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AFundação Japão esta-
rá promovendo duran-
te o mês de fevereiro

a Caravana de Karaokê Bra-
sil 2006, evento que pretende
apresentar sucessos dos prin-
cipais artistas jovens japone-
ses, como Ken Hirai, Hikaru
Utada e Ai Otsuka, estrelas da
música pop e que costumam
atrair multidões de fãs na Ásia,
mas ainda pouco conhecidos
do público brasileiro.

Voltado para os jovens, o
objetivo do evento é mostrar
que o karaokê, além de desen-
volver a memória, o raciocínio
e a concentração, também
pode ajudar a ensinar o idioma
japonês – os jovens represen-
tam a maior parte dos estudan-
tes de língua japonesa no Bra-
sil.

O projeto traz um painel
amplo e atual da música jovem
japonesa (J-Pop), que simboli-
za a cultura jovem do Japão,
ao lado dos animês e dos
mangás. A idéia é aumentar a
motivação dos estudantes de
língua japonesa, e o interesse
pelo aprendizado do idioma.

A caravana vai percorrer
oito cidades brasileiras (São
Paulo, Rio de Janeiro, Brasí-
lia, Londrina, Porto Alegre,
Belém, Manaus e Salvador),
com um carro transformado
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em Karaokê-Móvel, equipado
com DVD-player, microfones
e telão.

Em cada cidade, a carava-
na apresentará o Japan Pop
Concert (Concerto em DVD
com artistas japoneses popu-
lares, representantes do estilo
J-Pop), além de demonstra-
ções de aulas de japonês utili-
zando a música (voltadas para
professores) e Concurso de
Karaokê (apenas para os es-
tudantes de japonês).

Os estudantes que se des-
tacarem serão convidados
para a etapa nacional do Con-
curso de Karaokê, que acon-

Caravana de Karaokê Brasil apresenta
painel atual da música jovem japonesa

KOSHUKAI

Asebex realiza seminário de
preparação de bolsistas

K O S H U K A I

Quando: De 9 de janeiro a 3 de fevereiro, das 19h30 às 22h

Onde: Associação Cultural e Assistencial Iwate Kenjinkai do Brasil
(Rua Tomaz Gonzaga, 95)

Palestras: desenvolvimento interpessoal, sonhos e desafios, su-
cesso e motivação; planejamento: objetivos e estratégias; informa-
ções sobre história, geografia, economia e política japonesa; cos-
tumes, tradições, etiqueta e língua japonesa

Mesas redondas: por área de atuação profissional; por localidade
da estada no Japão

Dinâmicas de grupo: interna (atividades recreativas para integra-
ção); externa (fim de semana em um sítio, com a participação de
bolsistas e ex-bolsistas)

As inscrições podem ser feitas durante o Koshukai, no local
(R$100,00) ou online (www.asebex.org.br )

A Asebex (Associação
Brasileira de Ex-Bolsistas no
Japão) realizará de 9 de janei-
ro a 3 de fevereiro, na Associ-
ação Cultural e Assistencial
Iwate Kenjinkai do Brasil, o
tradicional Koshukai, seminá-
rio cujo principal objetivo é for-
necer informações que contri-
buirão para um melhor apro-
veitamento de sua bolsa de
estudos ou estágio no Japão.

Para isso, o evento também
promove a integração entre os
candidatos de várias modalida-
des de bolsa (kenpi kenshu,
kenpi ryugaku, Jica, Latec,
Monbukagakusho, Nippon
Zaidan) e introduz conceitos da
cultura e sociedade japonesa
bem como de postura e ambi-
ente, que são fundamentais
para a estada do bolsista no
país.

Objetivo do evento é fornecer informações através da integração
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tece em São Paulo, no mês de
março. O projeto é coordena-
do pelos professores Takashi
Miura, Alexandre Augusto
Varone e Cristina Maki Endo.

Entre os DVD´s japoneses
que serão apresentados ao
público brasileiro, destaque
para artistas como Ken Hirai,
Utada Hikaru, Ai Otsuka,
Ayumi Hamasaki, Rimi
Natsukawa, Aiko, Aya
Matsuura, Mika Nakashima e
bandas conhecidas, como
Orange Range, Pornograffitti,
Mr. Children, Exile,
Ketsumeishi, B’z e L’Arc-en-
Ciel.

Programação da
Caravana de Karaokê

Brasil 2006

01/02 - São Paulo (Centro
Brasileiro de Língua Japone-
sa. Tel: 11/5579-6513)
03/02 - Rio de Janeiro (Ins-
tituto Cultural Brasil-Japão.
Tel: 21/2220-7877)
05/02 - Brasília (Associação
de Estudos da Língua Japo-
nesa de Brasília. Tel: 61/
3347-1214)
09/02 - Londrina (Aliança
Cultural Brasil-Japão do
Paraná. Tel: 43/3324-6418)
12/02 - Porto Alegre (PUC-
RS Instituto de Cultura Ja-
ponesa. Tel: 51/3320-3583)
15/02 - Belém (Associação
Pan-Amazônica Nipo Brasi-
leira em Belém. Tel: 91/3229-
4435)
18/02 - Manaus (Associação
Nipo-Brasileira da Amazônia
Ocidental em Manaus. Tel:
92/3234-7185)
21/02 - Salvador (Federação
Cultural Nipo-Brasileira da
Bahia. Tel: 71/3359-3490
26/03 - Etapa Nacional do
Concurso de Karaokê (Soci-
edade Brasileira de Cultura
Japonesa. Tel.: 11/3208-1755

Mais informações pelo
s i te : www.f j sp .org .br

Os coordenadores da Caravana de Karaokê Brasil 2006, Alexandre
Augusto Varone, Cristina Maki Endo e Takashi Miura

DIVULGAÇÃO

Começam na semana que
vem os cursos intensivos para
quem quer aprender japonês no
mês das férias escolares. Com
quase quatro semanas de du-
ração, de 9 de janeiro a 2 de
fevereiro, as aulas oferecidas
são de Básico (hiragana,
katakana, cerca de 400 kanjis,
3 mil vocábulos, conversação,
leitura e redação de pequenos
textos); Conversação (cerca
de 2 mil vocábulos, automação
de estruturas e vocábulos bá-
sicos através de gravuras) e
Japonês do Dia-a-Dia
(automação das expressões do
cotidiano, aulas com utilização
de gravuras, introdução ao dia-
dia do japonês).

De segunda a sexta-feira,
os horários são das 9h às 12h,
das 14 às 17h ou das 18h45 às
21h45 (ou 18h30 às 21h30,
para o método Ezoe). A matrí-
cula custa R$ 99,00 (Aliança)
ou RR$ 118,00 (Ezoe), e a
mensalidade, respectivamente,
vale R$ 494,00 (à vista) ou R$
592,00 – podendo ser parcela-
da até duas vezes.

Nos cursos semestrais, as
aulas se iniciam em 18 de fe-
vereiro, e o valor do curso é
R$ 418,00 ou R$ 500,00, se
pago até 8 de fevereiro.

Tradução - A Aliança Cultu-
ral Brasil-Japão também está
com as inscrições abertas para
a seleção do curso de introdu-
ção à tradução. O prazo é dia
28 de janeiro e a prova acon-
tece no dia 30. Os candidatos
devem ter proficiência em por-
tuguês e japonês.

Os objetivos do curso são
oferecer a formação básica
para tradutores de língua japo-
nesa, aperfeiçoando a adequa-
ção léxica e gramatical na lin-
guagem escrita do idioma por-
tuguês e japonês, e iniciar o alu-
no na arte de tradução de cu-
nho científico, comercial, jurídi-
co e literário, para que, posteri-
ormente, possam desenvolvê-lo
sem auxílio de terceiros.

A taxa para o exame é de
R$ 25,00 e o resultado sai no
dia 6 de fevereiro. As aulas
acontecem às terças e quintas
(primeiro ano) ou às segundas
e quartas (segundo ano), das
19h às 21h.

As unidades da Aliança fi-
cam na Liberdade (Rua Ver-
gueiro, 727, 5º andar, tel.: 11/
3209-6630; e Rua São Joa-
quim, 381, 6o andar, tel. :3209-
6420) ou em Pinheiros (Rua
Dep. Lacerda Franco, 328,
tel.: 3815-3446).
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Aliança Cultural inscreve para
cursos intensivos e de tradução

A Prefeitura de Mogi das
Cruzes iniciou a distribuição
pelos Correios dos 113.900
carnês de IPTU para o exer-
cício 2006. O prazo limite para
o contribuinte receber o docu-
mento é 31 de janeiro.Quem
não receber até esta data, deve
procurar o PAC – Pronto Aten-
dimento ao Cidadão, no prédio
sede da Prefeitura, de segun-
da a sexta, das 8 às 17 horas,
com o carnê do ano passado.

A primeira parcela, ou a
cota única, vencerá dia 13 de
fevereiro para os setores de 1
a 15, e dia 14 para os outros
lotes (a identificação do lote
pode ser conferida no carnê do
imposto). Os descontos serão
de 5% para o contribuinte que
não possuir dívida de IPTU até
1º de novembro de 2005 e mais
5% se o pagamento for à vista.

O pagamento pode ser fei-
to em Casas Lotéricas, Rede
Fácil e bancos autorizados
(Banespa, Bradesco, Itaú,
Nossa Caixa, Sudameris,
Unibanco, Banco do Brasil e
Caixa Econômica Federal).

Isenção – Cerca de 5 mil imó-
veis de baixa renda, sedes de
entidades filantrópicas e tem-
plos religiosos devem ficar
isentos do IPTU em 2006. No
caso de moradia popular, ela
deve ter até 500 m2 de terre-

no, 50 m2 de área construída,
valor venal máximo de R$
19.715,00. Além disso, deve
ser o único imóvel do proprie-
tário e ser utilizado como mo-
radia própria.

Para receber o benefício,
que faz parte da política de jus-
tiça fiscal implantada pelo pre-
feito Junji Abe, o proprietário
deve aguardar a chegada de
uma carta que será enviada
ainda este mês pela Prefeitu-
ra e seguir as orientações da
carta para ficar isento do im-
posto.

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Prefeitura inicia distribuição pelos
Correios dos carnês de IPTU

Tivemos ainda audiência com
o príncipe Akishinomiya e a
princesa Akiko”, disse ele, en-
tusiasmado.

Outro ponto de destaque
durante a estadia, como des-
taca Hideshima, foi um simpó-
sio realizado na Universidade
de Sofia, em que os alunos
apresentaram trabalhos sobre
as nações que participaram do
programa e puderam depois
discutir as abordagens com
seus representantes. “Tudo
isso é um fortalecimento da
relação entre os países, com
explanações política, cultural e
histórica. Eles apostam muito
para que os jovens possam
contribuir no futuro.”

E o convite via Consulado
Geral do Japão serviu como
grande valia para o também 4º
vice-presidente do Bunkyo e 1º
vice da Kibô-no-Iê. “Foi uma
experiência importantíssima e
única porque pudemos conhe-
cer a fundo a história da imi-
gração para outros cantos do
mundo, a importância que dão
ao Brasil, e dizer que o futuro
é promissor. De minha parte,
quero retribuir e contribuir com
todos os meus meios sociais
para fortalecer esse compro-
misso como descendente, cri-
ando oportunidades para as
novas gerações e à manuten-
ção da cultura japonesa”, fina-
lizou.

O presidente da Comissão
de Jovens do Bunkyo (Socie-
dade Brasileira de Cultura Ja-
ponesa), Marcelo Hiroyuki
Hideshima, começou o ano
com mais energia para os tra-
balhos na entidade. Após uma
temporada de dez dias no Ja-
pão no mês de dezembro, ele
está de volta às atividades em
São Paulo e completa hoje 36
anos de idade.

Entre os dias 5 e 14 do mês
passado, participou do Progra-
ma de Jovens Líderes Nikkeis
do Ministério dos Negócios
Estrangeiros do Japão, ao lado
dos também brasileiros Fabio
Yamamoto, vereador de Nova
Esperança (PR,) e Claudia
Ishitani, diplomata em Brasília.
Outros integrantes da América
Latina eram um peruano, um
dominicano, uma paraguaia,
uma argentina e um mexicano.

Na temporada, o grupo visi-
tou as cidades de Tóquio, Hiro-
shima, Quioto e Yokohama, e a
programação incluía a partici-
pação em palestras e visitas a
escolas, universidades e fábri-
cas. “O objetivo é explanar so-
bre as relações econômicas
entre os países da América
Latina e introduzir a cultura ja-
ponesa através dessas ativida-
des, como a visita que fizemos
à Jica, onde foi explicado seu
trabalho de colaboração com os
países em desenvolvimento.

COMUNIDADE

Marcelo Hideshima participa de
Programa de Jovens Líderes

A Moto Honda da Amazô-
nia está convocando os propri-
etários do modelo Honda Biz
125 versões KS e ES, ano de
fabricação 2005 e modelo
2006, a comparecerem, a par-
tir de amanhã (quinta-feira),
em qualquer concessionária da
marca para a substituição gra-
tuita do guidão.

A empresa informa que,
em algumas unidades, o supor-
te da alavanca do freio dian-
teiro poderá se romper, impos-
sibilitando o uso apropriado do

DUAS RODAS

Moto Honda da Amazônia convoca
proprietários da Biz 125 para troca do guidão

sistema, diminuindo a eficiên-
cia de frenagem.

A substituição do compo-
nente levará aproximadamen-
te 1h30, motivo pelo qual é
aconselhável o agendamento
prévio na Concessionária Hon-
da de sua preferência. Os en-
dereços e telefones da rede
podem ser obtidos pelo telefo-
ne 0800-55-22-21 ou no site
www.honda.com.br

A campanha se estenderá
até 5 de julho e abrangerá os

modelos com a seguinte nume-
ração de chassi:

Honda Biz 125 KS (ano
2005, modelo 2006):
9C2JA04106R000042 a
9C2JA04106R001750 e
9C2JA04106R800001 a
9C2JA04106R801098

Honda Biz 125 ES (ano
2005, modelo 2006):
9C2JA04206R000063 a
9C2JA04206R001981 e
9C2JA04206R800001 a
9C2JA04206R801403

Claudia Ishitani, Marcelo Hideshima e Fabio Yamamoto

ARQUIVO PESSOAL

Prazo limite para o contribuinte receber o documento é 31 de janeiro
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Colaboração: Marcus Hide

Bunka Matsuri - Fes-
ta da Cultura Japone-
sa no dia 13 de março
no Bunkyo. O evento
reuniu 8 mil pessoas.
Foto 1: Marcelo
Hideshima, coorde-
nador do evento

Foto 2: Os voluntários Mario Shimao, Cláu-
dio Kurita e Marcelo Shiraishi

No dia 1º de setembro
aconteceu a avant-
première do filme “Gaijin
– Ama-me como sou”.
Foto 1: As atrizes
Louise Cardoso e Aya
Ono
Foto 2: Tizuka Yama-
saki, diretora do filme

O G4 (Abeuni, Asebex,
Câmara Júnior Brasil-
Japão e Seinen Bun-
kyo) realizou uma pa-
lestra com a empresá-
ria Chieko Aoki em 17
de setembro.
Na foto: Chieko
Aoki, a palestrante

No dia 19 de abril, Walter Ihoshi comemora
com os amigos e familiares a entrada na Sub-
prefeitura do Jabaquara.
Na foto: Valmir Madazio, Walter Ihoshi,
Ushitaro Kamia e Tério Uehara

No dia 31 de maio, o então cônsul geral do Ja-
pão em São Paulo, Hitohiro Ishida, despede-se
do Brasil.
Na foto: Hitohiro Ishida, Keiko Ishida e
Takao Omae

No dia 10 de junho o vice-governador do Esta-
do de São Paulo, professor Cláudio Lembo, tor-
na-se membro da Aliança Cultural Brasil-Ja-
pão.
Na foto: Cláudio Lembo com o presidente
da entidade, Teruo Makio

Nos dias 11 e 12 de junho foi realizado o 1º
Festival do Japão em Campinas.
Na foto: O presidente do evento, Tadayoshi
Hanada, com Paulo Tsukada

No dia 20 de junho aconteceu o primeiro even-
to da Comissão do Centenário. “Bossa Nova,
Caipirinha e Saquê”, no Espaço Vila Noah.
Na foto: Embaixador Takahiko Horimura,
Kokei Uehara, governador Geraldo
Alckmin e embaixador Edmundo Fujita

Dia 31 de janeiro aconteceu a cerimônia de pos-
se da Asebex.
Na foto: O presidente do Bunkyo, Kokei
Uehara, e a presidente 2005, Mei Kanatani

Em 2 de fevereiro foi a vez da Câmara Júnior
Brasil-Japão realizar sua cerimônia de posse.
Na foto: Mauro Nikuma com o presidente
da gestão 2005, Rodrigo Hayakawa

O 1º Simpósio do Grupo Parlamentar Brasil-
Japão aconteceu em 3 de março na Câmara
dos Deputados, em Brasília.
Na foto: Deputado Paulo Kobayashi e o
então presidente da Câmara dos Deputados,
Severino Cavalcanti

Debate entre os candidatos a presidência do
Bunkyo no programa Imagens do Japão. As
eleições aconteceram nos dias 16 de abril (1º
turno) e 30 de abril (2º turno) e o professor
Kokei Uehara foi reeleito.
Na foto: Os três candidatos - Hiromi Tani,
Kokei Uehara e Hatiro Shimomoto

No dia 1º de julho foi apresentada a coleção
da estilista Érika Ikezili num desfile no São Paulo
Fashion Week, realizado no Ibirapuera.
Na foto: Érika Ikezili na sua entrada no fi-
nal do desfile

O 27º Tanabata Matsuri (Festival das Estrelas)
foi comemorado nos dias 2 e 3 de julho na Li-
berdade.
Na foto: Roberto Bueno Menezes, Hiroyuki
Minami, Jiro Maruhashi, Koichi Nakazawa,
Sergio Kobayashi, Hirofumi Ikesaki, Sadao
Onishi e Elzo Sigueta

Nos dias 15, 16 e 17 de julho aconteceu o 8º
Festival do Japão, desta vez no Centro de Ex-
posições Imigrantes, reunindo mais de 150 mil
pessoas.
Na foto: Walter Ihoshi, Carlos Augusto Calil,
Cláudio Lembo, Jiro Maruhashi e Koichi
Nakazawa

No dia 31 de julho diversos grupos se apresen-
taram no 3º Festival Yosakoi Soran, este ano
na Via Funchal.
Na foto: Ricardo Ikesaki e Hideaki Iijima,
idealizador do evento

No dia 17 de julho São
Paulo recebeu a ilus-
tre visita do 24º Sumo
Pontífice Koyama
Nitiyou Shounin.

No dia 6 de agosto ocorreu a abertura da ex-
posição que relembrou os 60 anos da bomba
atômica que atingiu Hiroshima.
Na foto: Elza Ejzenberg, Ii-sei Watanabe e
Hatiro Shimomoto

No dia 22 de agosto aconteceu a sessão solene
que homenageou o Instituto Niten e o sensei
Tsunemori Kaminoda.
Na foto: Ossato Kohei, Kokei Uehara,
Tsunemori Kaminoda, Jorge Kishikawa e
William Woo

No dia 28 de agosto foi realizado o Nippon Fest
juntamente com a comemoração dos 45 anos
do clube Nippon Country Club.
Na foto: A equipe do Movimento Jovem co-
memora o sucesso da festa

O 36º Campeonato Nikkey de Golfe aconteceu
nos dias 1º e 2 de outubro no PL Golfe Clube.
Na foto: Os campeões Guilherme Oda e
Carla Ziliotto

No dia 6 de outubro, o
cantor japonês Kazu-
fumi Miyazawa apre-
sentou-se no Sesc Vila
Mariana para um audi-
tório lotado.
Na foto: O cantor
Kazufumi Miyazawa

No dia 7 de outubro a Kibô-no-Iê comemorou
seus 35 nos de fundação num evento no Bun-
kyo.
Na foto: Ruka Horiguchi, Ryu Hassegawa
e Kihatiro Kita

Nos dias 12 e 13 de dezembro, a comissão jo-
vem do Centenário realizou o evento Japan
Experience no Sesc Vila Mariana, atraindo mi-
lhares de pessoas ao local.
Na foto: Equipe Japan Experience

No dia 1º de dezembro, os jogadores do São
Paulo Futebol Clube foram recebidos pelo côn-
sul geral do Japão em São Paulo em sua resi-
dência. O prefeito José Serra também compa-
receu à despedida da equipe ao Japão, onde
sagrou-se campeã mundial de clubes.

Foto 1: Kikuko Nishi-
bayashi, Rochelle
Portugal Gouvêa,
Marcelo Portugal
Gouvêa (presidente
do SPFC), prefeito
José Serra e o cônsul
Masuo Nishibayashi
Foto 2: Rina Sugimo-
to e Paulo Autuori

Foto 3: Rogério Ceni e a consulesa Kikuko
Nishibayashi

No dia 17 de dezembro o Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japonesa) realizou sua
festa de 50 anos de fundação.
Na foto: Representantes da comuinidade cor-
tam o bolo

No dia 5 de dezembro foi inaugurado na Câ-
mara Municipal de São Paulo o Instituto Paulo
Kobayashi juntamente com a Praça Presiden-
te Vereador Paulo Kobayashi.
Na foto: Eduardo Siqueira, Sergio Kobaya-
shi, Roberto Trípoli e Victor Kobayashi


