu tremia, mas a vontade de cantar era tanta que dava certo”O gerente Pedro Luiz Adam (dir): ambiente familiar e cliente fiéis

Buffet de queijos e antepastos é uma ótima opção para entrada

Tagliarini de espinafre com filet mignon e champignon é uma das especilaidades da casa

MARCUS HIDE
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CD PLAYER

Novo modelo da Sony oferece
entrada USB e imagens em 3D

Alinha Xplod 2007 da
Sony ganha em junho
mais um CD Player. O

modelo CDX-GT817UX tem
design inovador, pela entrada
USB frontal e pelo display que
exibe imagens em 3D. O pro-
duto conta com FL Display,
tipo de painel fluorescente
com imagens em 3D e ilumi-
nação nas teclas.

Sua tela apresenta três ti-
pos de imagens: em movimen-
to, parada e analisador de es-
pectro (movimentos de acor-
do com a batida da música).
As imagens já vêm junto com
o aparelho e não podem ser
substituídas.

Além disso, oferece teclas
Dual Led nas cores azul ou
vermelha, para que o consu-
midor escolha o que combina
melhor com o painel de seu
automóvel. O botão principal
do aparelho também traz uma
luz branca, conferindo um vi-
sual moderno ao display.

Este modelo da linha Xplod
tem ainda entrada USB fron-
tal, o que permite conectivida-
de com aparelhos como pen
drives e MP3 players sem a
necessidade de um cabo auxi-
liar. Algumas funções podem
ser controladas no próprio pa-
inel, sem a necessidade de aci-

onar os botões do MP3 como
acontecia anteriormente.

Segurança – O CDX-
GT817UX exibe em seu
display o nome do artista e da
música reproduzida e também
vem com a função Black-out.
Se o motorista ativar este sis-
tema e permanecer cinco se-
gundos sem mexer no apare-
lho, o display e os botões es-
curecem automaticamente,
porém a música continua sen-
do executada nos alto-falan-
tes. Este recurso proporciona
maior segurança principalmen-
te nas grandes cidades, pois
não chama atenção à noite,
diminuindo a possibilidade de
assaltos. Se a pessoa tiver de
mudar alguma função, basta
tocar em um dos botões para
o display acender novamente.

Destaque da linha de som
automotivo da Sony, o novo CD
Player possui três pares de
saída RCA pré-amplificada de
4 Volts – F (frente), R (trasei-
ra) e subwoofer (mono) com
HPF/LPF. Também conta com
o mecanismo resistente a cho-
ques Drive-S HX, para CD,
CD-R/RW, MP3, Atrac 3 Plus,
AAC e WMA.

Outros diferenciais do pro-
duto são o conversor digital
analógico de 24 bits, que pro-
porciona excelente qualidade
sonora; a altíssima fidelidade
na reprodução de CDs (rela-
ção S/R 120dB); controlador
de disqueteira; controle remo-
to sem fio; potência máxima
de 52W x 4, com fidelidade
S-Mosfet; entrada auxiliar
frontal e painel flip out
destacável.

Modelo tem entrada USB frontal, que permite conectividade com pen drives e MP3 players

DIVULGAÇÃO

Com preço sugerido de R$
799,00, o CDX-GT817UX ain-
da traz o recurso DSO
(Dynamic Sound Stage
Organizer), que cria alto-falan-
tes virtuais. “Os alto-falantes
são montados na parte de bai-
xo das portas do carro, o que
dificulta a percepção das fre-
qüências altas das músicas. O
DSO compensa as médias e
altas freqüências prejudicadas
pelo posicionamento dos alto-
falantes, o que dá a sensação
de que existem caixas de som
na parte superior do automó-
vel”, afirma Edgar Kato, ge-
rente da linha de som automo-
tivo da Sony Brasil.

O novo CD Player Xplod
pode ser adquirido no site
www.sonystyle.com.br ou nos
revendedores autorizados da
Sony.

A Nissan Motor Co. inau-
gurou no último dia 15 o Nissan
Advanced Technology Center
(NATC), sua mais nova insta-
lação de pesquisa e desenvol-
vimento (P&D), localizado em
Kanagawa, Japão. Neste local
a Nissan centralizará o desen-
volvimento de tecnologias ino-
vadoras voltadas à sustentabi-
lidade ambiental (estudos para
redução de CO2, carros elé-
tricos e híbridos), e segurança
automotiva.

Na instalação que abrigará
2.000 funcionários, os engenhei-
ros da montadora focarão esfor-
ços para garantir índices de cum-
primento do Nissan Green
Program 2010, anunciado recen-
temente pela empresa. O plano
prevê a redução da emissão de
CO2 e de outros gases, além da
aceleração no processo de re-
ciclagem de materiais.

Os investimentos feitos no
NATC, incluindo diversos pro-
jetos de P&D em andamento
consumirão investimentos na
ordem de 90 bilhões de ienes.
Este montante também será
utilizado para reformas do cen-

tro de desenvolvimento de ener-
gia e a construção de um novo
estúdio global de design, ambos
localizados no Nissan Technical
Center (NTC), em Atsugi.

A Nissan tem outras duas
instalações em Kanagawa para
planejamento de produtos,
P&D e desenvolvimento de tec-
nologia avançada – Nissan
Technical Center (NTC) em
Atsugi e Nissan Research Cen-
ter (NRC) em Yokosuka.

Sobre a Nissan do Brasil - A
Nissan produz no Brasil desde
2001, quando deu início à fabri-
cação da picape Frontier e, logo
em seguida, do utilitário-espor-
tivo Xterra na CVU (Curitiba
Veículos Utilitários), em São
José dos Pinhais (PR).  Os pro-
dutos nacionais juntamente com
a linha de importados – Novo
Sentra, Pathfinder, X-TRAIL,
350Z (câmbio manual e auto-
mático) e Murano - formam
uma gama de automóveis ca-
paz de refletir a fusão entre a
melhor tecnologia e design e,
principalmente, satisfazer os
diversos perfis de clientes.

VEÍCULOS

Nissan inaugura novo Centro
de Tecnologia Avançada

DIVULGAÇÃO

Instalação ecologicamente correta abrigará 2 mil funcionários

A indústria brasileira de
motocicletas manteve em abril
o ritmo de crescimento verifi-
cado desde o início de 2007 e
fechou o quadrimestre com
aumento de 31% nas vendas.
Apesar da diminuição de 9,9%
sobre a produção do mês de
março, que teve 22 dias úteis,
em abril foram produzidas 142
mil e 17 unidades em 20 dias
úteis. Quando comparados nú-
meros da média diária de ven-
das, o crescimento de abril so-
bre o mês anterior foi de 2,4%,
segundo dados da Abraciclo
(Associação Brasileira dos
Fabricantes de Motocicletas,
Ciclomotores, Motonetas, Bi-
cicletas e Similares).

Já no comparativo entre os

meses de abril de 2006 e 2007,
também houve crescimento da
ordem de 26,9%. Em abril de
2006 foram produzidas 111 mil
e 883 motocicletas.

“Os números registrados
não sinalizam tendência de que-
da da produção e de vendas
para os próximos meses. Pelo
contrário, continuaremos a
crescer conforme as expecta-
tivas do setor”, afirmou Paulo
Shuiti Takeuchi, presidente da
Abraciclo.

As vendas no mercado in-
terno em abril totalizaram 133
mil e 320 motocicletas, contra
143 mil 142 unidades comer-
cializadas no mês anterior, uma
diminuição de 6,9%. No entan-
to, quando comparados os me-

ses de abril de 2006 e 2007, os
dados do mercado interno
apresentaram um aumento de
34,3%.

Ainda segundo o presiden-
te da entidade, as vendas con-
tinuam demonstrando a alta
aceitação da motocicleta como
veículo racional, principalmen-
te na região norte e nordeste
do país. “Ao contrário do que
a opinião pública imagina, o
número da frota duas rodas
cresceu, nos últimos oito anos,
somente 181% em São Paulo,
enquanto na região norte o
crescimento foi de 590% e na
região nordeste de 372%. Este
crescimento é uma demonstra-
ção clara do incremento dos
transportes nacionais naquelas

DUAS RODAS

Mercado de motocicletas tem aquecimento em abril
regiões”, afirma Takeuchi

Exportações – Com o real for-
te frente ao dólar, as exporta-
ções de motocicletas vêm so-
frendo queda. Em abril deste
ano, 6.748 motocicletas foram
exportadas, número 30,5% infe-
rior ao do ano passado, quando
9.717 unidades foram comerci-
alizadas no mercado externo.

Na comparação do volume
de exportações registrado em
abril deste ano em relação a
março, o número também é in-
ferior. No mês de março fo-
ram exportadas 10.626 moto-
cicletas, o que significa dimi-
nuição da ordem de 36,5% do
volume comercializado no mer-
cado externo.

Após completar dez anos
de atuação no País, a
Kimberly-Clark Brasil elegeu
Mogi das Cruzes como sua
principal sede. Para isso, a in-
dústria, que é líder nos seg-
mentos de papel para higiene
pessoal e lenços umedecidos
e uma das principais fabrican-
tes de fraldas descartáveis do
País, está investindo mais de
US$ 56 milhões – cerca de R$
112 milhões. O valor é refe-
rente à ampliação da fábrica
no Cocuera (US$ 22 milhões)
e à construção do Centro do
Distribuição Mata Atlântica,
no distrito do Taboão, que terá
capacidade para armazenar 2
milhões de caixas e escoará
a maior parte da produção da
empresa.

“Este é um dos momentos
mais importantes na história
do desenvolvimento de nosso

EMPRESAS

Mogi passa a ser a principal sede da Kimberly-Clark

município. Pouquíssimas cida-
des têm o privilégio de sediar
uma empresa do porte da
Kimberly-Clark e receber in-
vestimentos desta ordem com
tamanha rapidez”, destacou o
prefeito Junji Abe, que no úl-
timo dia 23 recebeu em seu

gabinete o presidente da em-
presa no Brasil e vice-presi-
dente da América Latina, João
Luiz de Freitas Damato,
acompanhado de parte da di-
retoria. Segundo Junji, com a
ampliação e o novo Centro do
Distribuição, a K-C passará a

Representantes da empresa e prefeito Abe aprovaram projeto

DIVULGAÇÃO

ser a empresa que mais con-
tribuirá para a receita orça-
mentária da cidade, alcançan-
do um faturamento superior a
US$ 1 bilhão: “Além destes
importantes recursos, que são
revertidos em educação, saú-
de, asfalto, saneamento bási-
co e infra-estrutura para aten-
der a população, a Kimberly
passará de 320 para 720 fun-
cionários no município, parte
deles já em processo de
contratação”.

Durante o encontro com o
prefeito, Damato explicou que
três motivos levaram a
Kimberly a escolher Mogi
como sua sede: a facilidade
em encontrar mão-de-obra
qualificada, a localização pri-
vilegiada do município e o
apoio e acolhimento recebido
por parte da Prefeitura e de
toda a sociedade mogiana.

A Fundação SOS Mata
Atlântica apresentou durante o
“Viva a Mata 2007” a nova
logomarca da entidade, no
Parque do Ibirapuera, nos últi-
mos dias 25 e 27 de maio. Após
estudo sobre o desenvolvimen-
to de marcas, o logo da insti-
tuição passou por algumas
mudanças estratégicas que le-
varam em consideração, prin-
cipalmente, a integração de
toda a comunicação e ações
realizadas pela fundação.

“A partir de agora, todos
os programas e projetos de-
senvolvidos pela Fundação
serão representados por uma
única logomarca”, explica
Márcia Hirota, diretora de
Gestão do Conhecimento da
ONG. “Antes, a SOS Mata
Atlântica tinha seu logo prin-
cipal e vários outros que re-
presentavam as diversas
ações. O que queremos com
essa mudança é ter uma úni-
ca identidade e uma comuni-
cação mais uniforme, facili-
tando, inclusive, a compreen-
são dos cidadãos que querem
colaborar com esta causa”,
complementa.

O “Viva a Mata” foi pro-

movido pela entidade com o
objetivo de conscientizar a so-
ciedade sobre a importância
da preservação do meio-am-
biente, principalmente do
bioma da Mata Atlântica, o
mais ameaçado do País.

A Fundação SOS Mata
Atlântica é uma organização
não-governamental criada em
1986. Tem como missão de-
fender os remanescentes da
Mata Atlântica, valorizar a
identidade física e cultural das
comunidades e conservar os
patrimônios natural, histórico
e cultural dessas regiões, bus-
cando o seu desenvolvimento
sustentado. Mais informações
pelo site www.sosma.org.br.

MEIO AMBIENTE

Fundação SOS Mata Atlântica
apresenta nova logomarca
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Stenio Yamamoto treina para trazer
primeira medalha no Pan-americano

TIRO ESPORTIVO

Oatleta de tiro esportivo
Stenio Yamamoto (46
anos) conquistou duas

vagas para os Jogos Pan-ame-
ricanos e irá disputar as cate-
gorias de pistola de ar e pisto-
la livre. Para poder competir
pelo Brasil em julho, no Rio de
Janeiro, o nikkei passou por
quatro seletivas, para as quais
só foram convocados os cinco
primeiros colocados no ranking
de 2006 em cada modalidade.

A conquista das duas va-
gas foi uma surpresa para Ya-
mamoto, que teve de superar
problemas de saúde durante as
seletivas. “Foi bastante difícil
porque eu estava com bronqui-
te asmática e isso altera a es-
tabilidade. Fiquei surpreso em
conseguir as duas vagas, es-
perava vencer em uma ou em
outra”, afirma.

Mas já que conseguiu pon-
tuação para a disputa e tam-
bém controlar a crise respira-
tória, o atleta agora parte para
a vitória e diz que tem treina-
do bastante com a intenção de
trazer o ouro nas duas modali-
dades. Os treinos são realiza-

DIVULGAÇÃO

dos todas as terças-feiras e
domingos e quando tem opor-
tunidade, aproveita o tempinho
livre em casa e no consultório
– Yamamoto é dentista – para
testar a pontaria. Para esta
edição dos jogos, o atleta acre-
dita que o maior adversário e
favorito seja a seleção norte-
americana.

Pódio inédito - Caso consi-
ga transformar o objetivo em
realidade, está será a primei-

ra medalha do atleta em Jo-
gos Pan-americanos. Na 14ª
edição da competição, reali-
zada em 2003, em Santo Do-
mingo, República Dominica-
na, Yamamoto também dispu-
tou as duas modalidades, mas
não conseguiu subir ao pódio.
Ele voltou para casa com o
4º lugar na pistola livre e com
a 8ª posição na pistola de ar.

Entre as provas que dispu-
tou, uma das melhores lem-
branças é do Campeonato das

Américas de 2005, em Porto
Rico, quando subiu para rece-
ber a medalha por quatro ve-
zes. “Fui o segundo colocado
em uma modalidade e o ter-
ceiro em outra. Por equipes,
conquistamos o ouro nas
duas”, relembra animado.

O gosto pelo esporte co-
meçou cedo, ainda criança,
quando brincava com espin-
garda de chumbinho. Com o
passar do tempo, o interesse
só aumentou. “Meu pai sem-
pre gostou de tiro esportivo
também”, justifica o atleta
que desde 1999 resolveu tor-
nar o hobby em uma nova pro-
fissão e buscou um lugar na
Seleção Brasileira de Tiro
Esportivo.

O esporte integra as mo-
dalidades disputadas no Pan-
americano desde a primeira
edição do evento, em 1951,
em Buenos Aires. Na ocasião,
o Brasil não conseguiu trazer
nenhuma medalha de tiro es-
portivo, sendo que a melhor
classificação foi o 6º lugar de
Silvino Ferreira, no revólver
50 metros - 12 atiradores.

Yamamoto: teste de pontaria até em casa e no consultório *MARCOS YAMADA

Para os atletas brasileiros
foi uma grande decepção,
porém, o resultado já era o
esperado neste último mun-
dial, realizado de 24 a 27 de
maio, em Zagreb, na Croá-
cia. A competição serviu
mais como preparação para
os Jogos Pan-Americanos
2007.

Nenhum atleta passou da
primeira rodada na chave
principal: Thiago Monteiro,
Hugo Hoyama, Gustavo
Tsuboi e Cazuo Matsumoto,
perderam entre os 128.

No feminino, nenhuma
conseguiu se classificar para
ingressar na chave principal:
Ligia Silva, Mariany Nona-
ka, Karin Sako e Carina Mu-
rashigue perderam no útimo
jogo decisivo no “qualify”
para ficar entre as 128.

Nas duplas também não
foi diferente, com exceção
nas mistas em que Gustavo
Tsuboi e Karin Sako, vence-
ram um jogo na primeira ro-
dada – contra a República
Checa, do famoso atleta Petr
Korbel (quarto lugar em
Atlanta).

Com certeza, este foi o
melhor resultado deste mun-
dial para os brasileiros.

Os nossos melhores atle-
tas em Campeonatos Mun-
diais foram Biriba (Ubiraci
da Costa), que em 1961, na
Alemanha, ainda com 15
anos de idade, surpreendeu
o mundo eliminando o então
campeão mundial Jung Kuo
Tuan, e o falecido Cláudio
Kano, em 1987 na Índia, que
ficaram entre os 16.

A China novamente ven-
ceu todas as 5 provas (indivi-
dual masculino e feminino,
duplas mista, masculina e fe-
minina).

São 10 milhões de atletas
praticando diariamente, con-
tra os nossos 10 mil, sendo hu-
manamente impossível en-
frentá-los; na minha opinião
deveriam ser tratados como
profissionais. Como ocorre
com o basquete dos Estados
Unidos (NBA), também a
China deveria realizar um tor-
neio à parte e enviar ao mun-
dial os aspirantes à Liga Chi-
nesa, dando assim mais opor-
tunidade aos demais países.

A exportação de atletas
chineses também é um fato
que vem desagradando inú-
meros países que não querem
usar desta artimanha para
vencer medalhas de ouro.

Por exemplo, nos jogos
Pan-Americanos temos
como favoritos ao ouro, atle-
tas chineses naturalizados
americanos, argentinos, cana-
denses e dominicanos, tiran-
do a chance dos nativos.

Acho importante a ida de
chineses aos países, para trei-
narem conjuntamente, ele-
vando assim o nível técnico
local, porém, a naturalização
é desmotivante e injusta para
os nativos.

Resultados finais no site da
Federação Internacional de
Tênis de Mesa
(www.ittf.com)

*Marcos Yama-
da, de Zagreb
(Croácia), especi-
al para o Jornal
Nippak

TÊNIS DE MESA 1

Balanço final do Mundial

China venceu todas as provas individuais e em dupla

DIVULGAÇÃO

A Federa-
ção Internaci-
onal de Tênis
de Mesa
(ITTF) divul-
gou no último
dia 28 o ran-
king mundial
para o mês de
junho. Alguns
mesatenistas
brasileiros ga-
nharam posi-
ções, com des-
taque para
Thiago Mon-
teiro, que bus-
ca uma vaga
nos Jogos Pan-Americanos
do Rio de Janeiro e está pró-
ximo de voltar ao Top 100.
Thiago aparece na coloca-
ção de número 101. Outro
mesa-tenista que tenta a
vaga no Pan e chama aten-
ção na lista é Gustavo
Tsuboi, que pela primeira vez
aparece entre os 200 mais
bem colocados.

Gustavo Tsuboi, prata
nos Jogos Pan-Americanos
de 2003, em Santo Domin-
go, está em 195 no ranking.
Após a campanha no Cam-
peonato Mundial o mesate-
nitas ganhou 21 colocações.
Cazuo Matsumoto, que tam-
bém participa do processo

seletivo para o Pan, subiu
sete colocações e está em
165º. Recordista de meda-
lhas de ouro em jogos pan-
americanos, Hugo Hoyama
aparece em 119º. No femi-
nino, Lígia Silva ganhou seis
colocações e está em 229 do
mundo. Mariany Nonaka ga-
nhou 13 lugares e é a 336ª.
Karin Sako agora é a tercei-
ra melhor brasileira em 444º
e Carina Murashige subiu dez
colocações e é a 481ª.

No topo do ranking mun-
dial masculino está no chinês
Wang Liqin, que venceu o
Campeonato Mundial. No
feminino, a liderança é da
compatriota Zhang Yining.

TÊNIS DE MESA 2

Brasileiros conquistam
posições no ranking mundial

DIVULGAÇÃO

Em seu último confronto
com os principais adversários
dos Jogos Pan-Americanos
Rio 2007, a seleção brasileira
de judô manteve-se como uma
das principais potências da mo-
dalidade no continente, ao lado
de Cuba. No masculino, o Bra-
sil venceu a competição por
equipes no Campeonato Pan-

Americano de Montreal, dis-
putado de 24 a 26 de maio, dis-
putou sete finais (em oito pos-
síveis) e sagrou-se campeã
geral da competição, superan-
do Cuba em segundo e Vene-
zuela em terceiro. No femini-
no, a seleção lutou cinco deci-
sões e ficou em segundo lugar
no geral, além de ter sido pra-

JUDÔ

Seleção Brasileira mantém hegemonia no continente
ta no torneio por equipes
(Cuba foi campeã).

Tiago Camilo (-90kg), Da-
niel Hernandes (+100kg),
Carlos Honorato (absoluto) e
Edinanci Silva (+78kg) con-
quistaram o ouro. Daniela
Polzin (-48kg), Danielle
Zangrando (-57kg), Mayra
Aguiar (-70kg), Priscila Mar-

ques (absoluto), Denílson Lou-
renço (-60kg), Leandro Cunha
(-66kg), Pedro Guedes (-73kg)
e Leonardo Leite (-100kg) fo-
ram prata. E Érika Miranda (-
52kg) ficou com o bronze.
Priscila Marques (+78kg), Flá-
vio Canto (-81kg), lesionado, e
Danielli Yuri (-63kg) termina-
ram em quinto lugar.

SOFT VOLLEY

Atletas representam o Brasil no Campeonato Internacional em Fukui
DIVULGAÇÃO

A equipe de atletas que re-
presenta o Brasil viaja na pró-
xima segunda-feira (4) para o
Campeonato Internacional de
Silver Soft Volley, em Fukui, no
Japão. Promovido pela Prefei-
tura de Fukui, o torneio será
realizado nos dias 9 e 10 de ju-
nho, com a participação de
mais de 90 times formado por
pessoas acima de 55 anos. A
equipe brasileira conta com os
atletas Seizi Iwashita, Luíza
Shimada, Yukiko Kimura,
Ryoko Shirahata, Shigeko
Yamashita, Eunice Kuroba e
Kunio Sadamitsu.

“Essa é a nossa primeira
competição internacional. Não
sabemos o nível das outras equi-
pes, e a participação dos nossos
jogadores dependeu também das
possibilidades econômicas. Te-

mos o intuito de aprender sobre
essa modalidade nova”, afirma
o atleta e vice-presidente da
ACENBO (Associação Cultu-
ral Esportivo Nipo-Brasileira de

Osasco) Seiji Iwashita.
Na prática do esporte, as

bolas são maiores e mais le-
ves, além da regra permitir
dois toques a mais por jogada

do que o permitido nas com-
petições de vôlei (3). A che-
gada ao Japão com antecedên-
cia deve-se à necessidade de
adaptação ao fuso horário, que
é mais lenta entre as pessoas
de terceira idade.

Implantado no Brasil em
2002 por uma comitiva japo-
nesa, o soft volley está em
fase de expansão no País. Em
julho, um campeonato da mo-
dalidade terá a participação de
cerca de 500 atletas de várias
cidades.  “É uma alternativa ao
gateball, dança de salão e ou-
tras atividades para as pesso-
as de idade. Os praticantes
costumam ficar vidrados no
soft volley”. Telefones para
mais informações sobre o es-
porte ou local para a prática
pelo telefone (15) 3298-1107.

Modalidade foi introduzida no Brasil em 2002, por uma comitiva japonesa

Nippon Blue Jays “A”, Su-
zano, Gecebs e Dragons são
semifinalistas do 5º Campeo-
nato Paulista de Beisebol Adul-
to. As duas partidas serão dis-
putadas amanhã (3), no Está-
dio Mie Nishi, no Bom Retiro,
subordinado à Secretaria de
Esportes da cidade de São
Paulo. Na primeira semifinal,
com início marcado para às 9h,
o Nippon-Blue Jays-A enfrenta
o Suzano, e em seguida, às 13h,
entram em campo Gecebs e
Dragons, ambos da Capital. Os
vencedores disputam a final,
também no Bom Retiro, dia 10
de junho.

As partidas das quartas-de-
final mostraram equilíbrio en-
tre os participantes. Um home-
run valendo dois pontos de
Fábio Nakamura, do Nippon
“B”, de Arujá, levantou a ga-
lera no final do último jogo, no
último dia 27, nos campos do
Dragons, em Itapecerica da
Serra, onde foram disputados
os jogos desta etapa. Porém,
o feito de Fábio não foi o sufi-
ciente para vencer os Gecebs.

O time da Capital derrotou o
Nippon-B por 9 a 5 e garantiu
a vaga para as semifinais da
competição.

A equipe A do Nippon Blue
Jays foi mais feliz na partida
contra o Atibaia. Os atibaien-
ses conseguiram segurar a vi-
tória por 3 a 0 até a metade do
jogo, mas depois foi uma

BEISEBOL

5ª edição do Campeonato Paulista Adulto chega às semifinais

Equipes semifinalistas disputam partidas neste domingo (3)

sequência de hits e corridas dos
blue jays e no final, o Nippon-A
derrotou Atibaia por 8 a 3, de
virada. O Nippon-A disputa a
semifinal com Suzano, que ven-
ceu Guarulhos por 5 a 1, nas
quartas-de-final, enquanto, o
Dragons conquistou a vaga ao
derrotar o Bunkyo, de Mogi das
Cruzes, por 4 a 0, em casa.

A competição, que chega a
sua fase final, começou dia 29
de abril com 14 equipes da ca-
tegoria. Foram cinco rodadas de
classificação até a fase das
quartas-de-final, que terminou
no dia 27, nos campos do Dra-
gons, em Itapecerica da Serra,
tendo como patrocinador prin-
cipal o Banco Sudameris. E
pela primeira vez a participa-
ção de uma equipe de beisebol
universitário: a da Faculdade de
Medicina de Pinheiros, da Uni-
versidade de São Paulo (USP).

Final - O Estádio Mie Nishi fica
na Av. Presidente Castelo
Branco, 5446, no Bom Retiro.
Os portões serão abertos às 7h
com ingressos grátis para todos
os jogos. A partida final será
disputada dia 10 de junho, às
13h, e no jogo preliminar, às 9h,
os perdedores das semifinais
disputam o terceiro lugar da
competição. Depois da final
será realizada a cerimônia de
encerramento com entrega de
prêmios aos melhores atletas e
equipes até o terceiro lugar.

DIVULGAÇÃO

Tsuboi aparece entre os 200 melhores
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CURTA-METRAGEM

Filme sobre vítimas de bombas
atômicas é exibido em São Paulo

Você sabia que existem
vítimas das bombas
atômicas de Hiroshima

e Nagasaki vivendo no Brasil?
Se a resposta for não, você
está entre a maioria. Com o ci-
neasta Maurício Kinoshita, de
27 anos, não foi diferente há
pouco tempo. O nikkei desco-
nhecia o fato até ler um artigo
da Revista da Folha, em 2004,
sobre o aniversário de 60 anos
dos ataques americanos ao
Japão. A partir daí, surgiu a
idéia para o curta-metragem
“Hibakusha: Herdeiros Atômi-
cos no Brasil”, que será exibi-
do no Museu de Imagem e do
Som de São Paulo (MIS-SP),
hoje (2) e amanhã (3), às 20 h.
Em exibição desde quarta-fei-
ra (30/5) desta semana, o fil-
me foi um dos dez
projetos contemplados com o
Prêmio Estímulo de Curtas
Metragens 2005, realizado pela
Secretaria de Estado da Cul-
tura, de São Paulo.

“Esse fato histórico ainda é
presente na comunidade, muito
mais próximo do que eu imagi-
nava. Existe até uma associa-
ção das vítimas da guerra no
bairro da Saúde, que contribuiu
bastante para a realização do
projeto”, explica Kinoshita. O
documentário retrata a história
daqueles que sobreviveram às
bombas e decidiram reconstruir
suas vidas no Brasil. Dentre os
entrevistados estão Takashi
Morita - presidente da Associ-
ação Brasileira das Vítimas da
Bomba Atômica - e a mulher,
Ayako Morita, o ex-kamikaze
Manabu Ashihara, além de
Kunihiko Bonkohara, Taihiru
Bai, Satiko Mukai e Shunji
Mukai.

Os seis entrevistados fo-
ram os únicos que se dispuse-
ram a dar depoimentos em
frente à câmera. Apesar dis-
so, o cineasta aponta a dificul-
dade deles em falar sobre o
tema por conta do “sentimen-
to ainda muito presente” da
época da guerra. Nos 15 mi-
nutos do curta, as entrevistas
foram editadas para “mostrar
o passado, o presente e o fu-
turo dos sobreviventes.”

Kinoshita coloca também
que o preconceito sofrido pe-
las vítimas devido ao contato
com a radiação impede que
muitos procurem ajuda até
hoje. Muitos filhos não sabem
que os próprios pais foram um
hibakusha (sobrevivente) para
não sofrerem conseqüências,
como a “oposição das famíli-
as” de um(a) possível noivo(a)
para o casamento.

A dificuldade de recomeçar
a vida em meio ao “sentimen-
to de mágoa” é uma realidade
de muitos sobreviventes que
vivem no exterior. “Eles foram
educados para morrer pela

pátria e, agora, nem são con-
siderados japoneses. Na épo-
ca, o governo japonês apoiou
a imigração deles. Hoje, eles
se sentem abandonados.”

O filme também será ins-
crito em festivais internacio-
nais. Lá fora, outros cineastas
retrataram o tema em filmes
como “The Last Atomic
Bomb” e “The Mushroom
Club”. Este último, foi o ven-
cedor do Oscar de melhor cur-
ta-metragem em 2005. Para
Kinoshita, essas produções
contribuem para visões distin-
tas sobre a guerra.

“Os hibakusha são um
exemplo de perseverança. São
aqueles que têm mais credibi-
lidade para falar sobre as con-
seqüências das armas quími-
cas de destruição em massa.
Eles podem contribuir muito
para a paz mundial”, comple-
menta.

Selecionado para o 4º Fes-
tival de Cinema de Maringá, o
curta participou também do 39º
Festival de Brasília do Cinema
Brasileiro, em 2006, e do

12º Festival Internacional de
Documentários “É Tudo Ver-
dade”, no qual ganhou o Prê-
mio ABD-SP (Associação
Brasileira de
Documentaristas), como me-
lhor filme de curta-metragem
da competição brasileira. O
MIS fica na Av. Europa, 158,
no Jardim Europa.

Ex-kamikaze – Alguns kami-
kazes choraram de frustração
por não partirem com seus avi-
ões para o ataque aos ameri-
canos com o fim da guerra. A
pátria e o imperador estavam
acima das próprias vidas para
muitos voluntários entre 15 e 25
anos. Mas quem vê Manabu
Ashihara hoje, jamais imagina-
ria que um dia ele foi treinado
para ser um kamikaze. “Alegre,
resolvido e com espiritualidade”
evidente, o ex-piloto trabalha no
cultivo de flores e bonsais em
Embu das Artes.

“O personagem principal do
filme” tinha 16 anos na época
da Segunda Guerra Mundial.
Em Nagasaki, ele teve que
resgatar corpos sem ceder os
apelos das vítimas. “Elas pe-
diam para serem atiradas na
água por conta do calor, o que
causaria choque térmico e,
conseqüentemente a morte”,
explica Kinoshita.

A consciência das dimen-
sões da bomba não eram co-
nhecidas pela maioria dos ja-
poneses. A população tinha o
Imperador como “Deus na ter-
ra”, e os kamikazes acredita-
vam que colidir o avião contra
os alvos inimigos era um mo-
mento de glória para eles e
familiares.

(Gílson Yoshioka)

Curta conta a história e o presente de alguns sobreviventes

 DIVULGAÇÃO

Body modification
(modificação no cor-
po, irreversível ou não,
feita por uma razão
n ã o - m é d i c a ) ,
sadomasoquismo e tri-
ângulo amoroso são os
temas abordados pela
escritora Hitomi
Kanehara no livro
“Cobras e Piercings”,
vencedor do Prêmio
Akutagawa (a mais
importante premiação
literária do país). Es-
crito aos 20 anos, o li-
vro de estréia da au-
tora vendeu mais de
um milhão de cópias
no Japão e agora che-
ga ao Brasil pela Ge-
ração Editorial-
Ediouro. A obra é um
retrato dos caminhos
radicais que os jovens
contemporâneos percorrem
em busca de uma identidade.

Lui, a personagem princi-
pal tachada como “patricinha”
por uma amiga, muda radical-
mente o visual ao iniciar uma
relação amorosa com o punk
Ama em uma balada tecno. A
garota fica fascinada pelo split
tongue (língua bifurcada) do
jovem e resolve também fazer
a intervenção para comparti-
lhar a sensação com Ama. O
terceiro elemento da relação
será Shiba, um sádico com o
rosto repleto de piercings e
quelóides nas costas, que irá
trabalhar no alargamento do
furo da língua de Lui para de-
pois cortá-la.

Em seu primeiro contato,
Lui estranha o universo de
body modification, mas logo
vê seus preconceitos serem
quebrados. Ela descobre que
a personalidade de Ama não
era condizente com seu visual
punk. E descobre também que

está apaixonada por Shiba.
Este, porém, é um sádico com
quem Lui encontrará afinida-
de sexual por conta de seus
impulsos masoquistas. A com-
binação é perigosa, mas com-
plementar: os amantes de Lui
têm o desejo comum de matá-
la, e a jovem preenche o vazio
existencial quando sente dor.

A autora - Hitomi Kanehara
nasceu em Tóquio, em 1983.
Sua paixão pela literatura foi
despertada no período em que
a família morou em São Fran-
cisco por conta do trabalho do
pai, professor de literatura e
tradutor. Aos doze anos, parou
de freqüentar a escola, e dei-
xou a casa dos pais aos quin-
ze, mas enviava seus escritos
ao pai, que os devolvia com
sugestões. Kanehara publicou
mais dois livros depois de Co-
bras e Piercings: Ash Babies
e AMEBIC, ainda inéditos no
Brasil.

LITERATURA

Premiado no Japão, “Cobras
e Piercings” chega ao Brasil

Obra ganhou principal prêmio literário
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