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Ingressos para festa do Centenário no
Sambódromo serão distribuídos em maio

DIVULGAÇÃO
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Mesmo com todos os per-
calços para a concretização
dos festejos paulista, a As-
sociação do Centenário pre-
vê que os ingressos para a
comemoração no Sambó-
dromo do Anhembi, marca-
da para os dias 21 e 22 de
junho, já possam ser entre-
gues no começo de maio.
Pelo menos essa é a previ-
são do coordenador da co-
missão de Festividades da
entidade, Elzo Sigueta. Toda-
via, os dirigentes encontram
dificuldades para viabilizar a
distribuição dos ingressos.
No total, cabem 28 mil pes-
soas no local, mas não se
sabe quantos convidados es-

SANSEY NO JAPÃO -
Um dos grupos mais
talentosos de yosakoi soran,
o Sansey, participará do
maior festival do estilo no
Japão. Trinta pessoas, sen-
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peciais e autoridades estarão
presentes, o que inviabiliza
um planejamento correto de
distribuição. “Como temos
de esperar pelas definições,
o jeito é trabalhar com reser-
vas de ingressos. É uma si-
tuação complicada”, resume
Elzo Sigueta, coordenador da
comissão. “Temos outras
questões que também estão
pendentes. Muitos turistas
japoneses e da própria Amé-
rica do Sul, por exemplo,
devem vir para as comemo-
rações. Como vamos fazer?
Não iremos vender ingres-
sos. Então, o jeito é reservar
cotas para eles? Não sabe-
mos ainda.”

Tsuboi garante vaga para Pequim;
Hoyama ainda espera chance

DIVULGAÇÃO

Fora da disputa individual nos
Jogos Olímpicos de Pequim,
o mesa-tenista Hugo Hoyama
disse em entrevista ao Jornal
Nippak, da República Domi-
nicana, onde foi realizado o
Pré-Olímpico, que ainda pode
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dar muitas alegrias ao tênis de
mesa brasileiro. No masculi-
no, as vagas ficaram com
Thiago Monteiro e Gustavo
Tsuboi (foto). No feminino,
Mariany Nonaka carimbou
seu passaporte.
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Com mais de 100 atividades
simultâneas, a sétima edição
do AnimABC acontece neste
fim de semana (5 e 6), no pré-
dio da Faenac, em São Cae-
tano do Sul. A expetcativa
dos organizadores é atrair
mais de 10 mil visitantes. Para
isso, atrações não faltam: con-
curso de cosplay,  exposição
de itens, miniaturas de caste-
los japoneses...

AnimABC 7 espera atrair mais
de 15 mil visitantes
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A Petrobras e a TonenGene-
ral, subsidiária da ExxonMo-
bil, concluíram no dia 1º de
abril o acordo  para a compra
de 87,5% de participação so-
cietária na Nansei Sekiyu, em
Okinawa, pelo valor aproxima-
do de US$ 50 milhões.  O
negócio representa um marco
muito importante para a Petro-
bras que, pela primeira vez,
entra na Ásia em operações de
refino. A Nansei Sekiyu tem
ainda como acionista a
Sumitomo Corporation, que
permanecerá com 12,5% da
empresa, em sociedade com
a Petrobras.

Petrobras conclui
compra de refinaria
no Japão

A saga de um dos pioneiros da
imigração japonesa no Brasil
está prestes a ser lançada. Ryu
Mizuno, um dos que ajudaram
a criar o sistema que trouxe a
primeira leva de japoneses ao
Brasil em 1908, terá mais um
livro editado. Com apoio do
Jornal Nippak, a obra retra-
tará a vida e a passagem de
um dos personagens “esque-
cidos” quando se fala no Cen-
tenário da Imigração. Ainda
sem título definido, o lança-
mento acontece no próximo
mês e traz uma releitura de
“Ryu Mizuno, Saga Japonesa

Livro sobre Ryu Mizuno tem
lançamento previsto para maio

REPRODUÇÃO
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em Terra Brasileiras”, lançado
inicialmente no começo dos
anos 90 pela escritora e pes-
quisadora Tereza Hatue de
Rezende. Agora, em 2008,
chega reeditado e com passa-
gens até então desconhecidas
das pessoas.

Uma comitiva formada por
membros do Ministério dos
Transportes do Japão e por
executivos da Mitsui visitaram
o Brasil nessa semana para
mostrar um pré-projeto de
implantação do trem-bala
brasileiro. Previsto para ser
concluído até 2015, a nova
linha férrea de alta velocida-
de ligará as cidades de São
Paulo e Rio de Janeiro. Além
do encontro com o presiden-
te da Câmara, Arlindo
Chinaglia, e com a ministra da
Casa Civil, Dilma Roussef, os
japoneses também conhece-
ram a adminsitração do Me-
trô paulista.

Japoneses mostram
em Brasília projeto
para trem-bala

––—––—–———–––——–—––—–—––——–– | pág 8
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do 27 dançarinos, 2 canto-
res e o chefe da delegação,
Claudio Shizuo Furukawa,
embarcam no início de junho
para o Yosakoi Soran Fes-
tival, na cidade de Sapporo,

província de Hokkaido
(norte do Japão). É a pri-
meira vez, em 17 anos do
festival japonês, que uma
equipe brasileira participa
do evento. As apresentações

acontecem nos dias 4 e 5 de
junho. Além do concurso,
estão previstas entre cinco e
seis apresentações diárias,
em vários locais diferentes
do arquipélago.
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KARAOKÊ –  A quarta edição do Festival
Beneficente Nipo-Brasileiro da Canção Japo-
nesa de Campos do Jordão, realizado nos dias
29 e 30 de março, na Câmara Municipal de
Campos do Jordão, reuniu cerca de 230 canto-
res. O evento fez parte das comemorações do
Centenário da Imigração Japonesa no Brasil.

SÃO BERNADO DO CAMPO 1 – São
Bernardo do Campo comemorou o 83º aniver-
sário da Represa Billings no último dia 27, com
o compromisso de sua recuperação ambiental.
Na ocasião, foi assinado um protocolo de in-
tenções na execução do Plano Integrado de
Recuperação Ambiental na Área de Mananci-
ais da Represa Billings.

NAGUISA – Sob a coordenação da Federação
Paulista de Sinuca e Bilhar e apoio da Fundação
Kunito Miyasaka, foi iniciada em 29 de março o
torneio comemorativo de sinuca denominado
“Taça Centenário da Imigração Japonesa”, com
a participação de cerca de 100 concorrentes.
Na fase classificatória, o torneio terá jogos si-
multâneos em 3 subsedes: Associação Naguisa,
Nippon e AABB. Somente na Associação Na-
guisa, o torneio está reunindo 40 inscritos, dos
quais, cerca de 30 são da própria Associação. A
finalíssima será disputada nos dias 19 e 20 de
abril, na sede da Federação, tendo cerca de 25
finalistas vindo das subsedes mais os atletas con-
vidados: Mário Ota, Adriano, César e Kodama
conhecidos campeões de sinuca, entre outros.

Representantes da Naguisa e da Federação
Paulista de Sinuca e Bilhar: torneio deve reunir
cerca de 100 concorrentes

Nikkeis mostraram que são bons de taco Uma representante feminina: Miyuki Teramoto

O “chef” Mitio Tanaka  pariticipou do torneio e
ainda preparou uma feijoada para todos

Confraternização : Tadao e Mitio antes da partida

SÃO BERNARDO DO CAMPO 2 – Terumi
Takano foi a grande vencedora do Concurso
de Karaokê Minami Kanako no Uta, realizado
no último dia 30, em São Bernardo do Campo
(SP). Takano venceu outros 60 inscritos e su-
birá ao palco ao lado da cantora Minami
Kanako. O evento foi prestigiado por cerca de
300 pessoas e fez parte do calendário oficial de
São Bernardo do Campo em comemoração ao
Centenário da Imigração Japonesa no Brasil.

Tetsuo Yoshimoto (presidente do Bunka em SBC),
Paulo Kubo (vice-presidente da Abrac), Bruna Kaori
(campeã da categoria tibiko), Tetudi Arie (vice-
presidente da Abrac) e Morio Minami (coordenador
geral do concurso em SBC)

Minami preside comissão organizadora dos
festejos em SBC

Sayuri Ohashi, que venceu o Concurso Minami
Kanako em São Paulo

MOVIMENTO ORIGAMI – Na última
quinta-feira (27), membros da JCI Brasil-Ja-
pão (Márcio Yochem, Hugo Amano e Leandro
Hattori) e Victor Kobayashi (IPK), estiveram
em audiência com os deputados federais Hide-
kazu Takayama e William Woo, e e embaixa-
dor Ken Shimanouchi, discutindo ações sobre
o movimento origami.

Leandro Hattori, Victor Kobayashi, deputado
Takayama, Marcio Yochem e Hugo Amano

Victor Kobayashi, Marcio Yochem, deputado William
Woo,  deputado Nilmar Ruiz, embaixador Ken
Shimanouchi,  Marina Raupp, Leandro Hattori e
Hugo Amano

TOYOTA – Executivos da Toyota do Brasil e
do Japão estiveram reunidos na semana pas-
sada, no Credicard Hall, para a apresentação
da décima geração do sedã Corolla. Além de
responder perguntas de jornalistas, os direto-
res também mostraram alguns dados sobre o
mercado brasileiro de automóveis. O presiden-
te da Toyota Mercosul, Shozo Hasebe, confir-
mou que a expectativa é de comercializar 50%
mais do modelo neste ano. No Guarujá, litoral
paulista, um test-drive para a imprensa tam-
bém agitou a semana. Na ocasião, um show de
bossa nova animou os presentes.

C I D A D Ã O
ARCOIRENSE – A
Câmara Municipal de
Arco-Íris, na região de
Marília, concedeu ao
deputado federal Walter
Ihoshi (DEM/SP), no
último dia 29, o título de
Cidadão Arcoirense.
Trata-se do primeiro tí-
tulo de cidadão honorá-
rio recebido pelo parla-
mentar.

ANIVERSÁRIO 1 –
Koji Michi comemorou
na semana retrasada
seu aniversário de 70
anos. Ao lado de ami-
gos e familiares, Michi
cortou o bolo com mui-
ta alegria e disposição.
Na foto: Leny Nayra,
Koji Michi, Midori
Michi, Ayra Cristina, o
neto Felipe Kohta, e a
filha Maguy Mayra.

ANIVERSÁRIO 2  –
No último dia 29, o dele-
gado aposentado da Po-
lícia Federal,  Mario
Ikeda, comemorou mais
um aniversário. Com a
presença de amigos e fa-
miliares, ele relembrou
passagens da vida e
também as memórias de
sua família. Seus avós
vieram para o Brasil bem
1908.
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MISSÃO

Comitiva japonesa apresenta
projeto de trem-bala em Brasília

Uma comitiva formada
por 11 integrantes do
Ministério dos Trans-

portes do Japão desembarcou
nessa semana para a troca de
informações sobre transporte
público. Na bagagem, tam-
bém, o grupo trouxe um pré-
projeto sobre a implementa-
ção do trem-bala no Brasil.

Em São Paulo, na última
segunda-feira (31), os japone-
ses puderam conhecer de per-
to a estrutura de operações
do Metrô paulista. Na ocasião,
o presidente do Metrô, José
Jorge Fagazzi, recepcionou a
comitiva para mostrar o CCO
(Centro de Controle de Ope-
rações), localizado na estação
Vergueiro. O secretário esta-
dual de Transportes, José Luis
Portela, e o gerente de ope-
rações, Milton Gioia, também
acompanharam a visita técni-
ca.

No CCO, os japoneses vi-
ram todo o controle operacio-
nal feito pelos funcionários.
Desde a sala de monitora-
mento das estações até a par-
te de segurança, os detalhes
foram mostrados ao grupo,
que se surpreendeu com a tec-
nologia utilizada. “Realmente
a estrutura do metrô de São
Paulo é muito eficiente. Todo
o trabalho é feito de forma
harmônica”, ressaltou o che-
fe de departamento de Trans-
portes do ministério japonês e
líder da comitiva, Kosuke
Shibata.

O interesse por parte dos
japoneses pelo sistema
metroviário de São Paulo tem
um motivo: atualmente, o JBIC
(Japan Bank for International
Cooperation) é um dos finan-

Seguindo as medidas pro-
postas para um maior rigor nos
aeroportos do país, o Ministé-
rio do Transporte do Japão
exigirá a todas as companhias
aéreas que confiram o passa-
porte de seus passageiros nas
portas de embarque dos aero-
portos internacionais do Japão
a partir de julho, de acordo com
a agência de notícias Kyodo.

De acordo com as autori-
dades, trata-se de uma me-
dida para evitar que terroris-
tas e contrabandistas viajem
em vôos internacionais que
decolem dos aeroportos japo-
neses, informaram à “Kyodo”
fontes ministeriais. O proce-
dimento, que segundo seus
promotores vai necessitar de
uma média de cinco segun-
dos por passageiro, consisti-
rá em comparar os nomes
das passagens com os do
documento de identidade, e
ao mesmo tempo verificar a
identidade do viajante através
da foto do passaporte.

A nova medida de seguran-
ça vai entrar em vigor antes
da realização em julho na ilha
de Hokkaido (norte) da cúpu-
la internacional do G8 (países

mais industrializados mais a
Rússia). Atualmente, a maio-
ria dos viajantes, exceto os que
utilizam companhias aéreas
americanas ou que viajam aos
Estados Unidos, pode entrar
nos aviões apenas com o car-
tão de embarque, sem a neces-
sidade de voltar a mostrar o
passaporte, após ter passado
pelo check in, a imigração, e o
controle de segurança.

Algumas empresas aéreas
manifestaram preocupação
com a nova medida, ao consi-
derar que ela dá às companhi-
as uma maior responsabilida-
de na segurança.

SEGURANÇA

Japão exigirá mais rigor para
entrada de estrangeiros

O deputado federal Walter
Ihoshi (DEM/SP) reassumiu
no último dia 26, o cargo de
vice-presidente da Comissão
de Defesa do Consumidor da
Câmara dos Deputados. Em
2007, ele também participou da
diretoria da mesa. A presidên-
cia da CDC foi assumida pelo
deputado Vital do Rêgo Filho
(PMDB/PB).

Dentre as atividades de-
sempenhadas por Ihoshi na
CDC, no ano passado, estão
a relatoria dos projetos de lei
405/07, que cria o cadastro
positivo no Brasil, e o 717/07,
que obriga o fornecedor que
oferece produto ou serviço
pela internet a disponibilizar,
em seu sítio, meio para o con-
sumidor cancelar sua aquisi-
ção.

Ihoshi ainda participou das
discussões sobre a adulteração

do leite longa vida, e foi o re-
querente da audiência pública
que discutiu a segurança de
vôo e o tráfego aéreo no Bra-
sil, sendo convocado o minis-
tro de Estado da Defesa Wal-
dir Pires, e convidados o Co-
mandante da Aeronáutica, Ten.
Brig. do Ar, Juniti Saito, o di-
retor-presidente da ANAC,
Milton Sérgio Silveira Zua-
nazzi, e o presidente da
Infraero, José Carlos Pereira.
A audiência foi realizada no dia
11 de abril de 2007 e teve re-
percussão nacional.

Em 2008, o deputado pre-
tende dar continuidade aos tra-
balhos e ajudar a resolver
questões de grande relevância
aos cidadãos, como as altas
tarifas cobradas pelos bancos,
o acompanhamento da conver-
são de pulso para minuto da
telefonia fixa, entre outros.

POLÍTICA

Ihoshi é reconduzido à
vice-presidência na CDC

Ihoshi propôs inúmeras soluções, como cadastro positivo

DIVULGAÇÃO

ciadores da nova Linha-4 do
Metrô, que liga a Zona Oeste
ao Centro da cidade. Previsto
para ser inaugurada ainda nes-
te ano, a linha atenderá milha-
res de passageiros e, pelos
cálculos do Governo paulista,
desafogará parte do trânsito,
bem como o sistema já sobre-
carregado do metrô.

Há, ainda, uma nova fren-
te de cooperação entre Brasil
e Japão na área de transpor-
te. De acordo com o presiden-
te do Metrô, um contrato já
está firmado com os japone-
ses para a aquisição de novos
trens. A medida, também in-
termediada pelo banco japo-
nês, é mais uma parceria en-
tre os dois países. “A visita de
uma comitiva japonesa é mui-
to importante, pois permite um
intercâmbio de informações.
E, como já temos um contra-
to firmado com o JBIC, tor-

na-se também um meio de
promover a integração nas
mais diferentes áreas”, des-
tacou Fagazzi.

Em Brasília – Após a visita
a capital paulista, a comitiva
japonesa embarcou para Bra-
sília para apresentar um pré-
projeto sobre a instalação do
trem-bala brasileiro. Em sín-
tese, trata-se da constituição
de uma rede ferroviária de
alta velocidade entre Rio de
Janeiro a São Paulo. A licita-
ção para o estudo de viabili-
dade da obra já foi concedida
e diversas empresas interes-
sadas na construção já se ma-
nifestaram, incluindo algumas
das principais companhias ja-
ponesas do ramo. Nos planos,
as primeiras viagens ocorre-
rão em meados de 2015 e o
percurso de 403 quilômetros
levaria cerca de uma hora e

25 minutos para ser comple-
tado.

Para acompanhar de perto
a apresentação, acompanha-
ram a comitiva do ministério
japonês representantes da
Mitsui, empresa que demons-
trou interesse em participar da
implementação. Além da nipô-
nica, organizações coreanas,
italianas e francesas também
sinalizaram interesse.

Segundo Kosuke Shibata,
as conversas estão em fase ini-
cial, mas a aproximação entre
Brasil e Japão – ainda mais no
ano em que se comemora o
Centenário da imigração –
pode facilitar nas negociações.
“Gostaríamos muito de traba-
lhar em parceria com o Brasil.
O Japão tem, atualmente, um
moderno sistema de trem-bala
e está preparado para trazer
essa tecnologia aos brasilei-
ros”, destacou ele.

DESISTÊNCIA

Japoneses cancelam fábrica
de semicondutores no Brasil

Após uma expectativa
para saber quem seria a pri-
meira marca a investir em
uma fábrica de semiconduto-
res no Brasil, a Toshiba, uma
das candidatas, confirmou que
não vai mesmo instalar uma
fábrica no Brasil, mesmo após
ter assumido compromisso
nesse sentido quando o gover-
no brasileiro adotou o padrão
japonês para a televisão digi-
tal no País.

A informação é do gover-
nador do Rio, Sérgio Cabral,
que foi ao Japão para manter
contatos com empresas japo-
nesas, visando a atrair inves-
timentos para o Estado do Rio.
Segundo nota divulgada pelo
governo do Rio, Cabral disse
que conversou com a minis-
tra-chefe da Casa Civil,
Dilma Rousseff, sobre a ques-
tão e a ministra explicou a
Cabral as negociações nesse
sentido.

“Estive com a direção da
Toshiba na quarta-feira, aqui
em Tóquio, e eles me confir-
maram a desistência (de ins-
talação da fábrica no Brasil)”,
afirma Cabral, na nota. “Con-
versei com a ministra Dilma

e pude compartilhar o senti-
mento de frustração quanto à
falta de reciprocidade à ado-
ção do padrão de TV digital
japonês. Como contrapartida,
a Toshiba ficou de instalar no
Brasil uma fábrica de semi-
condutores e não cumpriu o
trato”, complementou o go-
vernador, na nota.

Na avaliação de Cabral,
o comportamento da Toshiba
prejudica outras empresas
daquele país interessadas
em conseguir contratos no
Brasil, como é o caso do
trem-bala, entre o Rio de
Janeiro e São Paulo. Cabral
disse que a ministra Dilma
irá ao Japão em abril para
tratar dessa reciprocidade
entre os dois países. Cabral
visitou hoje as empresas
Sumitomo, Mitsui, Mitsubishi
Heavy Industries e Japan
Railway, que estão interes-
sadas em demonstrar seus
projetos para o trem de alta
velocidade. “A sugestão é
uma receita para o projeto do
trem-bala japonês recuperar
fôlego junto ao governo bra-
sileiro”, acrescentou o go-
vernador.

Diretor de multinacional japonesa confirmou desistência

DIVULGAÇÃO

Comitiva japonesa acompanhou procedimentos de segurança aplicados no metrô paulistano

JORNAL NIPPAK

A Câmara de São Paulo
aprovou, em primeira votação,
projeto de lei do vereador Au-
rélio Nomura (PV) que dispõe
sobre a construção de “edifi-
cação sustentável” ou “cons-
trução verde”. Essas obras
devem atender os princípios de
sustentabilidade, devendo ser
projetada e construída, respei-
tando a natureza, com baixos
índices de consumo de água e
energia, além de adotar mate-
riais que não poluam o ambi-
ente e cuja utilização não cau-
se danos à saúde dos usuários
e à comunidade.

Nomura destaca que en-
quanto não forem editar Nor-
mas Técnicas Oficiais-NTO
brasileiras, poderão ser utiliza-
das normas internacionais re-

lacionadas à matéria, desde
que o Código de Obras não
disponha em contrário.

O projeto atinge as novas
edificações a serem construí-
das na área urbana de São
Paulo, bem como as reformas
de prédios existentes, quando
ultrapassarem o coeficiente de
aproveitamento um, pertencen-
tes a zoneamento onde tal si-
tuação é permitida.

Os prédios verde terão de
ter medicação individualizada de
consumo de água potável,
reuso da água das chuvas e das
águas servidas, entre outros.

O projeto tem de ser nova-
mente aprovado pelos verea-
dores antes de seguir para a
sanção ou veto do prefeito Gil-
berto Kassab (DEM).

ADMINISTRAÇÃO

Câmara aprova “prédio verde”
de autoria do vereador Nomura

Província com
grande concentra-
ção de brasileiros,
Shizuoka sediou,
pela primeira vez,
um encontro para a
discussão da inte-
gração dos imi-
grantes brasileiros
junto à sociedade
japonesa. Denomi-
nada “Simpósio
Anual da Organiza-
ção Internacional
para Migração”, o
encontro reuniu au-
toridades, lideranças e público
em geral, sendo que, pela pri-
meira vez, o encontro aconte-
ceu na província.

Composto por mais de 300
pessoas, o público teve a opor-
tunidade de ouvir o prefeito de
Iwata, Nozomu Suzuki, que
trouxe o perfil dos brasileiros
que vivem na cidade. Segun-
do ele, a educação e a varia-
ção de empregos são os gran-
des desafios a serem vencidos
pelos imigrantes brasileiros ins-
talados na região.

Além de Suzuki, o pesqui-
sador Kimihiro Tsumura abor-
dou a situação dos jovens bra-
sileiros, citando casos de
contratação de menores de
idade e adolescentes, que aca-
bam abandonando os estudos.
“Muitos jovens querem voltar

a estudar. O governo precisa
criar um sistema que facilite
isso”, disse.

No painel de discussões, o
diretor da Federação das Indús-
trias no Japão, Hiroshi Inoue,
disse que os brasileiro precisam
pensar na carreira profissional.
“As linhas de trabalhos mais
simples como montagem de
celular, já estão sendo trans-
feridas para países asiáticos.
Em breve o Japão precisará de
trabalhadores mais qualificados,
que dominem o idioma japonês”,
destacou.

Ao final, dentre as propos-
tas apresentadas para o Gover-
no, destacam-se mais apoio à
educação, política concreta
para receber os imigrantes e
medidas contra a discrimina-
ção.

DEKASSEGUIS

Encontro em Shizuoka discute
integração de brasileiros

Província reúne milhares de brasileiros

DIVULGAÇÃO

Passageiros terão documentos averiguados com mais rigor

DIVULGAÇÃO
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CENTENÁRIO/SAMBÓDROMO

Associação vê dificuldades para
fechar distribuição de ingressos

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

O charuto de Getúlio
– PARTE 13 –

Nesse  meio tempo, uma
outra cultura parecia ofere-
cer lucros compensadores, o
algodão. Resolveram arriscar.
A primeira safra foi ótima, se-
guida de uma segunda e ter-
ceira. Não dependiam mais
da boa vontade do patrão,
pois no sistema de lucro se-
ria repartido entre o agricul-
tor e o empreiteiro. O colono
japonês nesta passagem da
década de 30 para 40 queria
ser livre. Para quê temer os
patrões arrogantes se podiam
cultivar suas próprias terras.
Foi o que aconteceu com a
família de Joshiro. Sonhos
eram bons, melhor ainda era
a luta para conquistar a liber-
dade de produzir. Terra emi-
grante era o Brasil. Voltar
para o Japão, nem pensar!
Acostumava-se cedo com o
paladar do arroz brasileiro,
um pouco mais duro, que po-
dia ser usado  para o feitio do
onigiri. Posto sobre o metal
fundido do fogão a lenha,
menos de um minuto, podia
se saborear um ótimo alimen-
to. O arroz queimado do
onigiri era motivo de festa
das crianças.

De fato, o colono via-se
na obrigação de adaptar-se
às circunstâncias. Estranhou
no começo a alimentação: fal-
ta de verduras. Mas conten-
tavam-se com o que tinha.
Ainda, quando a família Na-
kahara atuava como colonos
nos campos de café, torna-
ra-se comum semanalmente
receber sem nada pagar al-
guns quilos de café. Era pro-
duto não comercial, devido o
seu aspecto ruim. Joshiro ga-
nhava a sua porção. Posto na
boca, era amargo. Mas os
camaradas ensinaram como
prová-lo; era com muito açú-
car. Na falta de chá verde, o
café foi substituto a altura.
Para o imigrante, havia uma
descoberta mais eficiente
para animá-lo: a cachaça de
alambique. Parecia se abas-
tecer com álcool, pois traba-
lho não lhe faltava. “Naquela
época, os colonos eram tra-
balhadores, mas não dispen-
savam uma garrafa de ca-
chaça”, lembrou-se Shotaro.

Se não alimentassem com
calorias suficientes, não ha-
via quem pudesse suportar de
sol a sol o árduo trabalho ru-
ral. Nas cercanias havia co-
lonos italianos estabelecidos.
Pequenos agricultores, pro-
prietários de áreas menores
que a dos latifúndios dos co-
ronéis do café. Cultivam ba-
tata, milho e quase sempre
tinham uma criação de gado,
algumas vacas para a produ-
ção de leite, porcos e aves.
Colonos como os japoneses,
os italianos tinham conheci-
mento dos tempos difícies.
Shotaro, ao ler o diário do pai,
concordava: “Sempre estive-
ram do nosso lado e nos aju-
daram”. Quando o vizinho
Ettore Pugliese matava por-
cos, uma parte levava para a
família de Joshiro.

- Não temos como pagá-
lo – tentava se explicar Jo-
shiro.

- Temos muito e não po-
demos consumir tudo – fala-

va o italiano – quando você
tiver dinheiro, nos paga.

Nascia desta forma uma
fraterna amizade entre colo-
nos.

Toda vez que o italiano ia
para a cidade, com a sua
charrete, chamava os jovens
Shotaro e Toshio. Era a oca-
sião para fazer as compras de
mantimentos. Para não abu-
sar, retornavam para a fazen-
da a pé com sacos nas cos-
tas, que pesavam mais de 25
quilos. Este italiano tinha três
filhos, dois deles com a idade
semelhante aos de Shotaro e
Toshio. Chamavam-se Dan-
te, Giuseppe e Sofia. Os fi-
lhos falavam italiano, sem
nunca terem freqüentado a
escola. Quanto ao português,
era a língua comum, falado
com muitos erros, principal-
mente nos plurais.

- Buon Giorno – sauda-
va Ettore, quem se encontra-
va pela frente.

- Buon Giorno – repetia
Toshio.

Constrangido, resistia mas
não por muito tempo.  Ao ver
os olhos enérgicos do irmão,
era a vez de Shotaro imitar
com um sonoro “Buon
Giorno”.

Desconheciam o que era
italiano, do que era português.
Não importava muito, desde
que pudessem comunicar-se.
Na ocasião, o português era
a língua do patrão, do capa-
taz e do camarada. Condições
semelhantes, somente às do
outro colono. Falador até ao
exagero, estes italianos mos-
travam um temperamento
mediterrâneo, explosivo, tão
diferente ao dos japoneses?
Talvez esta afirmação seja
superficial. Não se tratava
disso.

Amizades verdadeiras fo-
ram estabelecidas entre os
estrangeiros, japoneses, itali-
anos, alemãs e outros, que
em terra estrangeira haveri-
am de ficar? Nem todos que-
riam. Havia entre os colonos
japoneses a crença do retor-
no à terra natal, sendo o tra-
balho no Brasil apenas tem-
porário. A entrada do Japão
nesta aventura bélica confir-
mava tal hipótese. Situação
de cautela! “Nem tudo que
reluz é ouro”, diz o ditado
popular. Por isso, dizer que
todos os colonos de japone-
ses queriam retornar é uma
afirmação tendenciosa. Será
assim?

Semeava-se o algodão em
outubro para colher no outo-
no. Um colono mais antigo,
Akira Sato, ficou com a in-
cumbência de arrendar as
terras e fornecer as semen-
tes. Para a nova empresa
quatro famílias aceitaram a
proposta. Cada uma delas fi-
cou responsável por quatro
alqueires. O arrendador, a
quem chamavam de patrão,
também cultivava uma área
de tamanho semelhante. Era
a quem deviam prestar con-
tas no final da colheita, oca-
sião em que os lucros seriam
divididos após o pagamento
das despesas.

(continua)

O embaixador do Japão no
Brasil, Ken Shimanouchi, visi-
tou na última segunda-feira
(31) a cidade de Curitiba, para
estreitar os canais de diploma-
cia entre o Paraná e o Japão.
Na ocasião, Shimanouchi foi
recepcionado pelo governador
Roberto Requião.

No encontro, realizado no
Palácio das Araucárias, o em-
baixador expôs o interesse do
Japão em ampliar relações
comerciais e culturais com o
Paraná e convidou Requião
para participar da cerimônia
oficial do Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil,
marcada para o dia 24 de abril,
no Japão.

O diplomata agradeceu o
apoio do Governo do Paraná
ao incremento das relações
econômicas dos dois países.
“O Japão tem boas relações
com o Paraná. Eu e o gover-
nador concordamos que tais

relações têm um grande futu-
ro, devendo se intensificar ain-
da mais”, disse Shimanouchi.
O embaixador lembrou que no
dia 22 de junho representan-
tes da família imperial japone-
sa estarão em Rolândia para
as comemorações do Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil. “Temos diversas ati-
vidades programadas para a
comemoração no Paraná, com
homenagens aos primeiros imi-
grantes, que contribuíram para
a construção do Brasil”, afir-
mou.

O governador disse que há
possibilidades reais de novas
parcerias entre Paraná e Japão.
“Temos várias empresas japo-
nesas instaladas no Paraná, e
novas indústrias nos procuram.
O povo japonês é exemplo de
seriedade, de trabalhadores res-
ponsáveis. São uma comunida-
de muito importante em nosso
estado”, afirmou Requião.

DIPLOMACIA

Embaixador quer mais
parcerias entre Japão e Brasil

Acontagem regressiva
começo. A 74 dias
para a celebração dos

100 anos de imigração japone-
sa no Brasil, a Associação do
Centenário fecha os últimos
detalhes para o festejo no Sam-
bódromo do Anhembi. Até ago-
ra, diversas comissões já estão
na reta final dos preparativos,
enquanto outras lutam para con-
seguir estabelecer um crono-
grama à risca, tendo “correr
contra o tempo”, literalmente.

É o caso da comissão de
Festividades, responsável pela
distribuição logística e da fes-
ta no Sambódromo. Liderado
por Elzo Sigueta, o grupo en-
contra dificuldades para lidar
com assuntos diretamente liga-
dos à comemoração, dentre os
quais a distribuição dos convi-
tes para o público. Trata-se, até
o momento, de uma das maio-
res incógnitas quando se fala
nos festejos. Entretanto, o que
os diretores afir-
mam é que os in-
gressos serão dis-
tribuídos a partir de
maio.

Ações já foram
indicadas para
agilizar o processo
de distribuição.
Uma delas é a de
que kenjinkais espa-
lhados pelo Estado
de São Paulo teriam
cotas de ingressos a
serem repassados
aos associados. Ou-
tra alternativa seria
liberar convites es-
peciais para todas as entidades
co-ligadas à própria Associa-
ção do Centenário e do Bun-
kyo. Contudo, fica a questão: e
aqueles que não possuem qual-
quer vínculo com entidades ou
associações e gostaria de par-
ticipar dos festejos?

Segundo Sigueta, não há
uma definição sobre quantos in-
gressos serão disponibilizados
ao grande público. “Não temos

nem como saber isso agora.
Primeiro porque não temos o
número total de autoridades
convidadas para a cerimônia
com o príncipe Naurhito [21 de
junho]. Depois, temos de ver
quantas delegações do Japão
estão vindo para cá. De início
eram 6 ou 7 províncias. Agora,
fala-se em 13 ou 14. Ou seja,
não temos como prever esse
tipo de situação. Gostaria que

todos pudessem entrar no Sam-
bódromo, mas temos de ver pri-
meiro quem será convidado ofi-
cialmente para depois verificar
a quantidade de ingressos para
o grande público”, explica o
coordenador.

De concreto, mesmo, sabe-
se apenas que o total de pesso-
as que entrarão no Sambódro-
mo gira em torno de 28 mil pes-
soas e que os ingressos serão
divididos por setores. Como a
quantidade de autoridades e
convidados especiais deve ul-
trapassar a marca de duas mil
pessoas – só a comitiva que
acompanha o príncipe tem mais
de 150 pessoas –, a comissão
sabe que tem de trabalhar com
uma reserva de ingressos, pelo
menos para as autoridades.

“Como temos de esperar
pelas definições, o jeito é tra-
balhar com reservas de ingres-
sos. É uma situação complica-
da”, resume Sigueta. “Temos
outras questões que também
estão pendentes. Muitos turis-
tas japoneses e da própria

América do Sul, por exemplo,
devem vir para as comemora-
ções. Como vamos fazer? Não
iremos vender ingressos. En-
tão, o jeito é reservar cotas
para eles? Não sabemos ain-
da. Fora que temos de reser-
var espaços, como para a im-
prensa. São tantos detalhes
ainda sem solução. Espero que
a própria comunidade possa
nos ajudar com sugestões.”

Dúvidas à parte, resta es-
perar pelas definições. En-
quanto isso, muitos nikkeis in-
teressados em participar da
festividade já estão arruman-
do as malas para vir a São
Paulo. De Curitiba, uma cara-
vana já mostrou interesse em
vir a São Paulo, assim como
Mogi das Cruzes e Mato Gros-
so do Sul. Segundo a reporta-
gem apurou, até hotéis já es-
tão sendo reservados. “Não
aconselho a fazer esse tipo de
operação sem uma certeza.
Esperem primeiro uma defini-
ção oficial”, aconselha Sigueta.

(Rodrigo Meikaru)

A Playarte fechou recen-
temente uma parceria com a
Associação para Comemora-
ção do Centenario da Imigra-
ção Japonesa no Brasil
(ACCIJB) que incentiva o in-
teresse pela cultura japonesa.

O projeto coordenado pela
Comissão de Eventos e Jovens
da ACCIJB terá duração de
um ano e envolve a realização
de promoções, sorteios de
DVDs de animê e mangá,
além de um festival de cinema
japonês no mês de agosto que
acontecerá no Cine Bristol do
Shopping Center 3. “A Playarte
é um forte parceiro na divul-
gação da cultura japonesa”,
afirma Claudio Kurita, coorde-
nador da Comissão de Jovens.

A primeira ação do projeto
será o sorteio de ingressos
para assistir o filme Paixão
Proibida (Silk), de François
Girard, que estreou no Brasil
dia 28 de abril. O filme conta

CENTENÁRIO

Playarte e Associação
sorteiam ingressos para filme

com a participação de Michael
Pitt, de Os Sonhadores, Keira
Knightley, de Piratas do
Caribe, e Koji Yakusho, de
Memórias de uma Gueixa, en-
tre os principais atores.

O drama conta a história de
um jovem empreendedor in-
glês que acreditava que seria
feliz eternamente ao lado se
sua esposa, mas devido a cri-
se da indústria da seda euro-
péia terá que fazer uma peri-
gosa viagem ao Japão para
negociar a mercadoria. E co-
meça a história de um jovem
que vai se aventurar numa mis-
teriosa e lendária ilha e acaba
se deparando com algo que irá
mudar sua vida.

Para concorrer a ingressos
para o filme “PAIXÃO PROI-
BIDA” envie um email para
sorteio@centenario2008.org.br
com nome, endereço e telefo-
ne de contato, até o dia 08/04
(terça), às 17 horas.

Requião com Shimanouchi: acordos podem sair em breve

DIVULGAÇÃO

Cena do filme “A Paixão Proibida”, que retrata conflitos de amor

REPRODUÇÃO

Com capacidade para 28 mil pessoas, Sambódromo promete ficar pequeno para comunidade

Sigueta: quebra-cabeça para distribui convites

DIVULGAÇÃO
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Cata-ventos darão as boas vindas
ao príncipe Naruhito no Paraná

PARANÁ CIDADES/CAMPO LIMPO PAULISTA

Armando Hashimoto participa
de fórum com Bill Gates

A convite da Micro-
soft, o prefeito Armando
Hashimoto (PSDB) em-
barcou no último dia 28
para os Estados Unidos,
onde participou, ao lado de
Bill Gates –  fundador e
chairman da maior e mais
conhecida empresa de
software do mundo –, do
The Government Leaders
Forum das Américas. O
evento foi realizado na
quinta e sexta-feira (3 e 4
de abril), em Miami.

Além de Hashimoto,
ministros da educação de
México, Argentina,
Colombia e Porto Rico di-
vidiram suas experiências.
O evento foi organizado
por uma ONG que promo-
ve a liderança de qualidade (a
Global Leadership Foundation,
comandada pelo Nobel da Paz
Frederik Willem Klerk, ex-pre-
sidente da África do Sul).

Para Hashimoto, o convite
foi resultado de um trabalho de
quatro anos. “Tem prefeito que
faz pracinha. Nosso trabalho é
a médio e longo prazos e volta-
do para a educação. Quando
assumimos, Campo Limpo Pau-
lista não tinha vocação nenhu-
ma. Hoje, é um pólo acadêmico
de qualificação tecnológica res-
peitável, o que dá às pessoas
carentes um caminho profissio-
nal e a chance de lutar e ter um
futuro promissor”, afirmou.

Cidade digital – Em um ano,
as três unidades do Centro
Municipal de Informática –
instaladas no Centro, no Con-
junto Habitacional São José e
no Distrito de Botujuru –  aten-
deram a mais  de 4,5 mil pes-
soas. Com 20 instrutores, seis
coordenadores e 11 salas de
aulas com um computador por
aluno, os três CMIs proporci-
onam de graça, a todas as ca-
madas da população, o acesso

ao conhecimento básico da in-
formática, além de cursos
avançados, com certificação
internacional da Microsoft,
àqueles que buscam especia-
lização na área, de olho no
mercado de trabalho.

“Temos vivido um grande
aprendizado, pois a demanda é
muito maior do que aquela que
a gente imaginava num primei-
ro momento”, afirma o asses-
sor em Tecnologia da Informa-
ção Francisco Goulart. Para
ele, a cidade conquistou na gi-
gante Microsoft um espaço que
não era explorado. “Os investi-
mentos feitos pela administra-
ção na criação de uma mega-
estrutura para a política de in-
clusão digital, o planejamento no
setor educacional e a busca de
uma nova vocação econômica
para o município nos abriram as
portas”, assinala Goulart.

Campo Limpo Paulista é,
hoje, a única cidade do país e
da América Latina a disponi-
bilizar à comunidade o pacote
educacional completo da Mi-
crosoft, embora a empresa
desenvolva ações sociais e de
inclusão desde 2004.

DIVULGAÇÃO

Prefeito nikkei apóia inclusão digital

A Academia Feminina de
Ciências, Letras e Artes de
Santos (AFCLA) promove o
concurso literário ‘A mulher
japonesa imigrante’. Os traba-
lhos, que podem ser uma crô-
nica ou um conto, devem ser
entregues até dia 15 de abril.
O concurso tem apoio da Se-
cretaria de Turismo (Setur) e
integra o calendário de come-
moração do centenário da imi-
gração japonesa.

De acordo com a doutora
em psicologia e presidente do
AFCLA, Maria Zilda da Cruz,
o concurso é uma homenagem
ao mérito da mulher japonesa:
“Com o seu apoio, o imigrante

japonês pôde crescer com a
família no território brasileiro”,
afirmou.

O trabalho impresso com
pseudônimo do participante e
uma cópia gravada em CD ou
disquete deverão ser inseridos
em um envelope, onde tam-
bém será anexado um envelo-
pe menor e fechado com os
dados do autor. Deverão ser
encaminhados para um dos
seguintes endereços: Rua João
Caetano, 164, Marapé, CEP
11070-311, ou para a Rua
Carlos Afonseca, 208, apto 164
– Gonzaga, CEP 11055-240.
Informações: 3237-1789 e
3284-1490.

CIDADES/SANTOS

A mulher japonesa imigrante é
tema de concurso literário

CIDADES/SÃO BERNARDO DO CAMPO

Evento comemora aniversário
de 83 anos da Represa Billings

São Bernardo do Campo
comemorou o aniversário da
Represa Billings com o com-
promisso de sua recuperação
ambiental. No dia 27 de mar-
ço, data em que a Represa
completou 83 anos, represen-
tantes do banco japonês JBIC
(Japan Bank for International
Cooperation), da Prefeitura
Municipal e da Sabesp (Com-
panhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo) esti-
veram presentes para registrar
um protocolo de intenções na
execução do Plano Integrado
de Recuperação Ambiental na
Área de Mananciais da Repre-
sa Billings.

O prefeito William Dib, o
representante do JBIC no Bra-
sil, Kan Bito, e o diretor me-
tropolitano da Sabesp Paulo
Massato, assinaram o compro-
misso de recuperar a principal
fonte de abastecimento da re-
gião metropolitana. “A Billings
foi essencial para o desenvol-
vimento industrial e econômi-
co de toda essa região”, res-
saltou Massato. “Nesse pro-
cesso de desenvolvimento, a
Represa foi poluída, principal-
mente, pela reversão das

águas do Rio Tietê e do Rio
Pinheiros. Chegou o momento
de recuperar essa degrada-
ção. Por isso a Sabesp, a Pre-
feitura de São Bernardo e o
banco japonês estão aqui para
assumir esse processo de
despoluição”.

Cooperação – O Plano para
recuperar a Billings foi reali-
zado em cooperação técnica
entre a Prefeitura, a Sabesp e
a Jica (Agência de Coopera-
ção Internacional do Japão).
Sua elaboração durou cerca de
dezoito meses e, desde o se-
gundo semestre de 2007,
aguarda liberação do governo
federal para que o banco ja-
ponês financie o início das
obras. Hiroyuki Minami, Se-
cretário Municipal e coordena-
dor geral do mega projeto, des-
tacou na solenidade que “o pro-
tocolo de intenções garante
que a Represa Billings não será
abandonada”, e completou:
“Hoje (27), dia em que a Re-
presa completa 83 anos, se tor-
na marcante por reunir três
importantes entidades que se
comprometem em recuperá-
la”.

Autoridades durante cerimônia de assinatura do protocolo

DIVULGAÇÃO

OImin Center, em Ro-
lândia, (PR), o palco
das comemorações

dos 100 anos da imigração ja-
ponesa no Paraná, onde fica a
segunda maior comunidade ja-
ponesa do Brasil, vai ganhar
uma decoração especial para
receber seu convidado mais
ilustre: o príncipe herdeiro do
trono japonês, Naruhito. Cen-
tenas de alunos das escolas de
Rolândia vão confeccionar
cata-ventos, que serão coloca-
dos em toda a extensão do es-
paço onde será realizada a ce-
rimônia oficial de comemora-
ção do centenário. Um cata-
vento gigante, projetado pelo
Governo do Paraná, também
deverá chamar a atenção.

Por questões de seguran-
ça, o portal que existe no local
vai ser remodelado, e transfe-
rido para outro lugar. Em toda
a arena, e nos locais de passa-
gem do príncipe e da comitiva
que irá acompanhá-lo, serão Príncipe Naruhito deve visitar quatro cidades paranaenses

DIVULGAÇÃO

colocadas bandeirolas com as
flâmulas do Brasil e do Japão.
O Imin Center também será
decorado com tanabatas (en-
feites de papel que simbolizam
as estrelas).

O príncipe Naruhito estará
em Rolândia no dia 22 de junho
com uma comitiva de 300 pes-
soas. O presidente Lula e diver-
sas autoridades devem prestigi-
ar a comemoração. A cidade de
Rolândia sempre é escolhida
como palco para as celebrações
da imigração no Paraná –
sediou eventos quando foram
celebrados 50, 70, 80 e 90 anos.

Feira – Além da solenidade em
Rolândia, a Comissão Imin 100
Paraná organiza a Feira Inter-
nacional Brasil Japão, que será
realizada no Parque de Expo-
sições Francisco Feio Ribeiro,
em Maringá, e apresentará o
melhor da tecnologia, gastrono-
mia e cultura japonesa, entre os
dias 19 a 29 de junho.

CIDADES/LINS

Comunidade nikkei de Lins
despede-se de prefeito

A diretoria da Associação
Beneficente, Cultural e Espor-
tiva de Lins, representantes do
Honpa Hongwanji, Coalins,
Bairro Tangará 7 e do
Guapiranga, fizeram festa de
despedida ao prefeito Walde-
mar Sândoli Casadei, que foi
convidado pelo governo japo-
nês para a solenidade do cen-
tenário da imigração japonesa
e do Ano de Intercâmbio Ja-
pão-Brasil a realizar-se no pró-
ximo dia 24 em Tóquio.

Aproveitando a viagem
ele visitará Kobe –porto de
onde partiram os imigrantes
– e a cidade de Ueda, com a
qual espera efetivar convê-
nios culturais, turísticas e se-
lar acordo como cidades-ir-
mãs. Em Ueda será recebi-
do pelo prefeito e pela asses-
sora Tereza Horinouti. Ela foi
de Lins e é casada com um
linense, Koji Horinouti, hoje
gerente do Banco do Brasil
daquela cidade.

Lideranças da comunidade apoiaram prefeito Waldemar Casadei

DIVULGAÇÃO

A escultura “Força”, cria-
da pelo artista plástico José
dos Santos Laranjeira, foi a
vencedora do concurso “Arte
no Espaço Urbano”, promovi-
do pela Prefeitura Municipal
de Ourinhos, como parte das
comemorações do Centenário
da Imigração Japonesa. Natu-
ral da cidade de Bauru, Laran-
jeira iniciou seus estudos no
Uruguai, ainda na década de
60, sob a orientação do escul-
tor austríaco Wilhelm
Prilassnig.

De volta ao Brasil, participou
de salões, concursos e mostras
de artes visuais. Laranjeira é
também doutor pela Universida-
de de Barcelona (Espanha) e
participa, desde 2003, das co-
missões de avaliação de cursos
do Ensino Superior do Ministé-
rio da Educação. Utilizando um
dos mais tradicionais elementos
da cultura japonesa, o artista to-
mou como ponto de partida a in-
formação contida no ideograma
“Forças”.

Laranjeira faz questão de
ressaltar “a visualidade sofis-

ticada da escrita oriental”, as-
sociando-a a “força vital trazi-
da pelos imigrantes com seus
costumes e tradições”,
traduzidas “no vigor físico, no
rigor intelectual e na delicade-
za espiritual”.

Foram ainda selecionadas
outras duas obras suplentes. O

CIDADES/OURINHOS

Concurso “Arte no Espaço Urbano” divulga obra vencedora

Escultura de quatro metros de altura traz ideograma “força”

DIVULGAÇÃO

projeto criado pela artista
Joanna Isadora de Arruda
Reimão, de Piraju, foi indica-
do como primeiro suplente, e
ocupa a segunda suplência o
projeto da arquiteta e urbanis-
ta ourinhense Rosiani Vaz.

“A palavra força vai ser
representada utilizando cimen-

to e bronze, materiais compac-
tos que dão uma visão moder-
na da abordagem do tema”,
destaca o artista plástico Sér-
gio Nunes, um dos integrantes
da comissão julgadora. Outro
artista que participou da sele-
ção, Cacosta destaca “a estru-
tura formal da obra, da estética
dentro do contexto proposto”.
Já Renato Luz, artista plástico
e arquiteto, achou “fabulosa a
iniciativa de implantação da obra
de arte no espaço público”.
Marco Aurélio Gomes e Hélio
Kobata participaram da comis-
são, representando a Prefeitu-
ra Municipal.

Por fim, houve um consen-
so com relação a importância
dessa inciativa, ocupando o
espaço urbano com obras de
arte, uma intervenção estética
que propicia uma elevação
cultural da cidade. “Você vai
passando e dá de cara com a
obra de arte, é democrático”,
completa Sérgio.
(Assessoria de Comunica-
ção da Secretaria Municipal
de Cultura de Ourinhos)



6 JORNAL NIPPAK São Paulo, 05 de abril de 2008

Estudo aborda tradição da
culinária japonesa no Brasil

COSTUMES

Em comemoração aos 100
anos de imigração, três entida-
des ligadas à área de saúde
(Associação Médica Brasilei-
ra, Associação Paulista de Me-
dicina e Associação Médica
Japonesa) promovem, nos dias
19 e 20 de junho, o Congresso
Médico do Centenário Brasil
Japão, no Memorial da Amé-
rica Latina. O evento faz par-
te do calendário oficial das co-
memorações e conta com
apoio das Secretarias da Saú-
de e de Relações Internacio-
nais do Estado.

Na ocasião, os palestrantes
debaterão a formação, espe-
cialização e, particularmente, a
educação médica continuada,
assim como o intercâmbio
médico entre Brasil e Japão,
que deverá ser implementado.
Serão abordadas, também, a
história e o pioneirismo dos
médicos nikkeis no Brasil. Em
São Paulo, por exemplo, alguns
foram responsáveis pela fun-
dação de dois importantes hos-
pitais de origem nipônica: o
Nipo-Brasileiro e o Santa

MEDICINA

Congresso Médico do Centenário está com inscrições abertas

Confira a programação abaixo:

Programação Científica
19/06/08 e 20/06/08

Módulo 1 – A Medicina
Japonesa
O Médico e o Sistema de Saú-
de Japonês
A Formação Médica no Japão
- Graduada
- Especializada
- Educação Médica Continua-
da
- A Medicina Japonesa fora do
Japão

Módulo 2 – A Contribuição
dos Japoneses e seus
Descendentes à Medicina
Brasileira

Módulo 3 – Intercâmbios
Brasil-Japão na Área da
Medicina

Módulo 4 – A Saúde da
Comunidade Nipo-Brasileira:
no Brasil e no Japão
- A influência das mudanças
dos hábitos alimentares, aspec-
tos culturais e ambientais, no
aumento da incidência de do-
enças na comunidade nipo-bra-
sileira comparada à japonesa.

Cruz, inaugurados em 1988 e
1939, respectivamente.

Outro ponto que entra em
debate é a inversão do fluxo
migratório, desencadeado pe-
las sucessivas crises econômi-
cas, que resultou em cerca de
350 mil nipo-brasileiros no
mercado de trabalho japonês.
A maioria não está inserida no
contexto social local e sofre
certo grau de preconceito,
além de ter uma inadequada
assistência à saúde. O objeti-
vo é conseguir que providên-

cias sejam tomadas pelas au-
toridades do Brasil e do Japão.

Na ocasião, haverá ainda,
o lançamento oficial da Asso-
ciação Médica Nikkei, criada
para congregar os médicos
brasileiros e japoneses.

Aos interessados, as inscri-
ções estão abertas e são gra-
tuitas. A expectativa é de re-
ceber, pelo menos, mil médi-
cos de todas as especialidades.
Mais informações pelo telefo-
ne: (11) 3188-4252 ou pelo
email: eventos@apm.org.br.

Idéia é trocar informações e conhecimento entre participantes

DIVULGAÇÃO

Compreender as mudan-
ças ocorridas com a
tradição da culinária

japonesa após o desembarque
dos imigrantes no Brasil moti-
vou Sérgio Hayashi, formado
pela Fundação Escola de So-
ciologia e Política de São Pau-
lo (FESPSP), a desenvolver o
estudo “Percepção sobre há-
bitos alimentares e tradição”.

A pesquisa baseia-se no li-
vro “A história da alimentação
no Brasil”, de Luis Câmara
Cascudo, e busca averiguar
como ocorrem estas mudanças
alimentares, uma vez que o
Japão está entre as nações
tidas como mais conservado-
ras. Sansei, Hayashi presta
também uma homenagem ao
Centenário da Imi-
gração Japonesa.

“Segundo Câ-
mara Cascudo,  já
em 1967, quando o
livro foi escrito, as
famílias brasileiras
já haviam abando-
nado o hábito de
reunir-se em torno
da mesa para a
oração diária antes
de cada refeição.
Nesta época, já era
comum que cada
pessoa comesse
onde tivesse vonta-
de e, lendo algumas
dessas coisas,
pesquisei os hábitos
alimentares dos ja-
poneses que vivem

no Brasil para saber como
ocorre este processo”, expli-
ca o sociólogo.

Durante o estudo, foram
entrevistados imigrantes e des-
cendentes de japoneses, entre
eles sanseis, nikkeis (termo
dado pelos japoneses para de-
signar aqueles que nasceram
ou vivem em outros países), e
nisseis (filhos de japoneses),
que foram indagados acerca de
seus costumes alimentares e
das mudanças vivenciadas por
eles neste sentido.

Ao desembarcarem no
Brasil, em 1908, os japoneses
- que tinham costume de dor-
mir por volta das 7 da noite -
precisaram adaptar seus horá-
rios em função do trabalho na

lavoura e do funcionamento
das escolas, e com isso, con-
seqüentemente, foram incor-
porando também os ingredien-
tes típicos brasileiros ao seu
paladar, o que ocorre, princi-
palmente, em função do clima
tropical.

Maionese e manga – O es-
tudo, portanto, conclui que hou-
ve uma adequação por parte
dos imigrantes japoneses na
chegada ao país, que era ne-
cessária ao seu estabelecimen-
to em terras brasileiras. Do
mesmo modo, ao serem ques-
tionados sobre sua posição
quanto à mistura de ingredien-
tes típicos com o de outras cul-
turas, a maioria dos entrevis-
tados demonstrou não ser as-
sim tão conservador, declaran-
do não ser contra inovações
como o uso de maionese ou de
manga no sushi, por exemplo.

“Outra informação bastan-
te interessante diz respeito à
alimentação dos japoneses des-
de o Japão. Costumamos acre-
ditar que o sushi e o sashimi,
por exemplo, são consumidos
diariamente como o nosso ar-
roz e feijão, porém, a comida
que os japoneses consomem no
dia-a-dia não é nenhuma novi-
dade para nós: os principais são
o arroz, o peixe e o lámen, aque-
le macarrão instantâneo, co-
nhecido como miojo. Sushi e
sashimi são para ocasiões es-
peciais, pois a comida no Japão
é muito cara”, Hayashi.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Mudanças na alimentação e nos pratos são caracterizados no estudo

Sérgio Hayashi é formado pela Fesp-SP

A comunidade nipo-brasilei-
ra de Curitiba promove, neste
fim de semana (5 e 6), o  “Hana
Matsuri do Centenário” ( Na-
tal Budista do Paraná) em um
tradicional reduto italiano, o
Bosque São Cristovão, no bair-
ro Santa Felicidade. Desde que
os matsuris (festivais) come-
çaram a ser promovidos em
Curitiba, em 1991, esta é a pri-
meira vez que está sendo or-
ganizado num local típico de
outra etnia.

“Essa parceria é importan-
te pois demonstra a harmonia
cultural dos povos  e a integra-
ção nipônica na sociedade bra-
sileira justamente  quando co-
memoramos o centenário da
imigração japonesa no Brasil
”, conta Jorge Yamawaki, pre-
sidente da Associação Cultu-
ral e Beneficente Nipo-Brasi-
leira de Curitiba (Nikkei Curi-
tiba), entidade que promove o
evento.

Os primeiros japoneses
chegaram no Brasil em 1908,
a bordo do navio Kasato Maru,
sendo a maioria xintoísta ou
budista. E o “Hana Matsuri”
foi idealizado para celebrar o
nascimento do Pequeno Buda,
Siddartha Gautama, em 08 de

abril de 566 A.C., no jardim de
Lumbini, na região onde hoje
se localiza o Nepal.

A cerimônia religiosa do
Hana Matsuri terá início às 14
horas de hoje (05 de abril) com
o cortejo do “Hanamido” - al-
tar com a imagem do Peque-
no Buda, que será conduzido
por autoridades religiosas e
crianças vestidas com trajes
típicos. Em seguida inicia-se o
“Kanbutsue”, ritual onde é ofe-
recido chá ao Pequeno Buda..

Cultura – Nos dois dias de
evento o público curitibano terá
a oportunidade de conhecer
melhor a cultura japonesa atra-
vés de show de taiko, apresen-
tações musicais e danças fol-
clóricas. Além disso, haverá a
tradicional praça de alimenta-
ção, com a venda de dezenas
de pratos típicos da culinária
japonesa, como sushi, sashimi,
sukiyaki, tempurá, entre outros.
Os jovens também terão um
palco especial para matsuri
odori, show de bandas e con-
cursos de cosplay.

Os ingressos custam R$
3,00 (menores de 12 anos e
maiores de 65 anos não pa-
gam).

BUDA 2

Curitiba comemora aniversário
de Buda em reduto italiano

Oferenda de chá adocicado será aberta aos interessados

Cortejo reunirá centenas de pessoas no bairro da Liberdade

DIVULGAÇÃO

A Associação Cultural e
Assistencial da Liberdade
(Acal), em conjunto com a Fe-
deração das Escolas Budistas
do Brasil, Associação dos Ad-
miradores do Buda Xaquiamu-
ni e Aliança Feminina Budista
do Brasil realizam de 7 a 11 de
abril, de segunda a sexta, na
Praça da Liberdade, a 42ª edi-
ção do Hanamatsuri – Aniver-
sário doBuda Xaquiamuni –
em comemoração aos 2632
anos de nascimento do Buda
Xaquiamuni.

A partir de segunda (7)  até
sexta-feira (11), das 10 às 16h,
quem passar pela praça pode-
rá participar da oferenda de
chá adocicado banhando o pe-
queno Buda. O ponto alto da
festividade acontece no domin-
go (12), com o desfile solene
do elefante branco gigante. O

cortejo passará pelas Ruas
Galvão Bueno, Américo de
Campos e Av. Liberdade (até
as altura do número 376, sede
da Acal).
Confira a programação:
De 7 a 11 de abril, das 10 às
16h: Oferenda de chá adoci-
cado (amanchá) no palanque
montado na Praça da Liberda-
de
Dia 12 (domingo)
10h: Cerimônia de abertura
com a presença de autorida-
des
10h10: Música
10h20: Saudação do bispo Hi-
rofumi Watanabe
10h25: Discursos
10h35: Música e distribuição de
ramalhetes aos convidados
11h: Desfile do elefante bran-
co gigante saindo da praça
com destino à sede da Acal

BUDA 1

Hanamatsuri celebra
nascimento do Buda
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Ryu Mizuno, ‘o injustiçado da imigração’, ganha
livro sobre vida e trabalhos no Brasil

YOSAKOI SORAN

Grupo Sansey de Londrina participa de festival no Japão
O Grupo Sansey vai parti-

cipar do maior festival de
yosakoi soran do Japão. Trin-
ta pessoas, sendo 27 dançari-
nos, 2 cantores e o chefe da
delegação, Claudio Shizuo Fu-
rukawa, embarcam no início
de junho para o Yosakoi Soran
Festival, na cidade de Sapporo,
província de Hokkaido (norte
do Japão). É a primeira vez,
em 17 anos do festival japo-
nês, que uma equipe brasileira
participa do evento.

Esta será a segunda vez
neste ano em que a professo-
ra do grupo, Aline Kashinoki,
viajará ao Japão a convite. Em
fevereiro, ela passou sete dias
no arquipélago com um grupo
de 25 pessoas, com todas as
despesas pagas pelo governo
japonês, pelo programa “Jo-
vens Líderes Brasil-Japão”.

As apresentações aconte-
cem nos dias 4 e 5 de junho.
Estão previstas entre cinco e
seis apresentações diárias, em
vários locais diferentes. O gru-
po também foi convidado a
fazer a abertura da grande fi-
nal, em que concorrem apenas
8 finalistas, dos cerca de 500
grupos de todo o Japão previs-
tos para este ano. “Nós vamos

2007 foram inscritas 341 equi-
pes, em um total de 44 mil par-
ticipantes. O público dessa
edição, segundo o site oficial,
superou 2 milhões de pessoas.

A viagem, confirmada ofi-
cialmente somente na semana
passada, foi possibilitada pela
Associação Yosakoi Soran do
Brasil, e vem sendo negocia-
da desde o ano passado. Um
coordenador do festival no Ja-
pão chegou a vir ao Brasil em
2007 para avaliar o nível de
qualidade dos grupos, e, segun-
do Mity, mostrou-se impressi-
onado.

Agora, além de ensaios in-
tensos, o grupo se prepara tam-
bém financeiramente para po-
der viajar. O Sansey planeja
realizar promoções para arre-
cadar dinheiro para a compra
de mais instrumentos, acessó-
rios e a confecção de trajes.
Como o festival vai ajudar ape-
nas com o transporte terrestre
do grupo, Hideaki Iijima, pre-
sidente da Associação Yosakoi
Soran do Brasil, decidiu arcar
com as despesas aéreas do
grupo todo. Assim, o grupo
quer arrecadar dinheiro para
que Iijima não precise desem-
bolsar uma fortuna.

participar como convidados,
representando o Brasil no ano
do Centenário da Imigração
Japonesa ao Brasil”, explica
Mity Shiroma, presidente do
Grupo Sansey. A equipe lon-
drinense foi escolhida por ser
tricampeã brasileira nessa
modalidade de dança japone-
sa.

Para Mity, esta será tam-
bém uma oportunidade de mos-
trar a integração da comuni-
dade nikkei na sociedade. Vale
lembrar que a música que será
apresentada, “Yosakoi Soran –
Asas dos Sonhos”, foi com-

posta pelo músico Marco
Tureta, e Mity e Shizuo Furu-
kawa compuseram a letra em
japonês. O grupo também tem
um integrante que é negro – e
budista.

O Yosakoi Soran Festival
começou em junho de 1992,
reunindo 10 equipes e um pú-
blico de 20 mil pessoas. O
crescimento dessa nova dan-
ça, que mescla o tradicinal
soran bushi de Hokkaido com
o moderno yosakoi da provín-
cia de Kochi, foi vertiginoso.
Para se ter uma idéia do ta-
manho do festival hoje, em

Integrantes participarão pela primeira vez de concurso no Japão

DIVULGAÇÃO

Na época em que os ja-
poneses estão em
voga no Brasil, uma

das homenagens prestes a ser
lançada conta a história de um
imigrante que lutou bravamen-
te, tanto pelos imigrantes quan-
to pelas relações comerciais e
empresariais entre Brasil e
Japão. Entretanto, muitas ve-
zes ele nem mesmo é lembra-
do quando se fala na saga dos
nipônicos em solo brasileiro há
quase 100 anos. Trata-se de
Ryu Mizuno, um dos que inici-
aram todo o processo burocrá-
tico para a vinda de 781 pas-
sageiros ao porto de Santos,
onde, acreditavam, teriam uma
condição de vida melhor.

Em forma de livro, a obra a
ser lançada pelo Jornal
Nippak no próximo mês, com
apoio da  Fundação Kunito
Miyasaka,  contará a saga do
imigrante que, antes mesmo do
Kasato Maru, já havia percor-
rido terras brasileiras em bus-
ca de oportunidades. Em 1906,
Mizuno, após atravessar a
Cordilheira dos Andes, foi um
dos precursores quando se tra-
ta de japoneses no Brasil.

A obra, reedição do livro
“Ryu Mizuno, Saga Japonesa
em Terra Brasileiras”, fora
lançado inicialmente no come-
ço dos anos 90 pela escritora
e pesquisadora Tereza Hatue
de Rezende. Agora, em 2008,
chega reeditado e com passa-
gens até então desconhecidas
das pessoas. Dentre um dos
destaques, estão a estada
meteórica por cidades que ele
nem mesmo chegou a fixar
residência – mais especifica-
mente no interior paulista.

Segundo o editor do livro,
Luís Hanada, a comemoração

dos 100 anos não poderia dei-
xar de fora aquele que muitos
consideram como o “avô da
imigração japonesa no Brasil”.
“O Mizuno ficou meio esque-
cido nessas comemorações,
pois muitos se lembram mais
do Shuhei Uetsuka e Unpei
Hirano, que efetivamente tra-
balharam com os primeiros
imigrantes. Porém, muitos se
esquecem que quem organizou

toda a estrutura para os japo-
neses fora Ryu Mizuno. Foi um
visionário e o primeiro empre-
endedor japonês no País”, ex-
plica Hanada.

O motivo para ser “esque-
cido” pela maioria dos imigran-
tes tem um motivo: na vinda
dos primeiros imigrantes, todos
os que embarcaram tiveram
de pagar uma taxa ao governo
japonês, com a promessa de

receber o valor total no desem-
barque em Santos. Contudo,
quando chegaram ao Brasil
não havia dinheiro. Mizuno,
então representante e respon-
sável pela leva de imigrantes
japoneses, não conseguiu ob-
ter o montante depositado no
Japão.

“Mesmo com esse inciden-
te, ele não abandonou os japo-
neses. Pelo contrário, pois sem-
pre esteve atrás de oportunida-
des de negócios. Foi o primeiro
representante do Japão a abrir
canais de negociação com o
governo japonês, especialmen-
te para a exportação de café.
Era um trabalho político e em-
preendedor. Só para citar uma
passagem curiosa, ele trouxe
fogos de artifícios em 1908,
quando comemorou-se o cen-
tenário da abertura dos portos
brasileiros”, relata Hanada.

Leitura dinâmica - Permea-
do por passagens históricas e
relatos baseados em seu pró-
prio diário de bordo, a saga de

Mizuno traz ainda os esforços
dele para preparar a terra na
região do Vale do Ribeira, lito-
ral paulista, aos imigrantes in-
teressados em investir na agri-
cultura. Em seguida, passa ain-
da por Minas Gerais, onde
visualiza a criação de bicho-
da-seda. Conforme ia se mu-
dando, preocupava-se com o
bem-estar e o desenvolvimen-
to dos conterrâneos em uma
terra desconhecida.

De leitura fácil, o livro pro-
mete agradar tanto as pesso-
as da velha geração quanto os
mais jovens. O motivo? Se-
gundo Hanada, a obra mostra
visões de quem, um dia, teve
força de vontade para ajudar
o Japão e, conseqüentemente,
os japoneses. “É uma forma de
homenagear um grande nome
dentro da imigração e que não
deveria ser esquecido de for-
ma alguma”, finaliza o editor.

Grupo de japoneses, com Mizuno no centro, formaram grandes parcerias com governo brasileiro

Líderes dos imigrantes posam para foto histórica

Mizuno (à esq.) foi o primeiro empreendedor japonês no Brasil

FOTOS: REPRODUÇÃO

O Shopping Piracicaba abriu
na última terça-feira (recebe, a
partir desta terça-feira (01) a
exposição fotojornalística “Cen-
tenário da Imigração Japonesa
-1908-2008”, composta por
quadros informativos, fotos,
bandeiras, peças históricas e
um espaço especial para a en-
tidade assistencial Lírio da Paz,
que comercializará bonsais, ten-
do ao lado um típico jardim ja-
ponês, criado pelo arquiteto João
Chaddad Filho.

Na entrada da exposição, a
reprodução de um portal japo-
nês convida os visitantes a co-
nhecerem pontos turísticos, as-
pectos culturais e costumes ori-
entais distribuídos em painéis
fotográficos, quadros explicati-
vos, bandeiras com inscrições
japonesas e expositores com
peças tradicionais/folclóricas.

Cássia Spinosa, gerente de
Marketing do Shopping Piraci-
caba, explica que a exposição
é rica em detalhes e ilustrações
que retratam com fidelidade
vários acontecimentos históri-
co-culturais como a chegada
dos primeiros imigrantes, habi-
tações típicas, costumes, pon-
tos turísticos e manifestações

artísticas como o ikebana e o
origami. “É uma homenagem do
Shopping Piracicaba ao cente-
nário da imigração japonesa, que
proporcionará aos visitantes a
oportunidade de conhecerem
um pouco mais sobre a milenar
cultura japonesa, seus costu-
mes e tradições”, detalha.

Junto às fotos, painéis expo-
sitores trarão textos descritivos
sobre a história do Japão, a his-
tória da imigração, relações Bra-
sil-Japão, culinária e artes mar-
ciais, as casas tradicionais e
kabuki, origami e ikebana, kiri-
gami e shodo, saquê e kataná,
imagens de Kyoto Gosho, Pavi-
lhão Prateado, Castelo de
Himeji, Memorial da Paz de Hi-
roshima, Pavilhão Dourado, Pa-
gode Sensoji, Monte Fuji e Cas-
telo Matsumoto. Completando a
exposição, um típico jardim ja-
ponês foi elaborado pelo arqui-
teto João Chaddad Filho, com
exemplares de bonsais.

EXPOSIÇÃO “CENTENÁRIO
DA IMIGRAÇÃO JAPONESA”
PRAÇA DE EVENTOS - SHOPPING

PIRACICABA

01 A 15 DE ABRIL

INFORMAÇÕES: 3403.3833

FOTOJORNALISMO

Exposição marca homenagem
ao Centenário da Imigração
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ANIME

AnimABC 7 terá mais de 100
atividades simultâneas

Aregião do Grande ABC
recebe neste fim de
semana (5 e 6), um

misto de feira, evento, conven-
ção e encontro que ao longo
de seis edições realizadas vem
conquistando um número cada
vez maior de freqüentadores –
a  última edição atingiu a mar-
ca de mais de 10 mil pessoas.

Com o objetivo de incentivar
a cultura e formas sadias de lazer
e entretenimento, a sétima edi-
ção do AnimABC deve reunir o
dobro de atividades dos anos
anteriores. As novidades come-
çam pelo novo local que abriga-
rá o evento: além quatro vezes
maior que o antigo, a Faculdade
Faenac possui infra-estrutura
adequada e seus mais de 35 mil
metros quadrados estão prontos
para atender o público espera-
do pelos organizadores, de apro-
ximadamente 15 mil pessoas.

Serão disponibilizados ôni-
bus gratuitos para os visitan-
tes com saída da estação de
trem de São Caetano do Sul
até o local do evento. E em um
ano de festividades para a co-
munidade nipo-brasileira o
AnimABC promete fazer a
sua parte divulgando e home-
nageando o Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil.

Com a proposta de apre-
sentar o lado jovem da cultura
japonesa, o evento conta com
diversas atividades ligadas ao
tema, como a criação de ver-
sões comemorativas  dos mas-
cotes do AnimABC, que tro-
caram suas já conhecidas rou-
pas de  super-heróis por tradi-
cionais trajes japoneses.

Os visitantes poderão con-
ferir uma exposição de itens e
miniaturas de castelos japone-

ses, que foi cedida pelo Consu-
lado Geral do Japão e ficarão
expostas apenas durante os dois
dias do evento. Destaques tam-
bém para as apresentações de
três bandas e um grupo de taikô,
além das bandas Gaijin Sentai,
que tem por inspiração temas
de anime; Red Hana,  que toca
o melhor do J-Pop; e a Mega
Driver, que se destaca por to-
car apenas temas de vídeo
games japoneses.

As apresentações aconte-
cem no palco principal localiza-
do em uma área aberta de 8 mil
metros quadrados especialmen-
te reformada para a ocasião.

Haverá ainda o espaço de
ParaPara, dança que atual-
mente é febre entre os jovens

japoneses, e o campeonato de
Animeke, além de dois audi-
tórios onde serão exibidos os
mais novos e badalados seri-
ados japoneses, entre eles os
episódios mais recentes da
série Cavaleiros do Zodíaco,
Bleach e Naruto Shippuden,
e oficinas e workshops de
mangás.

Este ano, além do tradici-
onal concurso de cosplay, o
AnimABC 7 sediará uma se-
mifinal brasileira do World
Cosplay Summit, mais conhe-
cido como WCS, Concurso
de Cosplay mais importante
do mundo, que terá a sua
grande final na cidade de
Nagoya no Japão.

A sétima edição traz ainda

o feirão de gibis e revistas, desta
vez com 8 lojas de revistas reu-
nidas, entre elas a Comix, maior
gibiteria de São Paulo, Editora
Digerati, ERC Comics, Mundo
HQ, Senhor dos Mangas e Sebo
Multiverso, que estarão dispo-
nibilizando mais de 200 mil re-
vistas com descontos que vari-
am de 30 a 70%.

Os vídeo games também tem
espaço no evento através da
Nintendo Wii®, Play Station 3®
e Xbox® e com os seus tradici-
onais espaços de Step Mania
(tapetes de dança), Guitar Hero
(Simulador de Guitarra) e
Pokémon para Nintendo® DS.

Também estarão presentes
os tradicionais brinquedos
infláveis, batalha campal, tabu-
leiro gigante de RPG. Uma no-
vidade é a gincana de one
piece, uma espécie de caça ao
tesouro que acontecerá em
todo o evento inclusive no pal-
co, além de uma área exclusi-
va para paintball.

Hoje (5), o evento recebe
visita do cartunista Mauricio
Ricardo, responsável pelo site
charges.com.br, que virá de
Minas Gerais exclusivamente
para palestrar e contar um pou-
co sobre a sua profissão. Mau-
ricio Ricardo freqüentemente
tem as suas charges veiculadas
em vários programas da Rede
Globo de Televisão, entre eles
Domingão do Faustão, Progra-
ma do Jô e Big Brother Brasil
Confira a programação com-
pleta no site:
www.animabc.com.br.

ANIMEABC7
QUANDO: DIAS 05, DAS 11 ÀS 20H, E
06, DAS 10 ÀS 19H

ONDE: FACULDADE FAENAC (RUA

CONCEIÇÃO, 321, BAIRRO SANTO ANTÔ-
NIO, SÃO  CAETANO DO SUL – SP)
OBSERVAÇÃO: HAVERÁ ÔNIBUS GRATUI-
TOS DA ESTAÇÃO DE TREM DE SÃO CAETA-
NO DO SUL ATÉ O LOCAL DO EVENTO.
INGRESSO: R$ 10,00 + 1 KG DE ALIMENTO

NÃO PERECÍVEL (EXCETO SAL E AÇÚCAR).
CRIANÇAS COM ATÉ 7 ANOS INCOMPLETOS

ACOMPANHADAS DE RESPONSÁVEL E

MAIORES  DE 60 ANOS NÃO PAGAM

INGRESSO.
INFORMAÇÕES

PELO E-MAIL WWW.ANIMABC.COM.BR

OU 11/4971-0436

Aos 94 anos, Tomie Ohtake
não pára. Além de ser uma das
artistas nipo-brasileiras mais
conceituadas, ela agora tam-
bém se prepara para mais uma
“invasão” em diversas cidades
– todas alusivas às comemo-
rações do Centenário da Imi-
gração. Em Guarulhos, uma
obra abstrata está praticamen-
te pronta para homenagear os
imigrantes japoneses na entra-
da do Aeroporto Franco Mon-
toro. Outro trabalho que tam-
bém entra na reta final é uma
escultura na cidade de Santos,
programada para ser inaugu-
rada daqui a dois meses. Para
muitos, ela pode ser conside-
rada a “artista do Centenário”.

Encomendada pela prefei-
tura de Santos, a escultura já
está na fase final. Até junho, a
obra de 15 metros de altura e
20 toneladas de aço será ins-
talada na cidade do litoral pau-
lista. Segundo a própria artis-
ta, o local não poderia ser mais
propício para a instalação do
monumento, pois foi a porta de
entrada dos imigrantes japone-
ses. Segundo ela, que prefere
não explicar os conceitos por
trás de seus trabalhos, a obra
em aço fará referências às on-
das “e vai se encaminhando
para cima e em direção do
mar”.

Em Santos, ainda, está em
andamento também o projeto
“As Ondas - Santos 21”, que
transformará a plataforma do
emissário num parque público
urbanizado após quase 30 anos
de entraves judiciais e burocrá-
ticos. Apresentado no ano pas-
sado, o autor do projeto é Ruy
Ohtake, um dos filhos de

ESCULTURA

Obra de Tomie Ohtake em
Santos está na fase final

Tomie.
O parque será uma exten-

são dos jardins da praia com
um toque contemporâneo, con-
forme definiu Ohtake: “a po-
pulação de Santos e também
os visitantes, sejam crianças,
adolescentes, adultos ou ido-
sos, terão espaços para recre-
ação e educação, com um fun-
do lúdico”. Ressaltando que a
área se tornará naturalmente
um importante ponto de atra-
ção turística, sintetizou: “É um
projeto esteticamente interes-
sante, socialmente útil e ambi-
entalmente um modelo”.

A plataforma tem cerca de
43 mil m², e as áreas ajardina-
das e arborizadas se mesclarão
aos serviços de suporte, como
bicicletários, sanitários e vesti-
ários. Esculturas em forma de
ondas marcarão a entrada do
parque e a ponta da platafor-
ma. Antes de elaborar o proje-
to, Ohtake visitou a área e con-
versou com seus freqüentado-
res, além de se posicionar so-
bre questões de salvamento de
banhistas e segurança com o
Corpo de Bombeiros.

O custo total da implemen-
tação do parque está estima-
do em R$ 8 milhões, sendo
cerca de R$ 6 milhões para as
obras civis e R$ 2 milhões para
paisagismo, iluminação e sis-
tema de monitoramento por
câmeras. Assim que conseguir
a licença ambiental definitiva
e a autorização do SPU, a Pre-
feitura encaminhará o projeto
ao Departamento de Apoio e
Desenvolvimento das Estânci-
as, para que receba recursos
aos quais o Município tem di-
reito.

Tomie Ohtake promete surpreender santistas com obra

DIVULGAÇÃO

Até mascote ganhou trajes típicos em homenagem aos imigrantes

DIVULGAÇÃO

O Shopping SP
Market, localizado
na região Sul da ca-
pital de São Paulo,
apresenta até o dia
22 de abril evento
em homenagem ao
centenário da imi-
gração japonesa no
Brasil. O espaço
Raízes do Japão re-
úne lazer e cultura
em um único local,
no qual os visitan-
tes podem conhecer as tradi-
ções, costumes, entre outras
peculiaridades dos orientais. A
mostra está exposta na Praça
de Interligação do empreendi-
mento e ocupará uma área de
15 metros². A decoração do
cenário contará com elemen-
tos típicos da terra do sol nas-
cente, como arquitetura, lumi-
nárias e símbolos.

De acordo com Maria
Eugênia Duva, gerente de
Marketing do Shopping SP

Market, a iniciativa faz parte
da estratégia de marketing do
empreendimento em promover
ações diferenciadas. “Quere-
mos agregar entretenimento e
cultura, por meio de uma ação
que valorize a tradição orien-
tal e que ressalte a importân-
cia e a contribuição dos japo-
neses ao nosso País”, informa
a executiva. A ação conta, ain-
da, com o apoio do Consulado
Geral do Japão em São Paulo
e do Supermercado Ricoy.

EM SHOPPING

Centenário é tema de evento no SP Market
O evento tem seis ambien-

tes, que abriga palco para apre-
sentações artísticas e o Jardim
dos Pedidos, inspirado no mito
da tradicional festa Tanabata
Matsuri, também conhecida
como Festival das Estrelas. No
local, os visitantes escrevem
seus pedidos em papéis, que
são pendurados em ramos de
bambu e depois queimados, o
que, segundo a lenda, eleva os
desejos às estrelas.

Painel de fotos – Além disso,
a história e costumes dos japo-
neses serão retratados por meio
da exposição de maquetes,
vestimentas, animais do horós-
copo japonês, entre outras pe-
ças, no Espaço Histórico. Ou-
tro destaque é o Painel de Fo-
tos, que reunirá uma galeria de
imagens do Japão. Para os in-
teressados em aprender sobre
a arte de dobrar papéis, são
ministrados workshops para a
confecção de origami e os fãs
dos quadrinhos japoneses tam-
bém contam com uma área es-
pecial no Lounge Mangá, onde
podem interagir com outros
colecionadores que estiverem
no local.

RAÍZES DO JAPÃO
QUANDO: ATÉ 22 DE ABRIL, DAS 12 ÀS

20H

ONDE: SHOPPING SP MARKET / PRAÇA

DE INTERLIGAÇÃO (AV. NAÇÕES

UNIDAS, 22.540 – SÃO PAULO)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/5682-3666
OU WWW.SHOPPINGSPMARKET.COM.BR

Espaço reúne tradição e cultura japonesa

DIVULGAÇÃO
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Gueinosai escolhe grupos para
evento do Centenário

DANÇA

No palco, para a abertu-
ra, as mais importan-
tes professoras de dan-

ça clássica e folclórica japo-
nesa do Brasil; os vencedores
da última seletiva (realizada
em 15 de abril do ano passa-
do); e os integrantes da Comis-
são de Gueinosai. Ao lado de-
les, os 14 inscritos (grupos e
individuais), candidatos para
conquistar o direito de dançar
em um dos mais importantes
palcos da cidade de São Pau-
lo, o Auditório do Centro de
Convenções do Parque
Anhembi, com capacidade
para 2.600 pessoas. Na oca-
sião, a seletiva escolheu os re-
presentantes do evento alusi-
vo ao Centenário.

Ao contrário do ano anteri-
or em que somente os primei-
ros classificados puderam se
apresentar, neste ano, todos os
classificados (os sete classifi-
cados no individual, os dois do
infantil e os três em grupo)
poderão se apresentar no Au-
ditório do Anhembi.

“É incrível, mas já se pas-
sou um ano desde que estive-
mos reunidos para a seletiva
do 42ª Festival e anunciáva-
mos a intenção de levar o nos-
so espetáculo para o Auditó-
rio do Anhembi”, disse a pro-
fessora Fujima Yoshinojo, pre-
sidente do corpo de jurados.
“Pois então, chegou a hora do
grande momento. Hoje, gos-
taríamos de contar com o em-
penho dos participantes e
atenção dos jurados para es-
colhermos os melhores e, as-
sim, promover um espetáculo
de alto nível”, ressaltou a pro-
fessora.

Em seguida, ela explicou
sobre os vários itens em julga-
mento e suas respectivas no-
tas. Esclareceu que todos os
inscritos, “só pelo esforço de
participar do evento”, já esta-
riam recebendo 30 pontos.
Para os outros 70 pontos, no
caso da apresentação individu-
al, estariam sendo julgados a
compreensão da música (o
candidato deve transparecer
que está entendendo o verda-
deiro sentimento da música,
explicou), e a postura e ex-
pressão dos olhos e movimen-
tos das mão.

Já na apresentação em gru-
po (dantai), os 70 pontos fo-
ram distribuídos da seguinte
maneira: movimentação coe-
rente com o ritmo da música e
sincronização entre os mem-
bros dos grupo, máximo de 35
pontos; transparecer no baila-
do o entendimento do signifi-
cado da música, máximo de 21
pontos e beleza do figurino e
bom senso nos adereços, má-
ximo de 14 pontos.

A classificação da seletiva para o 43º Festival
MODALIDADE BAILADO INDIVIDUAL – ADULTO

1º lugar - Yukie Takase, (Campo Grande)
2º lugar - Fumiyo Sato,(São Paulo)
3º lugar - Yoko Ariki e Shunji Wakatsuki, da escola Hanayagui-ryu

Kinryu-kai
4º lugar - Alice Mitida, da Sociedade Cultural e Esportiva Nipo-

Brasileira de Santo Amaro
5º lugar - Márcia Enoki, de Ribeirão Preto Bunkyo
Troféu Shoreisho (Honra ao Mérito) para Satoko Hirata
Troféu Doryokusho (Esforço) para Eduardo Yoshimoto

MODALIDADE INDIVIDUAL – INFANTIL
1º lugar - Flávia Tomioka, da escola Fujima-ryu Nihon Buyo Gakko
2º lugar - Larissa e Verônica Kawakatsu, da escola Fujima-ryu Nihon

Buyo Gakko
MODALIDADE DANTAI (GRUPO)

1º lugar - Kotaro-kai: Mayumi Omine, Keiko Miyashiro, Patrícia
Ori, Harumi Shimabukuro e Hatsue Omine

2º lugar - Representantes da ACAL - Associação Cultural e Assis-
tencial da Liberdade - Ichi Shinozaki: Bianca Toma, Denize
Shizuno, Grace Kawakubo, Amanda Nozaki, Maira Gushiken,
Tatiana Esashika, Leila Nozaki, Natalia Kondo, Rayssa Guedes,
Kátia Yamamoto e Lilian Yamamoto, com a música “Suzume Odori”
(Kayo Buyo), com 94,67 pontos.

3º lugar - Representantes da escola Hanayagui-ryu - Kinryu-kai:
Iku Matsumoto, Yoko Ariki, Kinuyo Kinoshita, Yoshiko Tanaka,
Saeko Narumi, Hisako Hironaga e Tomoko Nishida, com a música
“Tsutsuji Ondo” (Mimbu), com 91,44 pontos.

Integrantes que participaram da seletiva no Bunkyo mostraram talento e técnica no palco

DIVULGAÇÃO

ARTES

Exposição em Salvador revela
arte influenciada por Japão

Uma exposição diferente
relacionada ao Japão está em
cartaz em Salvador, na Bahia.
No local, o Centro Cultural
Correios de Salvador, o artista
Elinaldo Costa mostra ao pú-
blico a mostra “Cartas do Ja-
pão”, envelopes pintados à
mão e que trazem elementos
orientais em sua composição.

Segundo o artista, os traba-
lhos são pinturas feitas em te-
las retangulares, com bordas
em cores que lembram o Bra-
sil e que imitam um envelope
dos Correios do Brasil. Sobre
a tela, vários selos antigos são
colados, marcas de franquia e
o carimbo com a agência e data
são pintados, e ele não se es-
quece nem mesmo do quadri-
nho azul escuro escrito “via
aérea” ou “par avion”. Em seu
último trabalho, “Cartas do Ja-
pão”, Elinaldo utiliza elemen-
tos orientais para decorar os
envelopes, que poderão ser
conferido a partir do dia 28 de
março no Centro Cultural Cor-
reios de Salvador.

A exposição é promovida
pelo Consulado Geral Honorá-
rio do Japão em Salvador e
pela Associação Cultural Bra-
sil Japão do Estado da Bahia,
com o apoio dos Correios. Na

mostra, Eremita Rosa, que
completa 100 anos de idade no
ano do centenário da imigra-
ção, também será homenage-
ada. Eremita foi a primeira e
única agente postal de
Maracangalha, distrito baiano
da cidade de São Sebastião do
Passé, local em que Elinaldo
pinta e se inspira em suas
obras. Há um processo em
curso para transformar São
Sebastião do Passe em cida-
de-irmã de Niigata.

Aos interessados, o Centro
dos Correios fica na Praça
Anchieta, 20, em Salvador, na
Bahia, e a exposição fica em
cartaz até dia 25 de abril. Ho-
rário: das 10h às 19h, de segun-
da a sexta. Entrada gratuita.

DIVULGAÇÃO

Trabalhos reúnem colagem e pintura sobre temas japoneses
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NOTEBOOK

Sony lança primeiro modelo com
blu-ray do mercado brasileiro

A Petrobras e a TonenGe-
neral, subsidiária da ExxonMo-
bil, concluíram no dia 1º de abril
o acordo para a compra de
87,5% de participação societá-
ria na Nansei Sekiyu, em Oki-
nawa, pelo valor aproximado de
US$ 50 milhões. O negócio re-
presenta um marco muito im-
portante para a Petrobras que,
pela primeira vez, entra na Ásia
em operações de refino.

A Nansei Sekiyu tem ainda
como acionista a Sumitomo
Corporation, que permanece-
rá com 12,5% da empresa, em
sociedade com a Petrobras.

A Nansei possui uma refi-
naria com capacidade de pro-
cessar 100 mil barris de petró-
leo leve por dia e produz deri-
vados de alta qualidade e nos
padrões do mercado japonês.
Também conta com um termi-
nal de petróleo e derivados
para armazenamento de 9,6
milhões de barris, três piers
com potencial para receber
navios de produtos de até
97.000 deadweight tonnage
(dwt) e uma monobóia para
navios Very Large Crude
Carrier (VLCC) de até
280.000 dwt.

Está prevista ainda a utili-
zação da capacidade do termi-
nal para impulsionar a negoci-
ação de biocombustíveis no
Japão e no mercado asiático.

Com isso, a Petrobras preten-
de ampliar seu intercâmbio
tecnológico com o Japão,
regida pela ética nos negóci-
os, com responsabilidade soci-
al, comprometida com o desen-
volvimento sustentável para
uma melhor qualidade de vida
dos cidadãos. Desde 2006, a
Companhia orienta sua atua-
ção social e ambiental nos
princípios do Pacto Global da
ONU e integra o Dow Jones
Sustainnability Index (DJSI),
dentre outras iniciativas em
âmbito internacional.

Planejamento – A aquisição
da refinaria está alinhada ao
Planejamento Estratégico da
Petrobras no que se refere ao
incremento da capacidade de
refino de petróleo no exterior,
contribui de forma significativa
para o aumento da comerciali-
zação de petróleo e derivados
produzidos pela Companhia.

Presente em 27 países, em
quatro continentes (Américas,
África, Ásia e Europa), a Pe-
trobras é uma empresa integra-
da de energia e líder mundial
em exploração e produção de
petróleo em águas profundas.
Atua no mercado asiático atra-
vés do escritório em Beijing e
da empresa de trading em Cin-
gapura, a Petrobras Singapore
Private Limited - PSPL.

NEGÓCIOS

Petrobras conclui compra de
refinaria no Japão

RESTAURANTES E BARES

Restaubar 2008 comemora
100 anos de imigração

Na próxima segunda-feira
(07), tem início, em São Paulo,
a terceira edição da Restau-
bar. Trata-se de uma feira de
negócios ideal para donos de
bares, restaurantes e casas
noturnas.

O evento conta com de 120
expositores, divididos entre ali-
mentos e bebidas, equipamen-
tos, cozinhas profissionais, re-
frigeração, acessórios, utilida-
des e utensílios, mobiliário, au-
tomação comercial, uniformes,
displays, embalagens, logística,
design, decoração, paisagismo,
som e iluminação, brindes e pro-
moções e serviços. A feira ocu-
pa seis mil metros quadrados do
Transamérica Expo Center e
acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de
abril, das 13h às 21h.

Empresas como Damm,
Prática, Ecolab, Unilever,
Everest, M.Cassab, Fabbri, Elvi,
Cozil, Mult-Grill, Emplarel,
Acqua, Fleischmann, Pavanny,
Apolo Pratarias, Azeites
Borges, Gail, Makro, Bier Wein,
Ricaelle, Versus, Zenit, 350ML,
Fini Móveis, Móveis Brum,
Ashby, Listenx, Snack Control,
Multifritas, Kimagem, On-
Trade, Adega Alentejana, Fatto
a mano, Villa Buena, entre mui-
tas outras, trarão novidades e
lançamentos para os mais de 11

mil visitantes esperados pelos
organizadores

Entre os mais importantes
eventos paralelos a exposição,
está o já consagrado Festival de
Coquetelaria que este ano será
composto por 3 competições:
33º Campeonato Nacional de
Coquetelaria (neste campeona-
to e no Free Style, o vencedor
ganhará o direito de represen-
tar o Brasil no torneio mundial
realizado na Alemanha em
2009), 8º Campeonato Brasilei-
rão de Free style e 2º Campeo-
nato Brasileiro de Coquetelaria
a base de cachaça.

Em comemoração ao cen-
tenário da imigração japonesa
no Brasil, com o apoio da Fun-
dação Japão e da Comissão do
Centenário de Imigração Japo-
nesa e organização do Gendai,
a Restaubar foi escolhida para
sediar o Festival da Cultura e
Culinária Japonesa, com o ob-
jetivo de homenagear e mos-
trar a rica tradição oriental des-
de a culinária até a sua cultura.
Durante o evento, chefs reno-
mados da cozinha japonesa fa-
rão uma releitura da gastrono-
mia oriental e apresentarão
seus pratos para degustação
dos visitantes. Uma mostra de
cerâmicas japonesas dará char-
me e requinte ao espaço.

Evento promete atrair investidores de peso no ramo de hotéis

DIVULGAÇÃO

Símbolo de evo-
lução tecnológica, o
TRX 420 Fourtrax
chega para conso-
lidar sua liderança
no mercado de
quadriciclos. Além
de manter a tradi-
cional resistência,
robustez e versati-
lidade no lazer off-
road e no trabalho
agrícola, introduz
uma avançada tec-
nologia que garan-
te mais desempe-
nho, elevada per-
formance e muito
conforto na pilota-
gem.

Prova disso é o
potente motor de
420 cc (de 26,5 cv
a 6.000 rpm) e
torque elevado
(3,09 kgf.m a 5.500 rpm), sen-
do 27% mais forte do que o
seu antecessor, o TRX 350
Fourtrax. Com novas suspen-
sões e transmissão, o piloto tem
excelente dirigibilidade e segu-
rança para transpor áreas
alagadiças e de difícil acesso.

Pioneira, a Honda incorpo-
ra ao TRX 420 Fourtrax o sis-
tema de injeção eletrônica
(PGM-FI), oferecendo respos-
tas rápidas e menor consumo
de combustível. O ATV é a
mais nova opção aos aficiona-
dos pelas aventuras fora-de-
estrada e para os que necessi-

tam de um veículo ágil para o
trabalho no campo.

O quadriciclo está disponí-
vel nas versões TM (tração
4x2) e FM (tração 4x4). A ver-
são 4x2 é a mais divertida de
se pilotar, já que apresenta
menor peso geral e o guidão é
mais leve ao esterçamento.
Mesmo com a 4x2 a capaci-
dade de superação de obstá-
culos é bastante elevada devi-
do aos pneus de grande capa-
cidade de tração. O resultado
é uma pilotagem esportiva,
principalmente em curvas ve-
lozes e ousadas.

QUADRICICLOS

Honda apresenta primeiro ATV com injeção eletrônica
Tração – Já a 4x4 tem alto
desempenho para ultrapassar
superfícies acidentadas, evi-
tando o atolamento das rodas.
Um dos principais atributos
dessa versão é o avançado sis-
tema de seleção de tração
(Trax Lok System), que alter-
na de forma fácil e rápida para
4x2 e assegura agilidade nas
curvas. Esse modelo apresen-
ta ainda o diferencial dianteiro
autoblocante dotado de sensor
de torque e limitador de
deslizamento, garantindo esta-
bilidade em qualquer tipo de
terreno.

O motor de 420,2 cm3,
OHV (Over Head Valve),
monocilíndrico de duas válvu-
las é um dos principais atribu-
tos do TRX 420 Fourtrax. Atin-
ge potência máxima de 26,5 cv
a 6.000 rpm. Porém, seu dife-
rencial é a força, desenvolven-
do vigoroso torque (3,09 kgf.m
a 5.500 rpm).Tais caracterís-
ticas conferem baixa manuten-
ção e alta resistência.

O tanque de combustível,
leve e de plástico, tem capaci-
dade para 13,3 litros, com re-
serva de 3,7 litros, garantindo
grande autonomia. O maior
controle do nível de combustí-
vel se deve ao indicador, loca-
lizado no tanque. O registro
apresenta três posições: fecha-
do (off), aberto (on) e reserva
(res). Com esse item, é possí-
vel trafegar por alguns minu-
tos até o próximo ponto de

abastecimento quando o líqui-
do se esgostar na posição
aberto (on).

Partida elétrica – O novo
TRX 420 Fourtrax ganhou sis-
tema de partida elétrica e ba-
teria selada de grande capaci-
dade (12V/12Ah) que dispen-
sa manutenção periódica. O
escapamento em aço inoxidá-
vel propicia durabilidade e re-
sistência à corrosão.

A versão FM (4x4) está
equipada com o exclusivo “trax
lok”, equipamento que permi-
te selecionar, por meio de uma
alavanca posicionada próxima
ao guidão, a utilização de 4x4
ou 4x2.

O ATV é equipado com
bagageiro dianteiro com peso
máximo de 30 kg, bagageiro
traseiro com peso limite de 60
kg e porta-objetos para peque-
nos volumes. Tem ainda capa-
cidade para rebocar 385 kg.

O novo TRX 420 Fourtrax
está disponível nas cores ver-
melha, amarela (exclusiva
TM) e preta (exclusiva FM),
com preço público sugerido de
R$ 16.800 (versão 4x2) e R$
18.900 (versão 4x4), base Es-
tado de São Paulo e não inclui
despesas com óleo, frete e se-
guro. O modelo tem garantia
de um ano, sem limite de qui-
lometragem. A Honda dispõe
de uma rede credenciada de
69 concessionárias distribuídas
por todo País

DIVULGAÇÃO

Modelo traz motor de 420 cilindradas

ASony acaba de lançar
o VGN-FZ390AU, o
primeiro notebook da

linha Vaio com leitor e grava-
dor Blu-ray a chegar ao mer-
cado brasileiro O novo mode-
lo também é o primeiro Vaio
fabricado com esta tecnologia
no País e pioneiro na utiliza-
ção do novo processador Intel
Core 2 Duo T8300, o que ga-
rante extrema performance.

“O novo Vaio com Blu-ray
é a vanguarda da tecnologia,
ideal para o consumidor que
está sempre em busca das últi-
mas tendências do mercado. O
modelo só vem agregar à séria
FZ, que já é campeã de ven-
das”, comemora o gerente de
produtos da linha Vaio na Sony
Brasil, Gustavo Araujo. O mo-
delo VGN-FZ390AU está nas
lojas ao preço de R$ 8.999,00.

O Vaio FZ390 possibilita ao
consumidor experimentar em
seu notebook o mundo do en-
tretenimento em alta definição,
graças ao drive Blu-ray e à
conexão HDMI (High Defini-
tion Multimedia Interface), que
permite reproduzir através de
um único cabo filmes, fotos e
músicas em Full HD 1080 sem
perder a qualidade original. A
conexão HDMI é uma
interface de áudio e vídeo ca-
paz de transmitir dados com
até 10,2 GBPS, sendo possí-
vel o envio de alta qualidade
de informação em qualquer
dispositivo áudio/vídeo compa-
tível. A alta definição também
proporciona ao consumidor
imagens mais cristalinas e som
de altíssima qualidade.

Seu design arrojado é ins-
pirado nas linhas mais contem-
porâneas da arquitetura. Com
tela LCD de 15,4 polegadas
widescreen Xbrite, seu tama-
nho e peso são similares ao de
um notebook de 14 polegadas.
“Isso foi possível graças ao
novo desenho da placa mãe e
da bateria, que o deixou mais
compacto”, explica Gustavo
Araujo. Nas cores preta e pra-
ta, o FZ390 mede apenas 25,4
cm de profundidade, 35,6 cm
da largura, tem espessura de
2,5 a 3,5 cm e pesa 2,7 kg com
bateria padrão.

O novo Vaio traz todos os
recursos da série FZ, ou seja:
botões externos de controle de
áudio e vídeo que permitem re-
produção mais fácil de música
e filmes, Bluetooth, Wi-Fi ban-
da N, câmera de 1,3 megapi-
xels e microfone integrados e
bateria com autonomia de 1,5
a 3 horas.  O FZ 390 vem acom-
panhado de softwares de vídeo
(VAIO Zone, Sony Click To
DVD, InterVideo WinDVD,
Adobe Premiere Elements 3.0,
Roxio Digital Media SE), de
áudio (SonicStage Mastering
Studio), de fotografia digital
(Adobe Photoshop Elements
5.0) e de produtividade (Micro-
soft Works 9.0). Com dois anos
de garantia para peças e um
ano de garantia para mão-de-
obra, é comercializado com os
seguintes acessórios inclusos:
bateria de íons de lítio, cabo de
força, adaptador de CA, Ex-
press Card multi-leitor de car-
tões MMC, SD, xD, Memory
Stick e Memory Stick Pro.

Presente em diversos pro-
dutos Sony – tais como as
filmadoras Handycam, câ-
meras digitais Cyber-shot e os
televisores LCD Bravia - a
reprodução de conteúdo Full
HD 1080 através da tecnolo-
gia HDMI implica em imagens
ricas em detalhes, o que não é
possível se obter com os for-
matos convencionais. Quando
as imagens são capturadas,
editadas e transmitidas através
de equipamentos Full HD, sua
ampla gama de cores é repro-
duzida com maior fidelidade e
de forma mais natural, próxi-
mas à escala que o olho hu-
mano reconhece, pois abran-
ge aproximadamente duas ve-
zes mais tonalidades de cor que

o tradicional modelo RGB.
Para aproveitar todos os be-
nefícios da conexão HDMI, é
requerido um HDTV ou
HDTV 1080i para reprodução
em alta definição.

Design – Com capacidade de
2 GB de memória RAM, HD
com 250 GB e sistema opera-
cional Windows Vista
Ultimate, o FZ390 destaca-se
também pela capacidade de
armazenamento da tecnologia
Blu-ray. Um disco Blu-ray de
dupla camada pode armazenar
até 50GB de conteúdo – equi-
valente a 10 DVDs de cama-
da simples - podendo ser utili-
zado como uma excelente fer-
ramenta de back up.

DIVULGAÇÃO

Modelo com tecnologia de ponta chega por R$ 8.999,00

Negociação de novo complexo girou em torno de US$ 50 milhões

DIVULGAÇÃO
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TÊNIS DE MESA 1

‘Ainda tenho condições de
representar o Brasil’, diz Hoyama

EMPRESA MULTINACIONAL ESPECIALISTA EM LOGÍSTICA E
TRANSPORTES ESTÁ SELECIONANDO PROFISSIONAIS PARA AS VAGAS:

LOCAL DE TRABALHO – SÃO PAULO – SP

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

Contador
Experiência em rotinas contábeis, impostos, balancete mensais, balanço

societário e fiscalizações.

LOCAL DE TRABALHO – SUMARÉ –SP

Supervisor de Custos
Experiência em formação de preços e custos, análise de custos e inventimentos.

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

Interessados enviar currículos para o e-mail:
marcia_toledo@hondabr.com.br

TÊNIS DE MESA 2

Monteiro, Tsuboi e Mariany
Nonaka estão classificados

Gustavo Tsuboi é o primeiro a assegurar uma vaga na Olimpiada

Em busca de uma das 14
vagas na América Latina para
a Olimpíada de Pequim 2008,
os atletas brasileiros: Gustavo
Tsuboi, Thiago Monteiro, Hugo
Hoyama, Mariany Nonaka,
Claudia Ikeizumi e Karin Sako,
foram a República Dominica-
na para a Seletiva realizada
entre 30 de março e 1º de abril.

Participaram desta compe-
tição 83 atletas de 18 países
sendo que o país que classifi-
casse o maior número de atle-
tas, representaria a equipe da
América Latina na Olimpíada.

Portanto, foram 6 vagas em
disputa no masculino, mais 6
vagas no feminino, sendo que
Lin Ju, da República Domini-
cana, havia assegurado seu
lugar por ter sido campeão
Pan-Americano Individual.
1ª Seletiva Masculina –
Classificados: Gustavo Tsuboi
(BRA) e Liu Song (ARG)
1ª Seletiva Feminina – Clas-
sificadas: Wu Xue (DOM) e
Fabiola Ramos (VEN)
2ª Seletiva Masculina –
Classificados: Thiago Montei-
ro (BRA) e Dexter St Louis
(TRI)
2ª Seletiva Feminina – Clas-
sificadas: Mariany Nonaka
(BRA) e Qian Lian (DOM)
3ª Seletiva Masculina –
Classificados: Pablo Tabachi-
nik (ARG)
3ª Seletiva Feminina – Clas-
sificadas: Yadira Silva (MEX)
e Paula Medina (COL)

O Brasil será o represen-
tante da América Latina na
Olimpíada por ter classificado,

antes da Argentina, seus dois
atletas, já no feminino será a
República Dominicana.

Agora a Comissão Técni-
ca do Brasil tem um grande
problema para indicar seu ter-
ceiro atleta, já que Hugo Ho-
yama (39) não jogou bem e
perdeu a seletiva para ir em
sua quinta Olimpíada, enquan-
to que Cazuo Matsumoto (23)
está no melhor de sua forma
jogando profissionalmente na
França e espera a chance de
participar de sua primeira
Olimpíada.

Polêmica – Em janeiro de
2008 houve uma seletiva naci-
onal para a formação da equi-
pe que iria ao Mundial na Chi-
na, sendo que a partir dela in-
dicariam os atletas para irem
ao Pré-Olímpico.

Hugo Hoyama, se recupe-
rando de uma fratura, não dis-
putou a seletiva, tampouco o
mundial, mas assim mesmo foi
convocado por índice técnico
ao pré-olímpico.

Agora vamos ver como
será a diretriz da Confedera-
ção Brasileira de Tênis de
Mesa para a renovação da
equipe ou a manutenção do
recordista de medalhas no
Pan-Americano

Na minha opinião, deveri-
am colocá-los frente a frente
numa partida para ver quem
está em melhores condições e
assim decidir, ou seja que le-
vem o vencedor do tira-teima.

Marcos Yamada
Coordenador da FPTM

DIVULGAÇÃO

BEISEBOL

Paulista fatura título do 25º Campeonato
Brasileiro Interseleções Infantil

Garra e equilíbrio marca-
ram a decisão do título do 25º
Campeonato Brasileiro de Bei-
sebol Interseleções Infantil no
último dia 30, em Marília (SP).
Superando o forte calor e um
adversário competente, a
ABC, a garotada da Paulista
viu a única corrida anotada na
2ª entrada assegurar a vitória
de 1 x 0 e a conquista do bi-
campeonato da competição
inter-regional. A seleção Pau-
lista é formada por atletas das
cidades de Bastos, Marília e

Garotos da Paulista posam em frente ao placar

DIVULGAÇÃO

RESULTADOS
Fase Final (30/03 - Domingo)

Campo 1
Capital 2 x 4 ABC
(Semifinal - Ouro)
Paulista 1 x 0 ABC

(Final - Ouro)

Campo 2
Sorocabana 0 x 8 Paulista

(Semifinal - Ouro)

Campo 4
Noroeste 5 x 3 Sul Paraná

(Semifinal - Prata)
Centro-oeste 1 x 2 Central

(Semifinal - Prata)
Noroeste 2 x 0 Central

(Final - Prata)

Campo 5
Mato Grosso do Sul 0 x 7

Sudoeste (Semifinal)
Norte Paraná 0 x 9 Sudoeste

(Final)

Tupã (SP).
Um dos exemplos de supe-

ração da equipe campeã, o re-
ceptor Júlio Nakayama foi

eleito o Melhor Jogador do
Campeonato. Já o atleta Ro-
drigo Takahashi, da Sorocaba-
na, acabou premiado como o
Jogador Mais Esforçado.Otsuka e Júlio Nakayama

FUTEBOL

Torneio homenageia
Centenário da Imigração

A Primeira Copa Centená-
rio da Imigração Japão/Brasil
de Futebol Máster, acontece-
rá entre 03 de maio e 29 de
junho. As inscrições podem ser
feitas na sede da Secretaria
Municipal de Esportes ou pela
internet, até o dia 18 de abril.

O evento é uma das ativi-
dades programadas pela pas-
ta visando as comemorações
do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil. Entre 3 de
maio e 29 de junho será reali-
zada a Primeira Copa Cente-
nário da Imigração Japão/Bra-

Evento é uma realização da Secretaria Municipal de Esportes

DIVULGAÇÃO

sil de Futebol Máster, com fi-
nal no estádio do Pacaembu.

As inscrições podem ser
feitas na sede da Secretaria
(R. Pedro de Toledo, 1.591 -
Vila Clementino) ou pelo por-
tal da prefeitura, www.capital.
sp.gov.br, entre 7 a 18 abril.

Pela segunda
vez consecutiva,
a Confederação
Brasileira de Tê-
nis de Mesa rea-
liza, de 17 a 20 de
abril, na Arena
Telemig Cecular,
em Belo Hori-
zonte, Minas Ge-
rais, o 20º Aberto
do Brasil. O tor-
neio é a etapa
brasileira do Pro
Tour, circuito
mundial, promovido pela Fede-
ração Internacional de Tênis
de Mesa (ITTF, em inglês),
que acontece de janeiro até a
grande final em dezembro,
com 18 etapas.

O Aberto do Brasil será a
quarta etapa da temporada de
2008. Esse soma pontos para
o ranking mundial e irá distri-
buir US$ 50.400,00. Logo após
o Brasil, os mesatenistas vão
para Pro Tour do Chile, que
acontece de 23 a 27 de abril,
em Santiago.

A 20ª edição do campeo-
nato brasileiro também faz par-
te das comemorações do cen-
tenário da imigração japonesa

ao Brasil, sendo assim, o Ja-
pão traz ao Aberto uma dele-
gação com 12 mesatenistas,
entre eles destaques como as
japonesas Fukuhara Ai, núme-
ro 9 do ranking mundial, e
Hirano Sayaka, nº 15.

Do Brasil, a competição
deve reunir nomes como Leine
Ágata, Karin Fukushima, Hugo
Hoyama, Cazuo Matsumoto,
Claudia Ikeizumi, Carina Mu-
rashige, Caroline Kumahara,
Lívia Mizobuchi, Mariamy
Nonaka, Karin Sako, Jéssica
Yamada, Douglas Tomioka,
Fernando Yamazato, Jeff Ya-
mada, Thiago Monteiro e Gus-
tavo Tsuboi, entre outros.

TÊNIS DE MESA 3

Belo Horizonte sediará etapa do
Pro Tour de 17 a 20 de abril

DIVULGAÇÃO

Omesa-tenista Hugo
Hoyama está fora dos
Jogos Olímpicos de

Pequim. Pelo menos na dispu-
ta individual. As vagas ficaram
com Gustavo Tsuboi e Thiago
Monteiro, no masculino, e
Mariany Noanaka, no femini-
no. Hoyama perdeu a chance
de dipustar sua quinta Olimpí-
ada ao ser derrotado pelo ar-
gentino Pablo Tabachinik por 4
a 0, parciais de 11-7, 11-1, 11-8
e 11-6, no Pré-Olímpico, reali-
zado na República Dominicana.

Em entrevista exclusiva ao
Jornal Nippak, por telefone,
Hoyama disse que ficou “frus-
trado”, mas espera dar a volta
por cima.

“Já sabia que seria muito
difícil. Senti muito a falta de
ritmo, mas isso não tira o mé-
rito do Pablo, que jogou muito
bem e não deu nenhuma
chance. Ele jogou a sua me-
lhor partida. Recebeu bem meu
saque, sacou bem, errou mui-
to pouco e aproveitou bem as

Tênis de Mesa está classifica-
da para competir o torneio por
equipes nos Jogos Olímpicos e
Hoyama espera ser convoca-
do. “Ainda tenho condições de
representar o tênis de mesa
brasileiro e até as Olimpíadas
vou estar bem melhor”, asse-
gurou Hoyama, que parabeni-
zou os mesa-tenistas Thiago
Monteiro e Gustavo Tsuboi.
“Tanto o Thiago Monteiro
como o Gustavo Tsuboi tem
experiência internacional e es-
tão jogando muito bem, princi-
palmente o Gustavo, que já está
no topo”, explicou Hoyama,
que descartou disputar o Pré-
Olímpico Mundial, que acon-
tece em maio. O mesa-tenista
disse que pretende priorizar o
Aberto do Brasil (leia matéria
nesta página), que será reali-
zado entre 17 e 20 de abril, em
Belo Horizonte (MG), e o
Aberto do Chile, marcado para
maio, além dos Abertos da
Coréia e Cingapura.

(Aldo Shiguti)

oportunidades.”, destacou Ho-
yama, acrescentando que “a
contusão em si não atrapa-
lhou”. “O problema foi real-
mente a falta de ritmo”, con-
tou Hoyama, acrescentando
que não conseguiu levar seu fi-
sioterapeuta, como pretendia.
“Mas isso agora não faz dife-
rença. Vou continuar batalhan-

do como sempre fiz”, afirmou
o mesa-tenista.

Recordista brasileiro em
número de medalhas de ouro
em Jogos Pan-Americanos,
com um total de nove, o mesa-
tenista nikkei ainda sonha em
carimbar seu passaporte para
Pequim.

A Seleção Brasileira de

Hugo Hoyama ainda sonha em disputar sua quinta Olimpíada

DIVULGAÇÃO

Jéssica Yamada é um dos destaques em BH
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O mangá acaba de ser lan-
çado no Brasil e já tem mais
da metade da série à venda.
O anime já tem seus dubla-
dores escolhidos e logo estará
sendo lançado oficialmente em
uma emissora aqui no Brasil.

Afinal, porque ler/assistir
Death Note? Violência, diálo-
gos longos, persona-
gens complexos
e quase incom-
preensíveis, tra-
ma megalomanía-
ca... Vale mesmo a
pena gastar o pou-
co de nosso precio-
so tempo para nos de-
dicar a uma história de
assassinatos e jogos in-
telectuais de jovens
completamente irreais
em suas características e per-
sonalidades?

Se vale, só experimentan-
do para saber. Diferente do
que uma história psicológica
deveria ser, o mangá coloca
bastante ação em sua narrati-
va, em um ritmo diferente e de-
licioso. Também discute ques-
tões éticas e coloca em extre-
mos personagens absoluta-
mente iguais, que acabam por
dividir em opiniões divergentes
um mundo muito parecido com
nosso mundo real, envolvendo
política, mídia e sociedade em
geral. Tudo isso por causa do
sombrio “Caderno da Morte”

(tradução do título), pertencen-
te a um Shinigami (Deus da
Morte), que dá um poder ex-
traordinário a um humano que
o ache, capaz de causar um
caos irreversível e criar inúme-
ras controvérsias morais.
 Para quem procura um bom

mangá de mistério, mis-
ticismo na dose certa,

quase nenhum roman-
ce e pouquíssima co-
média, que dão lugar
ao aprofundamento
praticamente filo-
sófico que senti-
mos ao final de
sua história, dar
uma olhadinha
em Death

Note não custa
nada. Para os preguiçosos

e para os que não são fãs de
leitura, ainda há o anime, tão
bom quanto o mangá e até mais
famoso.

E, quanto aos fãs, aconse-
lho que assistam, leiam, vejam
tudo o que há de relacionado
ao mangá que tanto amam (se
é que ainda não viram). No en-
tanto, tenham em mente que
nenhum especial ou extra será
melhor que a criação original...
E, para ser bem sincera, os
live actions decepcionaram
em suas modificações e cer-
tas escolhas de atores. Mas,
ainda assim, é só uma questão
de opinião!

Colaboradores desta seção: Rogério Taira, Leandro Naoki,
Amy Nakasone, Laiz Hiromi Fuzinaga e  Giuliano Di Sevo
Fernandes.
Contato:
contato@jplanet.com.br

A Conrad Editora anunciou
uma nova publicação, Ooru
(azul em japonês), prevista
para o dia 16 de abril. Dividi-
do em cinco partes, o mangá
conta a história de um famoso
mangaká chamado Kozo Sa-
nou que, depois de enriquecer
com suas publicações, acabou
indo morar na ilha isolada de
Yonatou.

Um ambicioso e endivida-
do editor de mangás acabou
descobrindo seu paradeiro e
tentou convencê-lo a publicar
mais um mangá, na esperan-
ça de atingir o sucesso e ga-
nhar dinheiro. A vida dos dois
mudou depois que Sanou aca-
ba matando um assassino que
atacou um bar. Ambos ingres-
saram no mundo do crime or-
ganizado, a Yakuza.

Produzido por Jun
Hanyunyuu, criador de Koi no
Mon, o mangá Ooru chega às
bancas pelo preço de R$ 12,90
a cada dois meses, finalizando
na quinta edição.

Ooru é lançado
pela  Editora
Conrad

Diário de Shinigami

Amy H. Nakasone
mynina.ferrara@gmail.com
http://dragonfly.heart-illumination.com/

KARAOKÊ 1

Terumi Takano vence ‘Concurso
Minami Kanako’ em São Bernardo

A quarta edição do Festi-
val Beneficente Nipo-Brasilei-
ro da Canção Japonesa de
Campos do Jordão, realizado
nos dias 29 e 30 de março, na
Câmara Municipal de Campos
do Jordão, reuniu cerca de 230
cantores. O evento, cujo obje-
tivo é divulgar a cultura japo-
nesa através da música, mes-
clando o tradicional e o moder-
no, fez parte das comemora-
ções do Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil.

A cerimônia de abertura
contou com as presenças do
vereador Roberto Abe (repre-

KARAOKÊ 2

4ª edição do Festival Beneficente de Campos reúne 230 cantores
Brasil de São Paulo (Enkyo),
Inácio Moriguchi; do presiden-
te Executivo da Comissão Or-
ganizadora, Yuzo Tsuji; do pre-
sidente da Comissão Adminis-
trativa do Sakura Home,
Tetsuo Kanno e do presidente
de honra da NAK do Brasil,
prrofessor Akihissa Kitagawa,
entre outros.

Já o corpo de jurados foi
formado pelos professores
Youko Honda, Fusako Hara,
Sentaro Ishii, Satie Akamine,
Julia Kitagawa, Mary Hassu-
numa e Yukihiro Sakai. Confi-
ra os resultados:

Eiko Hada foi uma das participantes do Festival Beneficente

sentando o prefeito de Cam-
pos do Jordão); do presidente
da Câmara Municipal de Cam-
pos do Jordão, vereador Ricar-

do Malaquias Pereira; do pre-
sidente do Clube Recreativo
Cereja, Noboru Oya;do presi-
dente da Beneficente Nipo-

DIVULGAÇÃO

4° Festival Beneficente Nipo Brasileiro da Canção Japonesa
Lista de Classificados em 1° lugar - Por Categoria

Categoria Nome do Candidato

1 Natsumero-b Benny Roger
2 Natsumero-a Shizue Takahashi
3 Natsumero-especial Amelia Mogari
4 Natsumero-extra Laura Maekawa
5 Natsumero-super Extra Ryoji Ikegami
6 Shinjin-2 Mitsue Tsuji
7 B-7/6/5 Kimie Tani
8 A-7/6 Hiroshi Nakahara
9 A-5 Mariko Nakagawa

10 Especial-7/6 Masakazu Ogata
11 Especial-5 Shigueto Kugue
12 Doyo-1 Luana Suguimoto
13 Doyo-2 Kaori Hamamoto
14 Tibiko Kaori Hamamoto
15 B-4/3 Taeko Miyamoto
16 B-2/1 Misaki Haraguti
17 A-4 Hatsuko Matsumoto
18 A-3 Shizue Takahashi
19 A-2/1 Fumie Okamoto
20 Especial-4 Tsuyako Suguimoto
21 Especial-3 Eliza Abe
22 Especial-2/1 Bianca Ikari
23 Extra-6/5 Kouhei Tsuji
24 Extra-4 Sadao Nakamura
25 Extra-3 Hiroe Onoda
26 Super Extra-3 Iwao Furukawa
27 Super Extra-2/1 Luiza Kiyokawa

Terumi Takano foi a gran-
de vencedora do Con-
curso de Karaokê Mi-

nami Kanako no Uta, realiza-
do no último dia 30, em São
Bernardo do Campo (SP).
Takano venceu outros 60 ins-
critos e subirá ao palco ao lado
da cantora Minami Kanako. O
evento foi prestigiado por cer-
ca de 300 pessoas e fez parte
do calendário oficial de São
Bernardo do Campo em come-
moração ao Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil.
Segundo o presidente da co-
missão organizadora dos fes-
tejos, Hiroyuki Minami, “o con-
curso foi excelente pela quan-
tidade e pela qualidade dos
participantes”.

“Foi emocionante pela in-
terpretação, pela qualidade

Yaeko Yoshimura, Elza Maruyama, Terumi Takano e Maria Nishimura

como a Regional ABCD e
Baixada Santista de Karaokê,
pudemos realizar um evento de
excelente nível”.

Para vencer o concurso,
Terumi enfrentou os primeiros
colocados de cada categoria
disputada, desde a iniciante ao
super star. Doze vencedores,
divididos em dois grupos, dis-
putaram quatro vagas para a
final.

O resultado do concurso foi
o título de campeã de Terumi
Takano, seguida por Maria
Nishimura, Elza Maruyama e
Yaeko Yoshimura. Como prê-
mio, a vencedora ganhou a
honra de subir ao palco com
Minami Kanako, em show que
a cantora vai realizar no dia 22
de maio, em São Bernardo do
Campo.

técnica dos cantores”, elogia
Minami, que ressaltou a impor-
tante participação das entida-
des ligadas a UPK (União

Paulista de Karaokê) e ao
ABRAC (Associação Brasi-
leira de Canção). “Graças ao
trabalho das associações,
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MODA

Diretor de criação da grife
Issey Miyake palestra no MAM

O diretor
de criação da
grife Issey
Miyake, Dai
Fujiwara, mi-
nistrará a pa-
lestra “Burst
through A-
POC”, no pró-
ximo dia11, a
partir das 10h,
no Auditório
Lina Bo Bradi
do MAM (Mu-
seu de Arte
Moderna). A
palestra de Dai Fujiwara ver-
sa sobre o conceito de “a-
poc”, fazendo correspondênci-
as com a obra de Issey Miyake
apresentada na exposição.

Graduado pela Tama Art
Universitycom especialização
em Design Têxtil, Dai Fuji-
wara integrou, em 1994, o
staff da grife de Issey
Miyake em Paris, no Miyake
Design Studio. Trabalha com

o estilista japonês desde 1998
no projeto a-poc. Fujiwara
tem sido apontado como di-
retor criativo da marca Issey
Miyake.

“BURST THROUGH A-POC”:
PALESTRA COM DAI FUJIWARA, DIRETOR

DE CRIAÇÃO DA GRIFE ISSEY MIYAKE

LOCAL: AUDITÓRIO LINA BO BARDI

DATA: 11 DE ABRIL (SEXTA FEIRA), DAS

10H ÀS 12H

Criações e estilos serão debatidos em encontro
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No dia 25 de março foi
anunciada oficialmente a nova ani-
mação da franquia Gundam, ba-
tizada de MS IGL00 2: Juuryoku
Sensen. Lançado como OPVA
(Original Video Animation), a
nova produção foi toda montada
por computação gráfica e produ-
zida especialmente voltada para
o mercado de vídeo.

MS IGL00 2 é a conti-
nuação de MS IGL00: The Hiden

One Year War e MS IGL00:
Apocalypse 0079.

 Ambientada na linha de
tempo da primeira série de
Gundam, apresentando a pers-
pectiva da federação dos plane-
tas unidos, diferente das duas que
antecedem, mostrando a história
da guerra travada entre a Fede-
ração e a República Zeon.
O lançamento ainda não teve
data definida.

Nova produção de
Gundam em CG

Teve início no dia 15 de
março, no SESC Paulista, o
projeto Tokyogaki, que traz ao
públçico brasileiro os elemen-
tos tradicionais, cultura pop,
do consumo e da arte japone-
sa. A idéia principal é mos-
trar as diversas faces da ci-
dade de Tóquio em plena São
Paulo.

No espaço Tradição Pop,
por exemplo, os visitantes te-
rão a oportunidade de
coenhecer as culturas tradi-
cionais e modernas japonesas,
ver amostras de artistas con-
temporâneos e até artistas
brasileiros.

O Tokyogaki ocorre até o
dia 4 de maio no SESC Pau-
lista, que fica na Avenida Pau-
lista, 119, próximo a a esta-
ção  Brigadeiro na linha ver-
de do metrô.

A maioria das atrações são
gratuitas, expostas de terça a
domingo das 13h às 21h. Mais
informações pelo tel 11/ 3179-
3700.

Tóquio
retratada em
São Paulo


