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Bairro da Liberdade entra na rota dos
projetos especiais para Centenário

REPRODUÇÃO

Conhecido como o bairro ori-
ental de São Paulo, a Liber-
dade prepara-se para ganhar
novos contornos nas já can-
sadas ruas. Duas propostas
foram apresentadas para aju-
dar na revitalização. A primeira
é “O Caminho do Impera-
dor”, que contemplará as ruas
Tomas Gonzaga, Galvão
Bueno e adjacências com re-
forma das fachadas e até pro-
jeções tecnológicas. Já a se-

gunda é a Praça do Centená-
rio, que ficará em um terreno
pertencente a Secretaria de
Segurança Pública no cora-
ção do bairro. O custo total é
de R$ 1.127.350,00 e os es-
tudos de perspectiva ficaram
a cargo do arquiteto Candi
Hirano, especialista e estudi-
oso do bairro há décadas. A
previsão é que em 2008 am-
bos já possam ser vistas pelo
público.
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Anime é destaque em São
Paulo e em São Caetano

O Centro Cultural Banco do
Brasil realizará, em parceria
com a Fundação Japão, em
São Paulo e em Brasília, a
mostra Mestres do Anime
com obras dos diretores mais
consagrados da animação ja-
ponesa, como Osamu Tezu-
ka, Hayao Miyazaki e Satoshi

REPRODUÇÃO
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Kon. A mostra, que exibirá 11
títulos e promoverá dois de-
bates, será realizada em São
Paulo de 10 a 21 de outubro;
em Brasília será de 23/10 a
04 de novembro. Já em São
Caetano, a dica é curtir o
AnimABC, que chega em sua
sexta edição.

Guarulhos busca patrocínio
para obra de Tomie Ohtake
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Projetado para ser o gran-
de monumento referente
aos 100 anos de imigração
na região de Guarulhos, em
são Paulo, a obra de Tomie
Ohtake começa a sair do
papel. Segundo a comissão
organizadora, toda a parte
de captação de recursos co-

meça agora. No total, são
necessários cerca de R$
600 mil para a execução das
obras e podem contribuir
desde a iniciativa privada até
pessoas físicas. Toda a par-
te de captação foi dividida
em cotas para simplificar o
processo.

NATAÇÃO

Tetsuo Okamoto morre aos 75 anos em São Paulo
natação no Brasil.

A medalha de ouro no
Pan de 1951, o primeiro da
história disputado em Buenos
Aires, foi o primeiro também
do Brasil na competição. Na
época, na volta da capital ar-
gentina, o nadador recebeu
uma grande festa na sua ci-
dade natal, Marília.

A Missa de Sétimo Dia
acontece amanhã (07), às 18h,
na Paróquia Nossa Senhora
da Saúde (rua Domingos de
Morais, 2387, São Paulo).

DIVULGAÇÃO

Tetsuo Okamoto, medalha
de ouro nos 400m e 1500m li-
vre dos Jogos Pan-Americanos
de 1951, morreu nesta terça-
feira (2) em São Paulo, cidade
onde morava. O ex-nadador ti-
nha 75 anos e foi também me-
dalha de bronze nos Jogos Olím-
picos de 1952 (Helsinque) nos
1500m. Okamoto tinha proble-
mas renais e, nos últimos anos,
fazia hemodiálise freqüente-
mente. Ele faleceu na madru-
gada desta terça-feira de insu-
ficiência respiratória e cardía-

ca. O sepultamento será às 17
horas, no cemitério Getsémani,
em São Paulo.

O presidente da Confede-
ração Brasileira de Desportos
Aquáticos, Coaracy Nunes Fi-
lho, decretou luto de três dias e
pede às 27 Federações filiadas
que nas competições realizadas
neste final de semana seja fei-
to um minuto de silêncio em
homenagem à Tetsuo Okamo-
to, que com suas glórias nas pis-
cinas de todo o mundo, abriu as
portas para a popularização da

São Silvestre presta
homenagens a
japoneses

———––––——– | pág 11

A algumas horas do ano do
centenário da imigração, ja-
poneses e nikkeis ganham a
primeira homenagem oficial.
Ela será feita na 83ª edição
da Corrida Internacional de
São Silvestre, que contará
com a participação de repre-
sentantes da comunidade e de
autoridades locais nas soleni-
dades, no último dia de 2007.
O evento antecede a série de
festejos da data em todo o
País. A São Silvestre será dis-
putada em 15 km, com lar-
gada no Masp e chegada no
prédio da Fundação Cásper
Líbero, na av. Paulista.

‘Novela’ Kokushikan
terá final no dia 8
de dezembro
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O que era para ser, na teoria,
uma deliberação simples, ga-
nhou contornos de uma ver-
dadeira novela. Em reunião
do Conselho Deliberativo do
Bunkyo, conselheiros não
chegaram a um acordo sobre
a situação do Centro Koku-
shikan Daigaku, complexo
cultural e esportivo localiza-
do em São Roque, no interi-
or paulista. O motivo? Se-
gundo o presidente do Con-
selho, Kazuo Watanabe, não
havia uma proposta concre-
ta. Agora, o último capítulo
está previsto para o dia 8 de
dezembro.

Campo Grande
prepara construção
de centro e museu

———––––——– | pág 5

No Mato Grosso do Sul, ter-
ceiro maior estado com con-
centração de nikkeis, os tra-
balhos para o ano da come-
moração do Centenário estão
mais que adiantados. Princi-
palmente na capital Campo
Grande, que articula projetos
e ações na esfera política e na
iniciativa privada, através de
reuniões e encontros com li-
deranças. Em pauta, dois pro-
jetos: a construção de uma
casa de cultura japonesa e a
criação de um Centro de Ci-
dadania, que incluirá a convi-
vência de idosos da comuni-
dade local.

Jorginho quer
divulgar o beach
soccer no Japão

———––––——– | pág 11

Destaque do beach soccer,
Jorginho vestiu a camisa da
Seleção Brasileira por 11
anos e foi eleito por três ve-
zes o melhor do mundo. É o
terceiro maior artilheiro da his-
tória da Seleção Brasileira fi-
cando somente atrás de Ne-
ném e Jr. Negão. Carioca de
coração, nascido em Belém
(PA), é idolatrado pelos fãs
do esporte por suas jogadas
habilidosas e sua personalida-
de forte. As estatísitcas des-
pertaram interesse dos japo-
neses, que querem levar o
craque para divulgar o espor-
te naquele país.
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AGENDA
O CIATE (Centro de Informação
e Apoio ao Trabalhador no Exte-
rior) informa seus próximos cur-
sos preparatórios para quem pre-
tende trabalhar no Japão. No dia
10/10 (quarta-feira), o tema será
“Usos e Costumes do Japão” e
no dia 11/10 (quinta-feira), “Tor-
ne Mais Agradável a sua Estadia
no Japão”. Os cursos são gratui-
tos e acontecem sempre das
10h30 às 12h30. O Ciate fica na
Rua São Joaquim,  381, 1º andar,
sala 12 (prédio do Bunkyo). In-
formações pelo tel.: 11/3207-9014.

A 9ª FESTA NIPO-BRASILEIRA
e o 7º Concurso de Karaokê Aceas
(Associação Cultural Esportiva e
Agrícola de Suzano) acontece no
dia 18/11, com início previsto para
às 8h, na sede da entidade (Rua
Dibe Tanus, 535, Chácara Reuni-
da Guaió – Suzano). Informações
pelo tel.: 11/4742-8584.

O BAILE ÉRIKA KAWAHASHI
acontece hoje (6), no Restauran-
te Nandemoyá (Rua Américo de
Campos, 9, Liberdade). A tecladis-
ta, cantora e jurada Érika Kawa-
hashi recebe o convidado Sadao
Okawara. Ingresso: R$ 17,00.  In-
formações pelo tel.: 11/2578-3829.

“DREAMLAND 2: uma pequena
viagem ao anime e manga fica em
cartaz no Memorial de Curitiba até
o dia 21/10. A exposição apresenta
96 painéis que contam um pouco
da história dessas técnicas de de-
senho animado que se desenvol-
veram no Japão a partir da década
de 1970. A exposição é inédita em
Curitiba e faz parte do acervo da
Fundação Japão em São Paulo. De
6 a 21 de outubro, das 15 às 18h,
também no Memorial, o desenhis-
ta Tako X orienta um workshop de
mangá. As vagas são limitadas e
as inscrições devem ser feitas no
Consulado Geral do Japão, em Cu-
ritiba. Informações pelo telefone
(41) 3322-4919.

O HOSPITAL SANTA CRUZ re-
alizará de 15 a 26 de outubro a
15ª edição da Campanha de Pre-
venção da Osteoporose. O obje-
tivo é detectar a doença em mu-
lheres acima de 40 anos, a partir
de um exame de ultrassonometria
óssea. O procedimento é gratui-
to, mas deve ser agendado ante-
cipadamente pelo telefone 5539-
3631 (de segunda a sexta-feira,
das 9 às 12h e das 14 às 17h). No
dia do exame, que acontecerá no
Serviço de Densitometria Óssea,
as pessoas inscritas devem apre-
sentar o documento de identida-
de (RG). Importante: somente
será agendado exame para mu-
lheres com idade acima de 40
anos. O Hospital Santa Cruz fica
na rua Santa Cruz, 398 (próximo à
estação Santa Cruz do metrô).

O STUDIO DO SABOR
(www.studiodosabor.com.br),
centro gastronômico, especializa-
do em cursos sobre várias tendên-
cias da cozinha nacional e inter-
nacional, está com inscrições
abertas para aula de Sushi e Sa-
shimi, que será realizada dia 9 de
outubro, das 19h30 às 22h. O chef
Alexandre Cymes, do buffet Ar-
roz de Festa, vai ensinar todas as
técnicas e segredos de como são
feitos os cortes dos peixes, como
fazer o arroz, os recheios e como
enrolar as algas para não soltar
na hora de servir. Valor: R$ 90,00.
O Studio do Sabor fica Rua Gus-
tavo Teixeira, 362, Pacaembu, São
Paulo. Informações e inscrições:
(11) 3673-1973

SANTA CRUZ – No último
dia 28 de setembro, o Hospital
Santa Cruz, através de seu Ser-
viço Social, promoveu a sua 4ª
Festa da Melhor Idade. Reali-
zado na sede da Associação
Hokkaido de Cultura e Assis-
tência, na Vila Mariana, o even-
to deste ano teve como tema a
“Dança Sênior”. No dia 29/09,
o hospital recebeu a visita de
dois médicos e uma enfermei-
ra de Angola, país africano onde
se fala o português. Uma equi-
pe do Santa Cruz participou
mais uma vez na 29ª Festa do
Verde da Kibô-no-Iê.

KIBÔ-NO-IÊ – A Festa do Verde da Kibô-no-Iê foi um su-
cesso. O evento atraiu mais de 20 mil pessoas nos dois dias de
programação (29 e 30 de setembro), de São Paulo e das cida-
des da região de Mogi, Guarulhos, Itaquá, Arujá... A festa con-
tou com  a colaboração de 2 mil voluntários.

O presidente Kihatiro Kita (à frente) na cerimônia de abertura

Festa não seria possível sem a ajuda dos voluntáriosApresentação dos internos emocionou o público

SP NORTE – A União Cultural e Esportiva São Paulo Norte, entidade que reúne 12 associações
da Zona Norte, realizou cerimônia no último dia 30 para comemorar seu 45º aniversário de
fundação. Estiveram presentes os deputados Walter Ihoshi (DEM-SP) e Wiliam Woo (PSDB-
SP), além do presidente do Bunkyo, Kokei Uehara, e do vereador Ushitaro Kamia (DEM).

Cerimônia reuniu personalidades da comunidade nikkei

Kamia homenageia o presidente licenciado
Toyohiro Shimura

Tereza Shiguetomi também foi homenageada
pelo vereador

ABCEL – O Departamento
Feminino “Wako Fujin Kai” da
Abcel (Associação Beneficen-
te, Cultural e Esportiva de Lins),
presidido por Hiroko Sado, co-
memorou no dia 30 de setem-
bro, o 55º aniversário de funda-
ção, com almoço festivo, bingo
com variados prêmios, muita
alegria e lembranças às asso-
ciadas e aos colaboradores.

NAGUISA – A Associação Naguisa realizou no dia 29/09 uma
nova caminhada, desta vez, na Fazenda Ipanema, localizada no
município de Iperó (SP), próximo à Sorocaba. O local é um sítio
histórico, onde existia uma fundição para produção de ferro e
também um fábrica de armas brancas.

ACEOSM – A Associação Cultural e Esportiva Okinawa Santa
Maria (ACEOSM) realizou no dia 30/09, a sua Feijoada 2007
na sua sede social à avenida João dos Santos Abreu, 755, na
Vila Nova Cachoeirinha, zona Norte. O almoço foi comandado
pelo chef Toshiaki Tamae, o “Toshi”.

O presidente Shinei Uehara (centro) recepciona convidados

Toshi (centro) foi homenageado pela ala jovem da ACEOSM

24ª EXPOMUSIC – Feira Internacional da Música foi sucesso
absoluto. O evento, realizado de 26 a 30 de setembro, no Expo
Center Norte, em São Paulo, recebeu mais de 60 mil pessoas,
entre músicos, lojistas, estudantes e aficionados por música.

Evandro Simões, gerente nacional de vendas da Casio

Carlos Alberto “Pardal”, Alessandro Quaglio e Roberta Marques (a
partir da esq), da Yamaha

Renata Fernandes, gerente nacional de vendas da Suzuki FOTO  DO  LEITOR

Este espaço é seu! Envie
sua foto para esta coluna
pelo e-mail jornaldonikkey
@yahoo.com.br (assunto:
foto do leitor), com informa-
ções sobre o evento e tele-
fone para contato. Vale tudo:
festa de aniversário, batiza-
do, casamento, reunião de
confraternização, excursão,
a foto do filho, do animal de
estimação... Participe!

Karen Ito também marcou
presença na festa
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BAIRRO ORIENTAL

Liberdade pode ganhar “Praça do
Centenário” até junho de 2008

PARTE 2

Os testamentos especiais
são o marítimo, o aeronáuti-
co e o militar. O marítimo, é
o permitido àquele que se en-
contra em viagem, a bordo de
navio nacional mercante ou
de guerra, e que receie mor-
rer na viagem; o aeronáuti-
co, da mesma forma, é o per-
mitido  àquele que se encon-
tra em viagem, a bordo de
aeronave militar ou comerci-
al e o militar, para militares e
demais pessoas a serviço das
Forças Armadas, dentro do
País ou fora dele.

Finalmente, temos o cha-
mado codicilo, que é ato de
disposição de última vontade
em que o seu autor determi-
na providências de seu enter-
ro, faz esmolas de pouca
monta a certas e determina-
das pessoas, nomeia ou subs-
titui testamenteiros, ordena
despesas de sufrágio de sua
alma, e, é pouco usual. Re-
quer a mesma capacidade
para testar e se parece, guar-
dadas algumas peculiarida-
des, com o testamento parti-
cular.

Fazer testamento é uma
medida sábia, necessária nos
dias atuais? Há, realmente,
alguns casos em que o testa-
mento é a melhor solução.
Porém, ao longo destes anos,
tenho chegado à conclusão,
que a antecipação da suces-
são por testamento tem sido
causa de inúmeros conflitos
familiares. Observe-se ainda,
que, ao contrário, do que mui-
tos pensam ao fazer o testa-
mento, não se evita a abertu-
ra de inventário, e, conse-
qüentemente, o imposto é
devido da mesma forma. Fri-
se-se, com testamento, há
necessidade de abrir o inven-
tário e pagar o imposto de
transmissão “causa mortis”,
além da necessidade de se
processar a abertura do tes-
tamento.

O que todos devem obser-
var, é que com o advento da
lei 11.441/2007, que permite
o inventário e partilha admi-
nistrativa, isto é, por escritu-
ra pública, a existência do tes-
tamento é causa impeditiva
para se beneficiar dessa lei.

Dispõe o art. 1º da lei su-
pra citada :

Art. 1º. Os arts. 982 e 983
da Lei nº 5.869, de 11 de ja-
neiro de 1973 – Código de
Processo Civil, passam a vi-
gorar com a seguinte reda-
ção:

“Art. 982. Havendo tes-
tamento ou interessado inca-
paz, proceder-se-á ao inven-
tário judicial; se todos forem
capazes e concordes, poderá
fazer-se o inventário e a par-

tilha por escritura pública a
qual constituirá título hábil
para o registro imobiliário.

Parágrafo único. O tabe-
lião somente lavrará a escri-
tura pública se todas as par-
tes interessadas estiverem
assistidas por advogado co-
mum ou advogados de cada
uma delas, cuja qualificação
e assinatura constarão do ato
notarial.”(NR)

“Art. 983. O processo de
inventário e partilha deve ser
aberto dentro de 60 (sessen-
ta) dias a contar da abertura
da sucessão, ultimando-se
nos 12 (doze) meses subse-
qüentes, podendo o juiz pror-
rogar tais prazos, de ofício ou
a requerimento de parte.

Parágrafo único. (Revo-
gado).” (NR)

Anteriormente, todo e
qualquer inventário e partilha,
com ou sem testamento, com
incapazes ou sem incapazes,
necessariamente deveriam se
processar judicialmente.

Com a nova modificação,
se não houver testamento e
todos forem capazes e con-
cordes, o inventário e a parti-
lha podem ser feitos por es-
critura pública. As partes de-
verão estar acompanhadas
por seus advogados ou, se for
o caso, por um advogado co-
mum a todos, cuja qualifica-
ção e assinatura devem cons-
tar do ato notarial.

A rápida solução em ca-
sos de inventário e partilha,
onde todos são capazes e
maiores, evita futuros confli-
tos. Vários donos de um bem
ou de vários bens, provavel-
mente, com a demora, em se
definir a parte de cada um dos
donos de um bem ou vários
bens, acaba por minar o bom
relacionamento entre eles. E
lógico que, se cada um rece-
be logo o que é seu poderá
administrá-lo como quiser, o
que evita uma série de con-
flitos. Se todos estão de acor-
do, nada mais justo que rece-
bam rapidamente o que é seu
por direito, desafogando, as-
sim o Judiciário que poderá
melhor se preocupar com si-
tuações conflituosas. Penso
até que, neste particular, as
pessoas capazes que são her-
deiras e, se porventura, esti-
verem em quase conflito, com
a nova sistemática pensarão
bastante antes de ingressar
com a partilha judicial, pois,
estão cientes que a tutela ju-
risdicional é demorada e cus-
tosa.

Como vimos a existência
do testamento impede o in-
ventário e partilha administra-
tiva, mas, por outro lado, al-
gumas situações justificam a
sua existência.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

Integrante do Harada Advogados Associados
felicia@haradaadvogados.com.br

O TESTAMENTO
E A LEI 11.441/2007Considerado o bairro ja-

ponês de São Paulo, a
Liberdade pode, em

breve ganhar novos ares. Pri-
meiro foi a exposição de um
projeto ousado, conforme di-
vulgado pelo Jornal Nippak,
liderado pelo arquiteto Márcio
Lupion, cujo intuito é promo-
ver uma verdadeira revolução
na região, com direito a refor-
ma das fachadas e grande pre-
sença de aparatos tecnológi-
cos, nos mesmos moldes de
Tóquio. Já o segundo, apesar
de mais modesto, quer trazer
para o coração do bairro uma
praça alusiva ao Centenário da
Imigração, além de contribuir
para a tão sonhada revitaliza-
ção.

Encabeçado pela Comis-
são Convênio Cidades Irmãs
São Paulo Osaka, o projeto –
já batizado de “Praça do Cen-
tenário” – prevê uma praça
pública localizada nas ruas
Galvão Bueno e Américo de
Campos. Atualmente, o local
está sendo utilizado como de-
pósito de materiais pela Se-
cretaria de Segurança Públi-
ca, além de ser colado ao 1º
Distrito Policial. Para a popu-
lação, seria uma área de res-
piro na cansada Liberdade,
com direito a árvores, bancos
públicos e sanitários. Aos ór-
gãos governamentais, uma
saída para dar uma nova utili-
dade para o depósito.

Toda a primeira parte do
projeto já está pronta. No to-
tal, serão 1.125 metros quadra-
dos, divididos em piso pavi-
mentado, sanitários e depósi-
tos. Além disso, há ainda a ins-
talação de um Centro de In-
formações Turísticas, cuja fi-
nalidade é oferecer aos visitan-
tes do bairro as atrações e lu-
gares mais interessantes da
Liberdade. O custo total é de
R$ 1.127.350,00 e os estudos
de perspectiva ficaram a car-
go do arquiteto Candi Hirano,
especialista e estudioso do
bairro há décadas.

Segundo um dos coordena-
dores do projeto, Luis Hanada,

a instalação de uma praça ser-
viria para trazer novamente
um atrativo para a região, além
de poder oferecer um suporte
aos eventos realizados tradici-
onalmente pelas associações e
entidades.

“Vejo como algo extrema-
mente útil, principalmente
agora que se fala no desen-
volvimento do bairro”, afirma
ele, salientando que a idéia
original veio do Japão. “O
pessoal de Osaka mostrou
interesse em fazer um proje-
to em São Paulo, pois são co-
irmãs.”

Para dar seguimento, po-
rém, ainda falta um detalhe
crucial: obter a autorização
para utilizar o local. Para tan-
to, conversas na esfera esta-
dual e municipal estão adian-
tadas.

“Apresentamos para algu-
mas autoridades do município
e todos simpatizaram com a
idéia. Inclusive para o coorde-
nador da comissão municipal
que trata do Centenário, Caio
Luis de Carvalho. Estamos
caminhando bem”, acredita o
coordenador. Nas próximas
semanas, a comissão respon-
sável pela Praça tentará tam-
bém agendar reuniões com
secretarias estaduais e muni-
cipais.

        (Rodrigo Meikaru)

O que era para ser, na teo-
ria, uma deliberação simples,
ganhou contornos de uma ver-
dadeira novela. Em reunião do
Conselho Deliberativo do Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social), conselheiros não
chegaram a um acordo sobre
a situação do Centro Kokushi-
kan Daigaku, complexo cultu-
ral e esportivo localizado em
São Roque, no interior paulis-
ta. Pela proposta, a idéia dos
atuais diretores seria ceder o
terreno para um grupo de mo-
radores da região, que se en-
carregaria de cuidar e promo-
ver atividades para os freqüen-
tadores da região. Porém, o
que se viu foi um debate calo-
roso e, ao final, nenhum resul-
tado.

Para o presidente do Con-
selho, Kazuo Watanabe, não
havia uma proposta concreta
para apreciação dos conselhei-

ros, fato que inviabilizou a vo-
tação. “Essa idéia foi apresen-
tada ao Conselho pela primei-
ra vez e não tivemos tempo de
analisar. Por isso não pudemos
votar. Não veio nada por es-
crito. Portanto, temos de ama-
durecer a idéia e discutir mais
a fundo a questão”, afirmou o
presidente.

Tal decisão não deixou o
presidente da comissão do
Kokushikan, Sadao Kayano,
satisfeito. Ao contrário. Segun-
do ele – que é o atual presi-

dente do Nippon Country Club
– a decisão de postergar a vo-
tação não traz nenhum bene-
fício para o Bunkyo. Questio-
nou até a troca de pautas du-
rante a reunião, quando o as-
sunto Kokushikan deveria ser
o sétimo e foi alterado para
último. “Gostaríamos que essa
decisão fosse tomada hoje,
mas vejo que não houve tem-
po hábil. Quanto a proposta
concreta citada, vamos fazer
tudo conforme combinado”,
lamentou ele minutos depois do

encerramento do encontro.
Mas a cessão ou não do

terreno não foi ruim para am-
bas as partes. Pressionado por
conselheiros que queriam a
todo custo deliberarem sobre
o Kokushikan, Kazuo Watana-
be voltou atrás e confirmou
que pelo menos o Conselho
teve simpatia pela idéia. “Isso
é um consenso geral. Todos
aprovaram seguir os trabalhos
de estudos. Mas não de sair
assinando documentos ou cap-
tando recursos. O que ficou
acertado é a apresentação de
uma proposta concreta e por
escrita para todos os conse-
lheiros. No dia 8 de dezembro,
vamos sentar e analisar, para
então tomar uma decisão”, dis-
se. Aos espectadores de plan-
tão, só resta esperar até o últi-
mo mês do ano para ver- quem
sabe – o fim de mais uma no-
vela.

(Rodrigo Meikaru)

BUNKYO

Sem consenso, Conselho Deliberativo adia para dezembro
situação de Centro Kokushikan Daigaku

Conselho não conseguiu discutir situação de Kokushikan

JORNAL NIPPAK

Ação de revitalização do bairro
apresenta novidades

Ao mesmo tempo em que
a comissão organizadora da
Praça do Centenário agiliza
contatos para a execução da
obra, um outro projeto para
remodelar completamente o
bairro da Liberdade está em
análise na Prefeitura e entre
patrocinadores. A proposta
arquitetônica, batizada de
“Caminho do Imperador”, é
de Márcio Lupion, professor
do Mackenzie.

Conforme antecipado pelo
Jornal Nippak, a ação con-
templará primeiramente as
ruas Tomás Gonzaga e Gal-
vão Bueno, chegando até a

praça da Liberdade, trajeto
feito pelo casal imperial em
1997 e que inspirou o nome.
A idéia do criador é transfor-
mar a Liberdade em um gran-
de shopping center a céu
aberto.

Em apresentação na As-
sociação Comercial de São
Paulo, distrital centro, na últi-
ma quarta-feira (03), Lupion
mostrou também a parte
tecnológica. No plano de
ação, estão projeções de luz,
calçada virtual, além de outras
criações tecnológicas típicas
dos japoneses. O orçamento
total é de R$ 24 milhões.

JORNAL NIPPAK

Lupion apresentou projeto e recebeu apoio da comunidade

Perspectiva da Praça: local abrigará sanitários, postes de iluminação e posto para turistas

REPRODUÇÃO
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CENTENÁRIO

Obra de Tomie Ohtake começa a
sair do papel em Guarulhos *SHIGUEYUKI YOSHIKUNI

Parece fácil compor ver-
sos com cinco, sete, cinco sí-
labas, somando dezessete, fa-
lando do cotidiano, de coisas
simples. Mas não é. Olhe que
tentei muitas vezes compor
haikai, mas nunca consegui
chegar a um resultado satis-
fatório. Por isso, quando leio
alguns haikais que tocam a
sensibilidade, fica a indagação:

-Como pode escrever algo
tão simples assim?

É a pergunta que fiz tam-
bém ao ler o livro “Kan Beni”,
da dona Yasuko Matsumoto,
uma coleção de haikai bilín-
güe. Ela compôs em japonês
e o René Taguti fez uma tra-
dução impecável.  O livro foi
lançado em 17 de setembro,
quando a autora celebrou 88
anos. Pode?

Num trecho do livro ain-
da a ser publicado, a sua neta
diz: a sra. Matsumoto está
feliz. Reza todos os dias pela
manhã, faz crochê e tricô, e

assiste às novelas japonesas.
O livro Ayumi – Caminhar –
é a epopéia da dona Yasuko,
sua vinda ao Brasil, seu ca-
samento, alegria e tristezas.
Será publicado no próximo
ano em que se comemoram
os 100 anos da imigração ja-
ponesa.

O livro “Kan Beni” che-
gou-me às mãos pela bonda-
de da filha da autora, Dra.
Felícia Ayako Harada, con-
ceituada advogada que man-
tém uma coluna jurídica na
imprensa. Alguns trechos do
livro “Ayumi”, de sua filha
Maristela, também.

Um haikai que gostei mui-
to:
“Ozouni/
tornado difícil para bisneto/
comer de hashi/

Quem quiser adquirir o li-
vro é só telefonar para a fi-
lha, Felícia (11/5574-1040)

*Shigueyuki Yoshikuni é jornalista
e reside em Lins (SP)

CARTAS

‘Kan Beni’
(Vaidade feminina)

Considerada a grande
homenagem de Guaru-
lhos para o Centenário

da Imigração no ano que vem,
a obra de Tomie Ohtake que
ficará em frente ao Aeroporto
Internacional de Guarulhos co-
meça a tomar forma. A primei-
ra notícia boa veio em março,
quando a Infraero concedeu a
licença para a construção do
monumento. Agora, a comis-
são organizadora prepara-se
para a segunda etapa, talvez a
mais complicada quando o as-
sunto é comemoração: a cap-
tação de recursos.

Projetado para ser um ver-
dadeiro cartão de visitas para
os turistas e também para
quem passa pela região, o mo-
numento está previsto para ser
entregue ainda no primeiro se-
mestre de 2008. Todavia, para
conseguir estabelecer o crono-
grama, a comissão organizado-
ra precisa levantar recursos na
ordem de R$ 600 mil, para a
conclusão de preparação do
terreno, instalação de espelho
d’água, formatação de jardim
e confecção de um livro.

Segundo o presidente da
Associação Guarulhense para
Comemoração do Centenário,
Fernando Mukuno, visitas já
estão sendo feitas a empresas
e instituições privadas para
arrecadar o montante. Pelos
cálculos dos dirigentes, R$ 400
mil é a quantia ideal para as
cotas destinadas à iniciativa
privada.

Já os R$ 200 mil restantes

virão de pessoas físicas. A
idéia é colocar no marco pla-
cas que identifiquem as pes-
soas – ou famílias – que con-
tribuíram para a execução da
obra. “Temos de pensar em
todos, afinal, é uma das gran-
des homenagens para os 100
anos de imigração. Por isso
queremos que a comunidade e
a população também partici-
pem com contribuições”, ex-
plica Mukuno.

Cotas - No total, a comissão
preparou quatro cotas de cap-
tação: Diamante (R$
10.000,00), com direito a gra-
vação de até quatro nomes dos
homenageados e espaço de

duas páginas coloridas no Li-
vro de Ouro para fotos e texto
do homenageado e familiares,
maquete do monumento e Di-
ploma de homenagem; Ouro
(R$ 5.000,00), que dá o direito
de gravação de até dois nomes
dos homenageados, espaço de
uma página colorida no Livro
de Ouro para fotos e texto do
homenageado e familiares,
maquete pequena do monu-
mento e diploma de homena-
gem; Prata (R$ 3.000,00), com
gravação de um nome do ho-
menageado, espaço de meia
página colorida no Livro de
Ouro para fotos e texto do ho-
menageado e familiares e me-
dalha; e Bronze (R$ 1.500,00),

com gravação do nome de um
homenageado e 1/4 página co-
lorida no Livro de Ouro para
fotos e texto do homenageado
e familiares.

Segundo Mukuno, os valores
poderão ser parcelados em até
8 vezes mensais, com entrada
de 20% do total. “Preparamos
quatro tipos para ser viável a di-
ferentes entidades e pessoas. E
saliento que será uma obra mui-
to bonita, praticamente o único
marco desse porte para o Cen-
tenário”, finaliza.

Aos interessados em saber
mais detalhes e acompanhar de
perto os andamentos da obra,
o site é: www.monumento-
docentenario.com.br.

Obra, que custará R$ 600 mil,  terá 9 metros de altura e ficara em frente ao Aeroporto de Guarulhos

DIVULGAÇÃO

Por ocasião da instituição do
Ano de Integração Brasil – Ja-
pão e das Comemorações do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil, a Associação
Brasil Japão de Pesquisadores
(SBPN) já se prepara para or-
ganizar o Simpósio Brasil-Japão
2008 – Simpósio Intercâmbio
Brasil-Japão em Economia, Ci-
ência e Inovação Tecnológica.
O seu foco é a apresentação
de desenvolvimentos científicos
e tecnológicos de interesse dos
dois países, objetivando a inte-
gração e o incremento da eco-
nomia bilateral.

Neste sentido, a SBPN
convida as sociedades civis,
científicas e empresariais dos
dois países, assim como todos
os interessados a participar
deste Simpósio, que será rea-
lizado em São Paulo, com par-
ticipação de diversas entidades
e autoridades governamentais
dos dois países.

Segundo a entidade, o Sim-
pósio Brasil-Japão 2008 repre-
senta uma oportunidade espe-
cial para a interação entre pes-
quisadores brasileiros e japo-
neses. A seleção de trabalhos
cujos resumos já foram apro-
vados está baseada na avalia-
ção por pares. Os interessa-

dos em participar do processo
de seleção podem enviar seus
trabalhos até 14 de outubro.

Incentiva-se que na intro-
dução do trabalho sejam men-
cionados claramente pontos de
interesse para um intercâmbio
de natureza técnica ou cientí-
fica entre os dois países. Não
serão admitidos artigos de ca-
ráter comercial/publicitário. O
idioma utilizado deve ser o in-
glês.

Os trabalhos selecionados
serão apresentados por meio
de posters. Os autores serão
informados com a devida an-
tecedência sobre o formato das
apresentações em função dos
recursos disponíveis no local do
evento.

PRAZOS
– Envio de Resumos: 14 de

outubro de 2007
– Aceite do Resumo: 30 de

novembro de 2007
– Envio de Artigos: até 28

de fevereiro de 2008
– Aceite do Artigo: a partir

de 31 de março de 2008
– Inscrição prévia: até 14 de

abril de 2008

Para mais informações, o site
da SBPN é: www.japao.org.br.

CIÊNCIAS

Associação Brasil-Japão de
Pesquisadores aceita trabalhos

O Hospital Santa Cruz pro-
move na quinta-feira (11) um
seminário inédito para médicos
e profissionais de saúde em
geral sobre acidentes radioati-
vos. Na ocasião, os participan-
tes terão a oportunidade de dis-
cutir e absorver conhecimen-
tos sobre a área específica.

No seminário já está con-
firmada a participação de ilus-
tres membros da Hicare (Hi-
roshima Health Care of
Victims Atomic Bomb) e da
Associação das Vítimas de
Bomba Atômica no Brasil.
Dentre os nomes, estão os pa-
lestrantes Shizuteru Usui (MD
Phd), presidente da Associa-
ção Médica da Província de
Hiroshima; Katsuhide Ito (MD
Phd), professor titular da Fa-
culdade de Medicina da Uni-
versidade de Hiroshima; Hiroo
Doi (MD Phd), presidentes do
HICARE e do Hospital da
Cruz Vermelha de Hiroshima;
e Masami Sakoi (MD), diretor
do Depto de Assistência e

Seguridade Social de Hiroshi-
ma.

Todos ministrarão cursos
para os presentes, além de ex-
plicarem os métodos utilizados
e as técnicas para o tratamen-
to de questões relacionadas à
radioatividade. Haverá, ainda,
uma intérprete acompanhando
os profissionais para melhor
entendimento do curso.

Segundo o presidente do
Hospital Santa Cruz, Paulo
Yokota, os profissionais pre-
sentes são considerados os
“tops” na questão de cuidados
de vítimas da bomba atômica.
Hoje, no Brasil, há cerca de
150 pessoas que recebem cui-
dados especiais, sendo a mai-
oria tratada no próprio Santa
Cruz.

O encontro acontece a par-
tir das 9h30 e o Hospital colo-
cou à disposição o auditório e
a sala de reuniões para os par-
ticipantes. Para mais informa-
ções, o site é: www.hospital-
santacruz.com.br.

HOSPITAL SANTA CRUZ

Palestra aborda acidentes
radioativos

A comissão de Assistência
Social do Bunkyo realizou no
último dia 19 a cerimônia de
entrega de donativos à casa
assistencial Casa de Clara. Os
115 quilos de alimentos não
perecíveis encaminhados à
Casa foram arrecadados por
ocasião do Concerto da
Camerata Brasiliana, organiza-
da pela Comissão de Música
do Bunkyo. A apresentação foi
realizada no último dia 16, no
Grande Auditório, com um pú-
blico de mais 500 pessoas.

Na cerimônia, o Bunkyo foi
representado pelo presidente
Kokei Uehara, pelo secretário
administrativo Eduardo Naka-
shima, pela presidente da Co-
missão de Assistência Social
Kyoko Nakagawa e pela re-

presentante da Comissão de
Música Miriam Otachi. Repre-
sentando a Casa de Clara, re-
ceberam a doação a coorde-
nadora Olívia Bufarah, irmã
Elza Salete Piva, Giovanni
Bezerra, Ivan Lopes e Fran-
cisco Clécio.

Giovanni Bezerra, durante
a cerimônia, explicou que a
Casa de Clara é uma obra so-
cial do Serviço Franciscano de
Solidariedade (Província
Franciscana da Imaculada
Conceição do Brasil). Ressal-
tou que ela desenvolve ativi-
dades sócio-educativas para
pessoas da terceira idade e
gestantes, que se encontram
em situação de abandono
afetivo, espiritual e sócio-eco-
nômico.

SOLIDARIEDADE

Projeto Casa de Clara recebe
doação da comunidade

Diretoria do Bunkyo e da Casa de Clara reunidas durante doação

DIVULGAÇÃO

Com os preparativos a todo
vapor para o Carnaval 2008, a
escola carioca Porto da Pedra
prepara para a próxima sexta-
feira (12) a definição de seu
samba, cujo enredo é “100
Anos de Imigração Japonesa,
Tem Pagode no Maru”.

As eliminatórias para a es-
colha têm sido emocionantes,
segundo a diretoria da escola.
No último dia 28, a parceria
formada por Vadinho, Toni,
Fernando Macaco, Denil e
Jarrão foi eliminada. Vadinho
e Fernando Macaco integra-
ram a parceria da obra que a
vermelho-e-branco de São
Gonçalo apresentou na Aveni-
da em 2006, com o enredo
“Bendita és tu entre as mulhe-
res do Brasil”.

Ainda continuam no páreo
cinco parcerias, que disputarão
a última eliminatória antes da
final. São elas: Cici maravilha,
Bira, Marquinho Bombeiro e
Toninho Melodia; David de
Souza, Fábio Costa e Carlos
Júnior; Ito Melodia, Carlinhos
Ratão, Jc Couto, Djalma Fal-
cão e Derê; Floriano do Ca-
ranguejo, Laudelino, Heraldo
Farias, Flavinho Machado e
Edu; e Waldeir Melodia, Jedir
Brisa, Wanderlei Canoa e
Marcelinho.

A próxima eliminatória
acontece na sexta-feira que
vem, dia 5, a partir de 23h, com
ingressos a R$ 5 para os ho-
mens, enquanto as mulheres
têm entrada franca. A quadra
da escola fica na Avenida
Lucio Tomé Feteira, 290, Vila
Lage, Neves.

Madrinha – Ao mesmo tem-
po em que corre para esco-
lher o samba-enredo, a Porto
da Pedra sofre também sua
primeira baixa. Angela
Bismarchi entregou o cargo de
madrinha da bateria da ver-
melha e branco de São Gon-
çalo devido sua agenda de
compromissos para o lança-
mento de sua grife de lingerie
e demais projetos. A mesma
virá como destaque, em uma
das alegorias ainda a ser de-
finida pelo presidente Uberlan
Jorge de Oliveira e pelo
carnavaleco da agremiação
Mario Borriello.

Já aos interessados em par-
ticipar do desfile 2008 da Por-
to, a escola informa que estão
abertas as inscrições para as
alas das baianinhas (adoles-
centes) e também para a ala
das crianças. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo
tel 21/3707-1518.

CARNAVAL 2008

Porto da Pedra definirá
enredo no dia 12

Tema de escola do ano que vem será imigração japonesa

DIVULGAÇÃO
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CIDADES/ CAMPO GRANDE

Construção de centro e museu
japonês ganha força em MS

CIDADES/OURINHOS

Prefeito explica aplicação dos
mais de R$ 50 milhões do PAC

O município de Ourinhos
(SP) foi contemplado pelo Go-
verno Federal com a verba fi-
nanciada de mais de 50 mi-
lhões de reais do Plano de
Aceleração do Crescimento
(PAC).  A notícia foi transmi-
tida pelo prefeito Toshio Misato
aos representantes de empre-
sas privadas e públicas, entre
outros segmentos da socieda-
de, durante a 25ª reunião men-
sal, ocorrida no dia 26 de se-
tembro. O evento foi sediado
nas Faculdades Integradas de
Ourinhos (FIO).

O prefeito informou que no
dia 19 de outubro será lança-
do o convênio de mais de R$
50 milhões com a presença de
representantes da Caixa Eco-

nômica Federal; do presidente
da Câmara dos Deputados, de-
putado Arlindo Chinaglia;e re-
presentantes do Ministério das
Cidades, dentre outras autori-
dades.

O Secretário de Desenvol-
vimento Urbano, Roberto Alves
de Oliveira, apresentou um pa-
norama das áreas que vão ter
intervenção do PAC para a área
de saneamento básico. No to-
tal serão executados 328.883m²
de asfalto que, em linha reta,
cobrirá mais de 42 km de ruas,
44.642m de guias e sarjetas,
34.796m de galerias de águas
pluviais e a canalização de
9.300m de córregos com a ur-
banização de 74.364m² de áre-
as no entorno dos mesmos.

Explicações foram dadas pelo prefeito Toshio Misato

DIVULGAÇÃO

CIDADES/CAMPO LIMPO PAULISTA

Prefeitura inaugura Centro
Cultural ‘a altura da população’

O prefeito de Campo Lim-
po Paulista (SP), Armando
Hashimoto inaugurou no último
dia 26 o Centro Cultural Cam-
po do município, uma parceria
entre a Prefeitura e a empresa
metalúrgica ThyssenKrupp. O
espaço conta com um acervo
literário e de pesquisa - com um
volume de 14 mil livros e assi-
naturas dos principais jornais e
revistas - em sua biblioteca, um
dos principais atrativos do lo-
cal. A Biblioteca Municipal As-
sis Chateaubriand, em breve,
será desativada e parte de seus
livros será incorporada ao acer-
vo do Centro Cultural.

Atualmente, a biblioteca da
ThyssenKrupp conta com cer-
ca de três mil associados e a
idéia é ampliar este número e

os serviços prestados à comu-
nidade, que fazem parte do tra-
balho de responsabilidade so-
cial da empresa.

Além da biblioteca, o espa-
ço oferece cursos de artesa-
nato, o projeto Contando His-
tórias e os corais infantil e adul-
to. Há, ainda, computadores
conectados na Internet e es-
paço para pesquisa, além de
auditório para palestras.

Hashimoto afirmou que
Campo Limpo é uma cidade
privilegiada por contar com um
espaço como o Centro Cultu-
ral. “Buscamos um modelo de
aparelho público a altura de
nossa população e que efeti-
vamente acolha o cidadão que
quer conhecimento. E hoje nós
temos isso”, completou.

Espaço conta agora com acervo literário e de pesquisa

DIVULGAÇÃO

CIDADES/PARANAGUÁ

Nikkei é preso acusado de
homicídio e tráfico de drogas

Uma equipe de policiais da
delegacia de Paranaguá, cida-
de localizada no interior do
Paraná, prendeu no último dia
11 cinco jovens acusados de
cometer um homicídio e trafi-
car drogas na cidade. Foram
presos Nickson Luiz Matsu-
moto, 21, Helton Meira de
Campo, da mesma idade, Gui-
lherme Augusto de Oliveira,
18, e Larry Vargas da Silva,
também de 18, além de um ado-
lescente, de 16 anos.

Segundo o delegado-titular
de Paranaguá, Valmir Soccio,
o bando é suspeito de ter as-
sassinado no dia 13 de agosto
Izabel Cristina do Rocio Mon-
te, de 36 anos. “A vítima era
sogra do Matsumoto e ela o
ameaçava, dizendo que conta-
ria para a polícia que ele batia
na esposa, filha de Izabel”,
explicou o delegado. Na casa

de Matsumoto, localizada no
bairro Bockman, a polícia en-
controu uma pistola Taurus
calibre 380, com o carregador
com 13 cartuchos. “Provavel-
mente seja a arma usada no
assassinato da Izabel”, disse o
delegado.

De acordo com a polícia,
todos teriam participado do cri-
me, além de traficar drogas na
região. Com Campo, a polícia
apreendeu mais de 100 gramas
de crack, já embalados para
venda e escondidos em suas
roupas íntimas. “Além do en-
volvimento na morte de Izabel,
eles traficavam drogas, e são
suspeitos de vários roubos”, in-
formou o delegado. Segundo
Soccio, Matsumoto seria o lí-
der da quadrilha, que já esteve
preso em Paranaguá por roubo
contra uma casa lotérica e por
um homicídio, em Matinhos.

Quadrilha é acusada de matar aposentada no mês de agosto

DIVULGAÇÃO/ANE

Se em São Paulo e no Pa-
raná as festividades do
Centenário estão adian-

tadas, em outros estados a si-
tuação não é diferente. No
Mato Grosso do Sul, por exem-
plo, a comunidade – terceira
maior, atrás apenas dos dois
estados já citados – os traba-
lhos estão mais que adianta-
dos. Principalmente na capital
Campo Grande, que articula
projetos e ações na esfera po-
lítica e na iniciativa privada,
através de reuniões e encon-
tros com lideranças.

Na última segunda-feira
(01), uma boa notícia tratou
ainda mais de animar as pre-
parações para as comemora-
ções do ano que vem. Em au-
diência com o prefeito Nelson
Trad Filho (PMDB), membros
da Frente formada na Assem-
bléia Legislativa discutiram pla-
nos de ação e realizações jun-
tamente com os representan-
tes de entidades nipo-brasilei-
ras de Mato Grosso do Sul. Em
pauta, dois projetos que prome-
tem ganhar grande repercus-
são na cidade: a construção de
uma casa de cultura japonesa
e a criação de um Centro de

Cidadania, que incluirá a con-
vivência de idosos da comuni-
dade local.

A primeira ação é de res-
ponsabilidade da Prefeitura,
que apresentou um projeto jun-
to ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e está
confiante da liberação do sub-
sídio. Segundo o prefeito Trad,
nos próximos 20 dias é espe-
rada uma posição oficial do
BID sobre o financiamento
voltado a intervenção no tre-
cho compreendido desde o pré-
dio Morada dos Baís até à Rua

Antônio Maria Coelho (às
margens do antigo trilho).

No geral, são obras que
homenagearão, a cada quadra,
uma das colônias que contri-
buíram para o desenvolvimen-
to da cidade: japonesa,
paraguaia, espanhola, italiana,
árabe, portuguesa, boliviana.
Para a nipo-brasileira é previs-
ta a reforma/restauração de
um prédio da antiga NOB (Es-
trada de Ferro Noroeste do
Brasil), que abrigará uma casa
de preservação (museu) da
cultura japonesa.

Já o Centro de Cidadania
é de responsabilidade da As-
sociação Esportiva e Cultu-
ral Nipo-Brasileira de Cam-
po Grande. O intuito, de
acordo com a diretoria, é cri-
ar em sua sede campestre
um centro de Cidadania que
incluirá a convivência de ido-
sos nikkeis, além de um local
voltado a atividades múltiplas
e principalmente convivência
dos idosos. O investimento
terá maior alcance caso a
audiência em breve com o
governador do Estado resul-
te num compromisso finan-
ceiro do Executivo, além do
apoio institucional já garanti-
do.

Pela conversa, os dois pro-
jetos estão bem encaminhados.
Principalmente pela força do
deputados estaduais Akira
Otsubo (PMDB) e Youssif
Domingos (PMDB), além do
federal Geraldo Resende
(PMDB). Já a Prefeitura de
Campo Grande se manterá
presente junto à Comissão do
Centenário por meio da presi-
dente da Fundação Municipal
de Cultura, Solimar Alves de
Almeida.

Reunião selou apoio da Prefeitura para projetos da comunidade

CHILEN

A Comissão Organizadora
da Expovale realizou nesta
sexta-feira (5), na sede da
Associação Cultural Nipo-Bra-
sileira de Registro, coquetel de
lançamento da 20ª edição do
evento que acontece do dia 29
de novembro a 02 de dezem-
bro. A Comissão Organizado-
ra, presidida por Manoel Kenji
Chikaoka, convidou cerca de
200 pessoas entre empresári-
os, produtores, potenciais pa-
trocinadores, comerciantes, li-
deranças políticas como pre-
feitos e vereadores de toda a
região.

O coquetel teve como ob-
jetivo dar o pontapé inicial aos
preparativos da Expovale que
promete ter muitas surpresas
durante a comemoração da

CIDADES/REGISTRO

Comissão promove coquetel de lançamento da Expovale 2007
Após a apresentação, foi

oferecido aos convidados um
coquetel com culinária à base
de produtos do Vale do Ribei-
ra doados por produtores da
região que já começaram a
aproveitar os benefícios de
agregar a marca a um evento
já tão consagrado como esse.

Mesmo antes do lançamen-
to oficial, a procura pelos
estandes já vem superando as
expectativas, com a adesão de
novos empreendedores. O
mapa com a disposição dos
espaços tanto para o comér-
cio e indústria, quanto para a
Praça de Alimentação, já está
disponível na Associação Co-
mercial de Registro, Aciar,
pelo telefone (13) 3828-6800,
com Cléia ou Marlete.

sua 20ª edição. Seguindo a li-
nha de fomento aos negócios
adotadas por Chikaoka desde
as duas  últimas edições, o
evento novamente irá valorizar

os expositores com qualidade
e infra-estrutura, marcas da
administração. No ano passa-
do, a Expovale atraiu cerca de
19 mil visitantes.

Búfalos serão uma das atrações da Expovale

DIVULGAÇÃO

FESTIVAL TANABATA –
Numa promoção da filiada
Liga das Associações Culturais
de Assai - Laca, será realiza-
do hoje (6) e amanhã (7) o tra-
dicional Festival Tanabata com
muitas atrações artísticas e
praça de alimentação com co-
midas típicas. Será no Centro
Esportivo Yonezo Ueno, na
Sama, em Assai.

MISS IMIN-100 – Numa
promoção da Aliança/Liga e
realização da Associação Cul-
tural e Esportiva de Maringá
será realizado no dia 1º de de-
zembro de 2007 o concurso
Miss Nikkei e Miss Imin-100
do Paraná na sede social da
Acema. As entidades filiadas
interessadas em participar de-
vem entrar em contato pelos
telefones (44) 3031-8966/
9973-3038 – r.takeda@trans-
kine.com.br , Miriam Matsu-
da (44) 3031-2256 – 8812-
7099 – mirmatsuda@
gmail.com e Junko Kameoka
(44) 3262-6088 – 9919-8506 –
Kameoka@sefa.pr.gov.br

BEISEBOL E SOFTBOL –
Numa promoção da Federa-
ção/Aliança/Liga será realiza-
do nos hoje (6) e amanhã (7) o
1º Campeonato Paranaense de
Beisebol Juvenil e o 16º Cam-
peonato Paranaense de Beise-
bol Júnior, numa realização da
Associação Cultural e Espor-
tiva de Londrina, nos campos
da Acel, em Londrina. Em
Maringá tem o 5º Torneio “Ci-
dade de Maringá” de Beise-
bol Infantil e Pré-Infantil nos

campos da Acema. Em Rolân-
dia, no dia 7  tem o II Torneio
da Amizade, Categoria 68
anos, no campo da Acer. O
XVII Torneio Bratac de
Softbol, de todas as categori-
as será realizado no dia 07 de
outubro de 2007, no campo da
Acel, em Londrina.

UNDOKAI – A festa poli-es-
portiva (undokai) da Associa-
ção Cultural e Esportiva de
Foz do Iguaçu será no dia 14
de outubro, na sede social da
Acefi, em Foz do Iguaçu. Se-
gundo o presidente Kazuo Hi-
gashi, vai ser umas festas de
confraternização mais anima-
da do ano, considerando os
convites às filiadas dos muni-
cípios vizinhos.

SHOGUI – O 28º Maringá
Shinboku Shogui Taikai (xa-
drez japonês) será realizado dia
14 de outubro na sede da As-
sociação Cultural e Esportiva
de Maringá, na Acema, em
Maringá.

PARANÁ

Aliança Cultural Brasil-Japão do Paraná e
Liga Desportiva Cultural Paranaense
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JOGO ONLINE

Versão do sudoku ajuda alunos a
aprender conceitos de química

O Memorial do Imigrante,
da Secretaria de Estado da
Cultura, abre na próxima ter-
ça-feira (9), às 19h30, a tão es-
perada exposição Hospedaria
de Imigrantes do Brás, que
marca os 120 anos do prédio
neste biênio 2007/2008. A
abertura contará com a apre-
sentação do coral de 48 vozez
da Orquestra Sinfônica do Es-
tado de São Paulo (Osesp).

Com curadoria dos histori-
adores Odair da Cruz Paiva e
Soraya Moura, Hospedaria de
Imigrantes do Brás traz com
riqueza de detalhes a saga dos
mais de 2,5 milhões de imi-
grantes de 70 nacionalidades,
que chegaram ao hoje Memo-
rial do Imigrante, entre 1887 a
1978.

A mostra, produzida pelo
Estúdio GRU, abre com um
mapa apontando as principais
hospedarias de emigração do
mundo, entre elas Nápoles e
Genova, na Itália; segue com um

EXPOSIÇÃO

Memorial do Imigrante abre mostra dos 120 anos

Hospedaria do Imigrante do Brás, onde está instalado o museu

DIVULGAÇÃO

Hospedaria, que hoje se divide
no Memorial do Imigrante e o
Arsenal da Esperança, alber-
gue administrado pela Assindes,
ONG italiana. No local também
está instalado o Bom Prato, do
Governo do Estado.

A exposição Hospedaria de
Imigrantes do Brás é o marco
das comemorações dos 120
anos do prédio da Hospedaria,
que começaram em janeiro de
2007 e se estenderá  a dezem-
bro de 2008.

HOSPEDARIA DE
IMIGRANTES DO BRÁS
QUANDO: A PARTIR DO DIA 10/10, DE

TERÇA A DOMINGO, DAS 10 ÀS 17H.
ABERTURA: TERÇA-FEIRA (9), ÀS 19H30
ONDE: MEMORIAL DO IMIGRANTE

(RUA VISCONDE DE PARNAÍBA, 1.316)
INGRESSOS: R$ 4 E ½ ENTRADA PARA

ESTUDANTES GRÁTIS NO ÚLTIMO SÁBADO

DO MÊS E PARA MAIORES DE 60 E
MENORES DE 7 ANOS

INFORMAÇÕES: 11/6692-1866 OU

WWW.MEMORIALDOIMIGRANTE.SP.GOV.BR

balcão em que apresenta docu-
mentos como lista de bordo, pas-
saporte e atestado sanitário de
imigrantes e também uma pro-
jeção de cerca de 6 metros, com
cinco minutos de narração e
vídeo, em que se explica o por-
quê da criação da Hospedaria.

Um dos pontos altos da ex-
posição é a sala de terminais

de consulta (Tótens) que ga-
nhou pintura preta para rece-
ber em branco mais de 10 mil
sobrenomes de A a Z dos imi-
grantes que aqui chegaram des-
de o final do século 19.  Entre
outras riquezas de detalhes está
o Mastro, principal peça da
Hospedaria na época e, uma
maquete de todo o complexo da

Nos eventos programados
para o Centenário da Imigra-
ção entre nós nota-se um exa-
gero na ênfase com relação
ao passado.  Não há dúvidas
que ela é importante, mas
para ajudar a traçar os rumos
que temos pela frente.

Entendendo as comemora-
ções como um fato que envol-
ve os dois países, nota-se os
esforços governamentais para
destacar o Ano do Intercâm-
bio Brasil e Japão, como um
marco para o incremento das
relações entre os dois países.
Todos admitem que ainda es-
tamos, neste aspecto, bem
abaixo dos potenciais de duas
grandes nações que
aprofundaram seus bons rela-
cionamentos pessoais.  Tanto
dos imigrantes japoneses e seus
descendentes como dos traba-
lhadores brasileiros no Japão.

Temos todas as condições
potenciais para um intenso in-
tercâmbio no desenvolvimen-
to sustentado, que resulte em
melhores condições de vida
para ambas as populações,
contribuindo para o equilíbrio
mundial.  Mas ainda não con-
seguimos por em marcha os
mecanismos de colaboração
bilateral como tínhamos no

passado.
As oportunidades são as

melhores. O Japão está à pro-
cura do papel que deve desem-
penhar no mundo, e o Brasil,
mesmo com todas as limita-
ções, passa por um período de
melhoria na sua distribuição de
renda e criação de condições
para um desenvolvimento mais
acelerado.  Tudo dentro de um
mundo conturbado, que se
globaliza rapidamente.

Tudo indica que é preciso
melhorar os conhecimentos
recíprocos do quadro mais
atualizado de ambos os paí-
ses, reduzindo os preconcei-
tos existentes. O Brasil não
é mais somente um país de
samba, futebol e Amazônia,
mas de um povo criativo que
deseja trabalhar intensamen-
te.  E o Japão aumenta a sua
presença internacional, com
toda a sua capacidade finan-
ceira e tecnológica, preser-
vando uma atitude política
conservadora. Vamos olhar
juntos para um futuro mais
brilhante, com muita ambição
e grandiosidade.

Paulo Yokota é economista e
presidente do Hospital Santa

Cruz

OPINIÃO

Olhar para o futuro

Neste domingo (7), ocorrerá
a Palestra de Divulgação de
Bolsas, organizada anualmen-
te pela Asebex - Associação
Brasileira de Ex-Bolsistas no
Japão, voltada principalmente
a futuros candidatos a bolsas
de estudo no Japão oferecidas
pelo governo japonês e outras
entidades.

A palestra acontecerá no
auditório do Kumon - Instituto
de Educação, localizado à Rua
Tomás Carvalhal, 686, Paraíso,
e contará com a participação
de representantes de entidades
que oferecem programas de
bolsa, como o Consulado Geral
do Japão, JICA (Japan Inter-
national Cooperation Agency),
entre outros. O objetivo é in-
formar estudantes interessados
em estudar ou estagiar no Ja-
pão sobre as diversas modali-
dades existentes.

Para Kátia Akemi Uchimu-
ra, bolsista Kenpi Ryugaku no
ano de 2005 pela província de
Kagoshima e atual presidente
da ASEBEX, “esta é uma ex-

celente oportunidade para que
os futuros candidatos a bolsas
de estudo ou estágio no Japão
obtenham mais informações,
de modo a facilitar a escolha
da bolsa à qual concorrerão, e
que melhor atenda a suas ex-
pectativas.  Além disso, trata-
se de uma palestra gratuita e
aberta ao público em geral”.

Além de obter informações
a respeito das modalidades de
bolsas de estudo existentes,
será uma excelente oportuni-
dade para esclarecer dúvidas
e ouvir breves relatos de ex-
bolsistas sobre suas experiên-
cias no Japão.

PALESTRA DE DIVULGAÇÃO
DE BOLSAS
DATA: 7 DE OUTUBRO, DAS 14 ÀS 18H

LOCAL: KUMON (RUA TOMÁS

CARVALHAL, 686 – PARAÍSO

ENTRADA FRANCA

SITE DA ASEBEX:
WWW.ASEBEX.ORG.BR

E-MAIL: ASEBEX@ASEBEX.ORG.BR

TELEFONE: (11) 7255-5926
(HUMBERTO)

EDUCAÇÃO

Asebex realiza palestra
para divulgação de bolsas

O Núcleo de
Aquarelistas da Fa-
culdade Santa
Marcelina (FASM)
completa vinte anos
de existência com a
mudança do nome
do grupo, que passa
a ser chamado de
Associação Brasilei-
ra de Aquarela e da
Arte Sobre Papel.
“Antes estava fecha-
do para aquarela,
agora, abrange qual-
quer arte que tenha
como base o papel”,
explica a artista plás-
tica Elza Oda.

As duas décadas
de atuação serão co-
memoradas com a
inauguração de uma
mostra comemorati-
va que é aberta hoje (6) e pros-
segue até o próximo dia 24, no
Espaço Eugenie Villien, na
FASM. A exposição reúne tra-
balhos de 41 artistas, com
curadoria de Gilberto Habib
Oliveira. “Os temas são livres
e o número de obras não foi li-
mitado. Tem artista com uma
obra exposta e outros com
mais”, acrescenta Elza, que in-
tegra a lista de participantes da

mostra, que tem entrada gra-
tuita, com trabalhos da série
Natureza Tropical.

MOSTRA COMEMORATIVA DOS 20 ANOS

DO NÚCLEO DE AQUARELISTAS FASM
DATA: ATÉ 24 DE OUTUBRO, DE

SEGUNDA A SEXTA, DAS 8H ÀS 20H

ONDE: ESPAÇO EUGENIE VILLIEN -
FACULDADE SANTA MARCELINA

RUA DR. EMÍLIO RIBAS, 89, PERDIZES

INFORMAÇÕES: 11/3824-5800

EXPOSIÇÃO

Núcleo de Aquarelistas da
FASM comemora 20 anos

ARQUIVO PESSOAL

Aquarela da série Natureza Tropical

Demonstrar à sociedade a
importância do Museu Histó-
rico da Imigração Japonesa,
além de recuperar o equilíbrio
financeiro. Esses são os obje-
tivos da nova diretoria que as-
sumiu a instituição no final de
setembro, com Takeshi Ku-
rihara na presidência, e Lídia
Yamashita e Takanori Sekine
na diretoria. Atualmente, o
museu está em déficit e conta
com o auxílio do Bunkyo para
cobrir as despesas.

Ex-empresário de uma em-
presa japonesa da indústria
naval, Kurihara já atuava como
assessor do Bunkyo há dois
anos. “Para a comemoração
do centenário, vamos formar
uma comissão para atendi-
mento das autoridades japone-
sas que virão ao Brasil. É uma
data histórica e precisamos
estar preparados para receber
um número de visitantes aci-
ma da média.”

Já Sekine ressalta a impor-
tância da história do povo e dos
imigrantes japoneses. “As coi-
sas antigas têm a imagem de
não-interessantes para muitos,
mas a colônia japonesa tem
uma história interessante para

CENTENÁRIO

Com nova diretoria, Museu Histórico da Imigração Japonesa
pretende recuperar importância na sociedade

mais informações. A adapta-
ção às exigências das novas
gerações são uma forma de
contribuir para o conhecimen-
to delas, segundo Kurihara.

Lídia Yamashita coloca
como fundamentais as mudan-
ças a serem ser feitas em
2008. “Queremos recuperar a
imagem do museu no ano do
centenário, que coincide com
os 30 anos do museu”. Para
isso, reformas devem ser fei-
tas com o auxílio do Viva Ja-
pão. Patrocinado pela Secre-
taria da Educação de São Pau-
lo, o projeto deve receber até
2008 cerca de 1 milhão de cri-
anças de escolas públicas do
estado de São Paulo.

“Convidamos as pessoas a
participarem de atividades
como origami, judô, karate, eti-
queta, mangá, entre outros. A
assimilação da cultura japone-
sa pelos alunos das escolas
públicas é válido para toda a
sociedade. Além disso, dez
passagens serão oferecidas
pela Secretaria de Educação
para as melhores produções”,
complementa o presidente do
Bunkyo, Kokei Uehara.

o Japão e o mundo inteiro. A
participação de jovens é im-
portante para que novas idéi-
as tragam mais gente interes-
sada. Os nikkeis ganharam
conhecimento de lá por meio
dos pais e avós, e o museu pode
fazer o mesmo para os mais
jovens.”

Dentre as principais atra-
ções do museu para 2008, está
um sistema que identificará
toda a trajetória dos imigran-
tes: desde o local de saída no
Japão até as cidades pelas

quais passaram no Brasil. Por
meio de um terminal, os visi-
tantes poderão fazer suas con-
sultas em japonês ou em letras
romanizadas. Com a contribui-
ção de mais de 120 voluntári-
os na fase inicial de apuração
e digitalização dos dados, o
projeto aguarda patrocinado-
res para ser implantado.

Além disso, há um projeto
para digitalização de todo o
acervo do museu e de outras
localidades do País para que
os visitantes tenham acesso a

Kurihara (2º da dir. p/ esq.) apresentou as novidades do Museu

DIVULGAÇÃO

Aprender os conceitos
de Química e lembrar
de todos os elementos

da tabela periódica não é uma
tarefa tão simples. Mas e se o
estudo se transformar num
jogo e que além de diversão,
também haverá um incentivo a
mais para você se dedicar na
compreensão: estar entre os
melhores colocados no ranking
de uma competição virtual.

Idealizado pelo químico e
professor da Unesp Elson Lon-
go, o Chemical Sudoku é um
jogo educativo com o objetivo
de ensinar conceitos químicos
aos alunos dos ensinos funda-
mental e médio e estimular o
interesse dos estudantes pela
ciência e pela tecnologia. “Os
estudantes precisam aprender
o alfabeto dos químicos e as
crianças e jovens não acham
isso muito motivante”, afirma
o docente.

O jogo é uma versão do mi-
lenar sudoku, de origem japo-
nesa e que consiste em organi-
zar em linhas e colunas, sem que
haja repetições, os algarismos
de 0 a 9. A proposta de Longo

IMAGEM REPRODUÇÃO

Chemical Sudoku foi idealizado pelo químico Edson Longo, da Unesp

segue os mesmo princípio, po-
rém, ao invés de números, os
internautas lidam com os ele-
mentos da tabela periódica.

O Chemical Sudoku ofere-
ce diversos desafios aos alu-
nos, como associar as siglas
aos seus elementos e
classificá-los de acordo com

o grupo que pertence. “O
sudoku é uma forma inteligen-
te que o Japão encontrou para
ensinar lógica. Por traz de um
jogo aparentemente infantil,
existe uma matemática sofis-
ticada”, explica Longo, que
acrescenta que o jogo estimu-
la o raciocínio e é uma alter-

nativa para o
a p r e n d i z a d o .
“Na minha épo-
ca, quem não sa-
bia a tabela era
reprovado. Eu ia
com o papel até
no cinema para
decorar...era ou-
tro tempo...”.

Desenvolvido
em parceria com
a empresa Aptor
Software, o jogo é
interativo, sendo
pronunciado o sig-
nificado dos ele-
mentos quando
selecionados pelo
internauta. “Eu
sempre gostei de
palavras cruzadas
para agilizar o ra-

ciocínio e conheci o sudoku pe-
los jornais”, justifica Longo o
empenho na realização do pro-
jeto recém-lançado. Os interes-
sados em conhecer o jogo po-
dem acessar o site http://
www.cmdmc.com. br/sudoku,
que disponibiliza um link com
regulamento.
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NHK – PROGRAMAÇÃO – 08 A 14 DE OUTUBRO

Programação da NHK
8 – Segunda-Feira

00:00:00 Sunday Sports News
01:00:00 NHK News
01:10:00 NHK Amateur Singing Contest

(R)
01:55:00 Overseas Safety Information
02:00:00 NHK News
02:10:00 Songs of Our Generation (R)
02:40:00 Three-month English Lessons
03:00:00 NHK News
03:10:00 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 40 (R)
03:55:00 Our Favorite Songs (R)
04:00:00 NHK News
04:10:00 Internet Agora
05:00:00 NHK News
05:10:00 Undecided
06:00:00 Tanka Poetry
06:30:00 Undecided
06:53:00 News & Weather
07:00:00 News: Good Morning, Japan
08:15:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 7
08:30:00 News & Weather
08:35:00 Undecided
09:20:00 Mini Program
09:25:00 News: Good Morning, Japan (R)
09:58:00 World Weather (E)
10:00:00 News & Weather
10:05:00 Overseas Safety Information
10:10:00 The Ultimate Cuisine
10:30:00 Micro World (R)
10:35:00 My Gardening
11:00:00 News & Weather
11:05:00 NHK Overseas Network
11:40:00 Asian Word Traveller (R)
11:45:00 Drama Serial Encore “Miyako

no Kaze” Eps. 7
12:00:00 News
12:15:00 Live from Your Hometown
12:38:00 Mini Program
12:45:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 7 (R)
13:00:00 News
13:05:00 Fun with English
13:15:00 PythagoraSwitch Mini
13:20:00 Peek-a-boo
13:35:00 With Mother
14:00:00 News & Weather
14:05:00 Undecided
14:50:00 Japanese Traditional Music
14:55:00 TV Exercise
15:00:00 NHK News
15:10:00 Mini Program
15:15:00 World Weather
15:20:00 World Heritage 100
15:25:00 Undecided
15:55:00 Overseas Safety Information
16:00:00 News & Weather
16:05:00 Hello from Studio Park
16:59:00 World Weather
17:00:00 NHK News
17:10:00 Mini Program
17:15:00 World Strollers (R)
17:59:00 World Weather
18:00:00 Whiz-Kids TV MAX BITWORLD
19:00:00 NHK News 7 (B)
19:30:00 Undecided
20:00:00 Undecided
21:00:00 News Watch 9 (B)
22:00:00 NHK Special
22:50:00 Pa Pa Saurus
23:00:00 The Mark of of Beauty (B)
23:25:00 World Music Album
23:30:00 News & Sports

9 – Terça-Feira

00:10:00 Bourgogne Travelogue
00:55:00 Overseas Safety Information
01:00:00 NHK News
01:10:00 Holiday Nippon
01:45:00 Health for Today
02:00:00 NHK News
02:10:00 Forerunning Business Minds
02:35:00 Children Around the World  (R)
02:50:00 Points at Issue
03:00:00 NHK News
03:10:00 Mini Program
03:15:00 Shibuya Live Stage: That’s Enka!
03:58:00 World Weather
04:00:00 NHK News
04:10:00 Mini Program
04:15:00 Overseas Safety Information
04:20:00 Mini Program
04:25:00 Fun with Japanese
04:35:00 With Mother (R)
05:00:00 NHK News
05:15:00 Hello from Studio Park (R)
06:00:00 Haiku Poetry
06:30:00 News: Good Morning, Japan
08:15:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 8
08:30:00 News & Weather
08:35:00 Have a Good Day!
09:25:00 News: Good Morning, Japan (R)
09:55:00 World Weather (E)
10:00:00 News & Weather
10:05:00 Overseas Safety Information
10:10:00 Today’s Menu
10:35:00 Fashionable Living
11:00:00 News & Weather
11:05:00 Living Well at 100
11:15:00 Hobbies and Leisure
11:40:00 Everyday Tips
11:45:00 Drama Serial Encore “Miyako

no Kaze” Eps. 8
12:00:00 News
12:20:00 Live from Your Hometown
12:45:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 8 (R)
13:00:00 News
13:05:00 Fun with English
13:15:00 PythagoraSwitch Mini
13:20:00 Peek-a-boo
13:35:00 With Mother
14:00:00 News & Weather
14:05:00 Good Afternoon Japan
14:55:00 TV Exercise
15:00:00 NHK News
15:15:00 World Weather
15:20:00 World Heritage 100
15:25:00 Tokyo Market Information
15:55:00 Overseas Safety Information
16:00:00 News & Weather

16:05:00 Hello from Studio Park
16:59:00 World Weather
17:00:00 NHK News
17:15:00 Science for Everyone (R)
17:59:00 World Weather
18:00:00 News
18:10:00 Whiz-Kids TV MAX
18:45:00 Micro World
18:50:00 Songs for Everyone
18:55:00 Overseas Safety Information
19:00:00 NHK News 7 (B)
19:30:00 Today’s Close-up
19:56:00 World Weather
20:00:00 Extracurricular Lesson (R)
20:30:00 Japan on Site
20:59:00 World Weather
21:00:00 News Watch 9 (B)
22:00:00 NHK Song Concert
22:43:00 World Weather
22:45:00 Tsurube’s Salute to Families
23:30:00 News & Sports

10 – Quarta-Feira

00:10:00 Bourgogne Travelogue
00:55:00 Business Frontline
01:15:00 News Today 30 Minutes (E)
01:45:00 Health for Today
02:00:00 NHK News
02:10:00 Little Trips (R)
02:35:00 News Today Asia (E)
02:50:00 Points at Issue
03:00:00 NHK News
03:15:00 Shibuya Live Stage: Japanese

Narrative
03:58:00 World Weather
04:00:00 NHK News
04:15:00 Overseas Safety Information
04:20:00 Kiddie Craft
04:25:00 Fun with Japanese
04:35:00 With Mother (R)
05:00:00 NHK News
05:15:00 Hello from Studio Park (R)
06:00:00 Enjoy Learning: The Knowledge

Master
06:25:00 Baby Care Tips
06:30:00 News: Good Morning, Japan
08:15:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 9
08:30:00 News & Weather
08:35:00 Have a Good Day!
09:25:00 News: Good Morning, Japan (R)
09:55:00 World Weather (E)
10:00:00 News & Weather
10:05:00 Overseas Safety Information
10:10:00 Today’s Menu
10:35:00 Fashionable Living
11:00:00 News & Weather
11:05:00 Enjoying Hot Springs
11:15:00 Hobbies and Leisure
11:40:00 Everyday Tips
11:45:00 Drama Serial Encore “Miyako

no Kaze” Eps. 9
12:00:00 News
12:20:00 Live from Your Hometown
12:45:00 Drama Serial “Chiritotechin”

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

11 – Quinta-Feira

00:10:00 Bourgogne Travelogue
00:55:00 Business Frontline
01:15:00 News Today 30 Minutes (E)
01:45:00 Health for Today
02:00:00 NHK News
02:10:00 Law and Laughter (R)
02:35:00 News Today Asia (E)
02:50:00 Points at Issue
03:00:00 NHK News
03:15:00 Shibuya Live Stage: Music

Paradise
03:58:00 World Weather
04:00:00 NHK News
04:15:00 Overseas Safety Information
04:20:00 Kiddie Craft
04:25:00 Fun with Japanese
04:35:00 With Mother (R)
05:00:00 NHK News
05:15:00 Hello from Studio Park (R)
06:00:00 Enjoy Learning: My Favorite

Figures
06:25:00 Baby Care Tips
06:30:00 News: Good Morning, Japan
08:15:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 10
08:30:00 News & Weather
08:35:00 Have a Good Day!
09:25:00 News: Good Morning, Japan (R)
09:55:00 World Weather (E)
10:00:00 News & Weather

10:05:00 Overseas Safety Information
10:10:00 Today’s Menu
10:35:00 Fashionable Living
11:00:00 News & Weather
11:05:00 Pottery Dream Atelier
11:15:00 Hobbies and Leisure
11:40:00 Everyday Tips
11:45:00 Drama Serial Encore “Miyako

no Kaze” Eps. 10
12:00:00 News
12:20:00 Live from Your Hometown
12:45:00 Drama Serial “Chiritotechin”

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

“Crossing of Heat Haze” Eps.
11 (Final)

22:43:00 World Weather
22:45:00 The Moment History Changed
23:30:00 News & Sports

12 – Sexta-Feira

00:10:00 Bourgogne Travelogue
00:55:00 Business Frontline
01:15:00 News Today 30 Minutes (E)
01:45:00 Health for Today
02:00:00 NHK News
02:10:00 Mythical Japan
02:35:00 News Today Asia (E)
02:50:00 Points at Issue
03:00:00 NHK News
03:15:00 Shibuya Live Stage: That’s

Comedy!
03:58:00 World Weather
04:00:00 NHK News
04:15:00 Overseas Safety Information
04:20:00 Express Yourself! Mini
04:25:00 Fun with Japanese
04:35:00 With Mother (R)
05:00:00 NHK News
05:15:00 Hello from Studio Park (R)
06:00:00 Enjoy Learning: Real Life Stories
06:25:00 Baby Care Tips
06:30:00 News: Good Morning, Japan
08:15:00 Drama Serial “Chiritotechin”

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

no Kaze” Eps. 11
12:00:00 News
12:20:00 Friday Variety
12:45:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 11 (R)
13:00:00 News
13:05:00 Fun with English
13:15:00 PythagoraSwitch Mini
13:20:00 Peek-a-boo
13:35:00 With Mother
14:00:00 News & Weather
14:05:00 Good Afternoon Japan
14:55:00 TV Exercise
15:00:00 NHK News
15:15:00 World Weather
15:20:00 World Heritage 100
15:25:00 Tokyo Market Information
15:55:00 Overseas Safety Information
16:00:00 News & Weather
16:05:00 Hello from Studio Park
16:59:00 World Weather
17:00:00 NHK News
17:15:00 Begin Japanology (B)
17:45:00 Pet Counseling
18:00:00 News
18:10:00 Whiz-Kids TV MAX
18:45:00 Mini Japanese Lessons
18:50:00 Asian Word Traveller
18:55:00 Overseas Safety Information
19:00:00 NHK News 7 (B)
19:30:00 Tokyo Metropolis
19:55:00 World Weather
20:00:00 Undecided
20:30:00 Variety Show: The Human Body
20:59:00 World Weather
21:00:00 News Watch 9 (B)
22:00:00 Songs of Japanese Spirit
23:30:00 News & Sports

13 – Sábado

00:10:00 Cool Japan
00:55:00 Business Frontline
01:15:00 News Today 30 Minutes (E)
01:45:00 World Heritage 100 Selection
02:00:00 NHK News
02:10:00 Japan Fishing Travels

02:35:00 News Today Asia (E)
02:50:00 Points at Issue
03:00:00 NHK News
03:15:00 Thursday Samurai Drama

“Crossing of Heat Haze” Eps.
11 (Final) (R)

03:58:00 World Weather
04:00:00 NHK News
04:15:00 Overseas Safety Information
04:20:00 Express Yourself! Mini
04:25:00 Fun with Japanese
04:35:00 With Mother (R)
05:00:00 NHK News
05:10:00 Exercise for Everyone
05:15:00 Hello from Studio Park (R)
06:00:00 Enjoy Learning: History at Hand
06:25:00 Baby Care Tips
06:30:00 News: Good Morning, Japan
08:13:00 World Weather
08:15:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 12
08:30:00 NHK Weekly News
09:00:00 Check Your Life Budget
09:30:00 Extracurricular Lesson
10:00:00 News & Weather
10:05:00 Songs for Everyone (R)
10:10:00 Begin Japanology (B)(R)
10:40:00 Children Around the World
10:55:00 Overseas Safety Information
11:00:00 Around Japan Again
11:35:00 Beautiful Peaks of Japan
11:40:00 Japanese Traditional Music (R)
11:45:00 Drama Serial Encore “Miyako

no Kaze” Eps. 12
12:00:00 News
12:15:00 Law and Laughter
12:40:00 Micro World (R)
12:45:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 12 (R)
13:00:00 News
13:05:00 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 40 (R)
13:50:00 Enjoying Hot Springs (R)
14:00:00 NHK News
14:10:00 World Strollers
14:55:00 World Music Album
15:00:00 NHK News
15:10:00 J-MELO (E)
15:39:00 World Weather (E)
15:40:00 Insight & Foresight (E)
16:00:00 NHK News
16:10:00 Premium 10
17:40:00 World Heritage 100 Selection
17:55:00 Overseas Safety Information
18:00:00 News
18:10:00 News for Kids Weekly
18:42:00 Our Favorite Songs
18:45:00 Pet Counseling
19:00:00 NHK News 7 (B)
19:30:00 Can You Speak English?
19:59:00 World Weather
20:00:00 Exploring World Heritage
20:45:00 News & Weather
21:00:00 Saturday Drama “The Judge”

Eps. 2
22:00:00 NHK News
22:10:00 Tonight with Kiyoshi
22:53:00 World Weather
22:55:00 Asian Word Traveller (R)
23:00:00 NHK News
23:10:00 Nature Wonder Land
23:40:00 Inspiring Lives: Europe

14 – Domingo

00:00:00 Saturday Sports News
00:25:00 MUSIC JAPAN
00:55:00 Overseas Safety Information
01:00:00 NHK News
01:10:00 WHAT’S ON JAPAN (B)
01:40:00 Getting into Nihongo
02:00:00 NHK News
02:10:00 Battle for Laughs
02:40:00 The Ultimate Cuisine (R)
03:00:00 NHK News
03:10:00 Go & Shogi Journal
04:30:00 Japanese Narrative Art
05:00:00 NHK News
05:10:00 Sunday Art Museum
05:55:00 Asian Word Traveller (R)
06:00:00 News & Weather
06:15:00 What’s New on Japanese Food
06:50:00 TV Exercise
07:00:00 News: Good Morning, Japan
07:45:00 Natural Grandeur of the East
07:59:00 World Weather (E)
08:00:00 Little Trips
08:25:00 Business Compass
08:57:00 World Weather
09:00:00 Sunday Debate
10:00:00 News & Weather
10:05:00 Japan’s Potential
10:50:00 World Heritage 100
10:55:00 Overseas Safety Information
11:00:00 Time for a Hobby
11:59:00 World Weather
12:00:00 News
12:15:00 NHK Amateur Singing Contest
13:00:00 News
13:05:00 The 72nd Japan Open Golf (Final

Day) at Sagamihara Golf Club
16:00:00 NHK News
16:10:00 With Mother
16:35:00 Beautiful Peaks of Japan
16:55:00 World Music Album
17:00:00 NHK News
17:10:00 Deciphering Science
17:55:00 Mini Program
18:00:00 News
18:10:00 Junior High School Diary
18:40:00 Overseas Safety Information
18:45:00 Pet Counseling
19:00:00 NHK News 7 (B)
19:30:00 Battle for Laughs (R)
19:59:00 World Weather
20:00:00 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 41
20:45:00 News & Weather
21:00:00 NHK Special
21:49:00 World Weather
21:55:00 World Heritage 100 (R)
22:00:00 NHK News
22:10:00 Pop Music Club
23:00:00 This Week and You
23:40:00 NY Streets
***Programação sujeita a alteração sem
aviso prévio***

OPINIÃO

Decálogo do Educacionismo
CRISTOVAM BUARQUE

1) A civilização industrial
do crescimento econômico se
esgotou na depredação eco-
lógica e na divisão social. Se
nada mudar, em poucas dé-
cadas, o aquecimento global
desarticulará a economia e
banirá a vida de muitas regi-
ões do planeta. A desigualda-
de social se transformará em
apartação social e quebrará
o sentimento de semelhança
entre os seres humanos.

2) A alternativa socialista
se esgotou na ineficiência
econômica, na falta de liber-
dade individual, na depreda-
ção ecológica e na constata-
ção da falsa igualdade entre
cidadãos.

3) O vazio de alternativas
criou um sentimento de “fim
da história”, de “morte das
ideologias” e “ausência de li-
deres”, e deixou a política
acomodada, impotente fren-
te à marcha para a catástro-
fe do aquecimento global e da
apartação global.

4) O Educacionismo de-
fende a recuperação dos so-
nhos utópicos para a constru-
ção de um projeto civilizató-
rio. Propõe como utopia a ga-
rantia da mesma chance para
cada ser humano desenvolver
seu potencial, conforme seu
talento e sua persistência.

5) A mesma chance entre
classes será obtida (i) por
uma revolução educacional,
que garanta a cada criança o
acesso a uma escola com a
mesma qualidade, qualquer
que seja sua classe social ou
a cidade onde ela viva, e (ii)
pela adoção das medidas ne-
cessárias para a construção
de um modelo de desenvolvi-
mento sustentável que asse-
gure os benefícios do desen-
volvimento para as próximas
gerações.

6) A escola de qualidade
para todos exige padrões na-
cionais de equipamento e
conteúdo, e um alto padrão
nacional de salário e de for-
mação do professor, que pas-
sa a ser visto como o princi-
pal agente da construção do
programa e da utopia.

7) O educacionismo con-
sidera que o trabalhador do
futuro deixará de ser operá-
rio e se transformará em ope-
rador, e que o capital-máqui-

na será substituído pelo capi-
tal-conhecimento. Para tan-
to, a revolução educacional
deverá ensinar um ofício mo-
derno a cada jovem, ainda no
Ensino Médio. Deverá ainda
ir além da educação de base,
fazendo uma refundação da
universidade brasileira e cri-
ando os necessários centros
de geração de ciência e tec-
nologia, em todas as áreas do
conhecimento, garantindo a
cooperação entre os setores
públicos e privados.

8) Esses instrumentos re-
volucionários, necessários
para a construção da utopia,
exigem uma base eficiente
nos sistemas político, social e
econômico: (i) político: a de-
finição de regras duráveis,
que possam reger o proces-
so democrático, garantir as
liberdades individuais, assegu-
rar justiça sem privilégios, dar
poder ao eleitor e incentivar
a participação popular e o
respeito aos Três Poderes;
(ii) social: assegurar a todos
o acesso a saúde, moradia,
água, esgoto, coleta de lixo,
transporte público, serviços
culturais; (iii) econômico:
equilibrar as contas públicas,
construir a necessária infra-
estrutura de energia, trans-
porte e serviços de logística,
e dar um choque de eficiên-
cia na gestão dos negócios
públicos e privados.

9) Consciente de que essa
base eficiente e os instrumen-
tos transformadores demora-
rão a apresentar resultados, o
educacionismo considera ne-
cessário lançar um programa
emergencial para enfrentar
três problemas: o desempre-
go, a violência e a corrupção.

10) Na visão educacionis-
ta, o processo político se faz
não apenas pelos filiados aos
partidos organizados em si-
glas, mas sobretudo por mili-
tantes organizados em torno
da causa educacionista, seja
no processo eleitoral, seja
nos movimentos sociais ou
nas manifestações organiza-
das na rede virtual.

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

AMIGOS
Esta semana, vamos es-

crever sobre coisas boas.
Vamos falar sobre amizade,
falar de amigos.

Quando estamos em difi-
culdades e precisando de aju-
da, de quem nos lembramos?
Dos nossos amigos, sem dú-
vida alguma!

Nesse mundo cada vez
mais louco e individualista
sempre precisamos dos ami-
gos, que seja para um simples
bate-papo no boteco enquan-
to tomamos uma cerveja ou
para conversar seriamente e
pedir um conselho importan-
te.

Muitas vezes nos esque-
cemos de dar um simples alô,
mas, com certeza ele vai sem-
pre estar ali ao nosso lado
quando precisarmos. E temos
que saber ser amigos tam-
bém, atender as ligações du-
rante a madrugada, nem que
seja apenas para ouvir o de-
sabafo do outro lado, muitas
vezes nem precisamos falar
nada, só saber escutar.

Bons e verdadeiros ami-
gos são difíceis de encontrar,
portanto se você os tem, guar-
de-os no fundo do seu cora-
ção. Pois muitos só ficam pró-
ximos a nós por interesses
pessoais e quando conse-
guem o que querem simples-

mente se afastam.
Toda a amizade é basea-

da em confiança e respeito
mútuos, e é válida, pois cada
um pode confidenciar suas
experiências e também ouvir
as do amigo, ou seja, é uma
troca de idéias e pensamen-
tos que sempre acaba ajudan-
do a ambos.

Amigo é aquele que aju-
da sem esperar recompen-
sas, simplesmente ajuda, e
temos que saber reconhecer
e agradecer somente.

Amigos vivem na verda-
de, sabem se doar, e se tor-
nam eternos e nunca estão
sozinhos.

Este final de mensagem é
para todos aqueles que se
sentem amargurados, se sen-
tem sozinhos, angustiados e
sem ninguém para te ouvir
desabafar.

Pense um pouquinho, puxe
na sua memória ou na sua
velha agenda e com certeza
se lembrará de alguém que
irá te ouvir com o maior pra-
zer e alegria.

Esse é seu amigo de ver-
dade!

O que está esperando?
Não perca mais tempo. Ligue
para ele agora e se empenhe
em começar a resgatar seus
amigos!

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

Grande Exposição de Arte reúne mais de 400 obras
de artistas que marcaram a trajetória da imigração

Após meses de pesqui-
sa e seleção, a comis-
são organizadora da

Grande Exposição de Arte
Bunkyo mostrará, a partir de
quinta-feira (11), centenas de
obras para o público. Como
nos anos anteriores, diversida-
de e beleza não faltarão no
evento, permeado ainda por
trabalhos de criatividade ímpar
e inéditos para a comunidade.

No total, são exatamente
433 obras, número considera-
do exemplar pelos organizado-
res. Em relação aos artistas,
são 283 artistas (sendo 44 ar-
tistas premiados), que irão
expôr suas obras até o dia 21
de outubro. A organização é da
renovada Comissão de Artes
Plásticas e Arte em Craft.

Neste ano, os artistas, lide-
rados pelo presidente da co-
missão organizadora, Yutaka
Toyota, uniram seus esforços
para promover um evento de
grande abrangência para co-
memorar o Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil.
“Todos que participaram estão
de parabéns. Mostraram que
a técnica e a sensibilidade es-
tão em alta dentro da comuni-
dade nipo-brasileira”, diz o pre-
sidente, que espera participa-
ção maciça do público. “Pos-
so adiantar que os trabalhos
surpreenderão os visitantes. E
isso é um bom sinal para
2008.”

Obra de Milton Takada, Medalha de Ouro como Contemporânea

Cerâmica de Lúcia Maciel, Medalhe de Ouro em Arte em Craft

DIVULGAÇÃO

Grande Prêmio de Ouro:
Nádia Saad

Salão de Arte
Contemporânea

Medalha de Ouro: Milton
Takada (obra “Na Pizzaria
Rindo do Povo” – técnica
mista)
Medalha de Prata: Toshie
Imasato e Rosana Pascale
Medalha de Bronze: Camila
Pereira da Silva Vargas, Ro-
gério Issao Degaki e Yasushi
Taniguchi
Menção Honrosa: Matilde
Naoko Ezawa, Guiller Von
Plocki, Lourdes Sakotani,
Helena Carvalhosa, Airton

Miyasaka, Maria Luisa
Editore, Rubi e Hyung Chul
Shin

Salão de Arte Biten

Medalha de Ouro: Fumi
Tagiku (obra “Pedra das
15:30h” – óleo sobre tela)
Medalha de Prata: Martha
W. Farias, Carlo Rangel
Desinano
Medalha de Bronze: Hebert
F. Steffen, Mauricio Takiguthi
e Tiyoko Elizabete T. Zakabi
Menção Honrosa: Ichiro
Sasaki, Yumiko Kikuchi, Suely
Sallim, Rosalia Lener,
Kiyonobu Tamura e Tsutomu
Kuramoto.

Salão de Arte em Craft

Medalha de Ouro: Lúcia de
Fátima Roda Maciel (obra
“Monolito I – II e III” – ce-
râmica)
Medalha de Prata: Katsue
Yasuoka e Mariângela Aragão
Medalha de Bronze: Morito
Ebine, Kazuko Iwai, Maria
Angélica Shiotsuki
Menção Honrosa: Junko
Tanizaki, Zilamar Takeda,
Cristina Monteiro Chaih,
Niine Moriya, Takako Naka-
yama, Massako Yamamoto
Koga, Junko T. Matsui, Lica
Cruz, André Simmank, Elaine
Nunes de Aguiar Zanella e
João Roberto Hayashi.

P R E M I A D O S

Assim, na Grande Exposi-
ção, além dos trabalhos inscri-
tos selecionados (obras das
áreas de artes plásticas e arte
em craft), também estarão
sendo expostas obras de artis-
tas que marcaram a trajetória
dos 100 anos da imigração ja-
ponesa. A mostra estará ocu-
pando boa parte dos espaços
expositivos do Bunkyo, do tér-
reo ao segundo andar (Salão

Nobre, salas 13 até 15, saguão
do Grande Auditório e Sala de
Exposição no prédio anexo).

Este ano, o Grande Prêmio
de Ouro foi para artista Nádia
Saad, com as obras inscritas
na modalidade arte em craft,
intituladas “Filigranas em Por-
celanas de Várias Cores” e
“Esferologia Metamórfica em
Raku”.

Ceramista há 22 anos, Saad

Dalton de Luca e Dudi Maia
Rosa (aulas de desenho). Con-
quistou prêmios em vários sa-
lões, com destaque ao 1º. lugar
no 10º. Salão de Arte em Craft
do Bunkyo, em 2006. Currícu-
lo de deixar qualquer artista
plástico “de queixo caído”.

A Grande Exposição de
Arte Bunkyo ficará aberta do
dia 11 a 21 de outubro, de se-
gunda à sexta, das 12h às 18h,
e sábado e domingo, das 10h
às 18h. No último dia, 21, até
às 15h.  O Bunkyo fica na rua
São Joaquim, 381 – Liberdade
– próximo a estação São Joa-
quim do Metro. Entrada fran-
ca.

foi aluna e assistente de Célia
Cymbalista, de Jacy Takai (pre-
paração de esmaltes), de

Megume e Naoko Iwasa (au-
las teóricas e práticas de cerâ-
mica), de Sérgio Fingermann,

ARTES PLÁSTICAS

Kansuke revela mundo
surreal em primeira individual

Abre na próxima
terça-feira (9), a par-
tir das 19h, a primeira
individual do artista
plástico japonês
Kansuke Akaike,
“Drive with Dog”, na
Galeria Deco, na Bela
Vista, em São Paulo.
São cerca de vinte
obras inéditas, mos-
trando a sua mais re-
cente produção usan-
do stencil, grafite e de-
senho. O título remete
ao passeio diário que
o artista faz com seu
cão no Japão e uma
celebração à vida co-
tidiana. A mostra se-
gue em cartaz até o dia
4 de novembro.

Através de técni-
cas usadas por designers e
grafiteiros, Kansuke transpõe
para telas e papéis cenas de
experiências pessoais, como
viagens e anotações visuais,
em tons ultra lisérgicos e
lúdicos. Usando uma edição
seca e dura, elege personagens
e elementos imagéticos para
criar um mundo surreal e ide-
alizado. Uma grande instala-
ção também será composta
com diversos pequenos traba-
lhos, usando ícones do street
art.

Kansuke, que tem 33 anos,
foi um dos destaques da Gale-
ria Deco na SP Arte ’07 e já
participou da coletiva
“Konsei”, realizada em 2005,
mesmo ano em que realizou a
individual em Tóquio, intitulada
“ABCDEFUCK”. Em 2004,

participou de uma coletiva com
jovens designers na Levi’s
Store - Arcuate, em Tóquio.

Graduado pela Visual
Communication Design na
Universidade de Arte de
Musashino, Japão, em 2000, o
esteta fez um estágio na revista
Colors, na Fabrica - Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento
da Benetton, em Veneza (Itá-
lia), em 1999.

“DRIVE WITH DOG”, INDIVIDUAL

DE KANSUKE AKAIKE

QUANDO: DE 10/10 A 04/11. DE

SEGUNDA A DOMINGO, DAS 10 ÀS 19H.
ABERTURA: 09/10, DAS 19  ÀS 22H

ONDE: GALERIA DECO (RUA DOS

FRANCESES, 153, BELA VISTA)
TELEFONE: 11/3289-7067
ENTRADA FRANCA

WWW.GALERIADECO.COM.BR

‘Drive With Dog’ acontece na Galeria Deco

DIVULGAÇÃOO Centro Cultural Banco do
Brasil realizará, em parceria
com a Fundação Japão, em
São Paulo e em Brasília, a
mostra “Mestres do Animê”
com obras dos diretores mais
consagrados da animação ja-
ponesa, como Osamu Tezuka
(do clássico infanto-juvenil A
Princesa e o Cavaleiro),
Hayao Miyazaki (A Viagem de
Chihiro, vencedor do Oscar
de melhor longa metragem de
animação, em 2003 ) e Satoshi
Kon (Atriz Milenar). A mos-
tra, que exibirá 11 títulos e pro-
moverá dois debates, será re-
alizada em São Paulo de 10 a
21 de outubro; em Brasília
será de 23 de outubro a 4 de
novembro.

Em São Paulo, o primeiro
debate acontece no dia 10 e
será ministrado pela estudiosa
Sonia Luyten (O Animê no
Mundo), e o segundo pelo jor-
nalista Marcelo Del Greco, em
conjunto com o tradutor Arnal-
do Oka (Tradução e Adapta-

Masuda e Leiji Matsumoto),
Nausicaä do Vale dos Ventos
(1985, Hayao Miyazaki), Meu
Vizinho Totoro (1988, Hayao
Miyazaki), Túmulo dos Va-
galumes (1988, Isao Takaha-
ta), O Vento Chamado Amné-
sia (1993, Kazuo Yamazaki),
Princesa Mononoke (1997,
Hayao Miyazaki), Atriz Mile-
nar (2001, Satoshi Kon), Vo-
zes de uma Estrela Distante
(2003, Makoto Shinkai), Ghost
em the Shell – Innocence
(2004, Mamoru Oshii) e O
Lugar Prometido em Nossa
Juventude (2004, Makoto
Shinkai).

MESTRES DO ANIME –
SÃO PAULO
ONDE: CENTRO CULTURAL BANCO DO

BRASIL (RUA ÁLVARES PENTEADO, 112
- CENTRO - SÃO PAULO)
QUANDO: DE 10 A 21 DE OUTUBRO

(DE QUARTA A DOMINGO)
INFORMAÇÕES:
(11) 3113-3651 / 3113-3652

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

NO SITE: WWW.BB.COM.BR/CULTURA

MOSTRA “MESTRES DO
ANIME” EM BRASÍLIA
ONDE: CINEMA DO CENTRO CULTURAL

BANCO DO BRASIL EM BRASÍLIA

QUANDO: 23 DE OUTUBRO A 04 DE NO-
VEMBRO DE 2007 (TRÊS SESSÕES DIÁRIAS,
DE TERÇA A QUINTA, A PARTIR DAS 16H30,
E DE SEXTA A DOMINGO, A PARTIR DAS

15H30 (VER A PROGRAMAÇÃO))
QUANTO: R$ 4,00 (INTEIRA) E
R$ 2,00 (MEIA)
MAIS INFORMAÇÕES: (61) 3310-8087

ANIME

Mostra no CCBB reúne obras de diretores consagrados

ção de Anime e Mangá), no dia
17. As duas palestras serão
realizadas no próprio CCBB,
às 19h30. A entrada é gratui-
ta.

A curadoria da mostra é
assinada pela Editora JBC,
empresa brasileira do ramo
editorial especializada em cul-
tura japonesa e uma das mai-
ores editoras de mangás do
País. Para os editores, “os ani-
mes são uma prova do talento
e criatividade dos japoneses.

Mais que isso, fazem parte da
identidade cultural da nação.
Neles estão representados a
história, as lendas e o cotidia-
no da sociedade nipônica. A
linguagem, entretanto, é revo-
lucionária no mundo cinema-
tográfico”.

Títulos – Mestres do Anime
exibirá os seguintes títulos: A
Princesa e o Cavaleiro (1967,
Osamu Tezuka), Adeus Patru-
lha Estelar (1978, Toshio

A Viagem de Chihiro está entre os filmes selecionados da mostra

DIVULGAÇÃO
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GASTRONOMIA

Pain et Chocolat: fila para
desfrutar um farto café da manhã

A chef Nina Mori ministra
o curso Chocólatras no próxi-
mo dia 16, terça-feira, e pro-
mete ensinar como preparar
doces irresistíveis à base de
chocolate. Os alunos poderão
aprender as receitas de trufa
de chocolate ao leite, muffin
de cacau e café, cookie de
chocolate meio amargo e ave-
lãs e ravióli de chocolate (mas-
sa de cacau, recheio de fram-
boesa, calda de chocolate
branco).

A aula será realizada no
Studio do Sabor, localizado na
Rua Gustavo Teixeira, 362,
Pacaembu, das 14h às 17h.

Após o curso (R$ 85,00), os
alunos terão direito a degusta-
ção.

Também na terça-feira, das
19h30 às 22h, o chef Pedro
Yannoulis irá ensinar algumas
receitas típicas da culinária
grega, como melitzano salada
(patê de beringelas), tirópita
(torta de queijo), lulas ao vinho,
styfado (estufado de carne) e
revani (bolo de semolina). O
valor do curso Jantar Grego é
R$ 80,00.

Informações e inscrições
pelo telefone 11/ 3673-1973 ou
no site www.studiodosa-
bor.com.br.

CURSO

Chef Nina Mori ensina diversas
receitas à base de chocolate

Em comemoração ao Dia
das Crianças, o Shopping D
oferece diversos cursos de
culinária para ensinar receitas
fáceis de preparar e que agra-
dam o paladar da garotada. As
aulas são gratuitas e aconte-
cem na Central de Cursos do
shopping.

Confira alguns dos cursos
programados para o mês de
outubro:

Dia 9, terça-feira, das 14
às 16hs - Tortas Geladas e
Trufadas/ Genoveva Alves

Dia 10, quarta-feira, das 14
às 16hs - Guloseimas para o
Dia das Crianças/ Janir Fraga

Dia 15, segunda-feira, das
14 às 16hs - Bolos Gelados/
Ana Costa

Dia 19, sexta-feira, das 14
às 16hs - Doces que não vão
ao fogo/ Leonor Alvarenga

Dia 23, terça-feira, das 14
às 16hs - Gelado de Chocola-
te, Nuvem de Amendoim,
Cuca Crocante/ Cecília Fer-
nandes

Dia 31, quarta-feira, das 14
às 16hs - Pão de Mel e Tru-
fas/ Genoveva Alves

A programação completa,
que inclui cursos de gastrono-
mia, artesanato e outros,  pode
ser conferida no site
www.shoppingd.com.br. In-
formações e inscrições pelo
telefone 11/4506-6003. O
Shopping D fica na Av. Cru-
zeiro do Sul, 1.100 e oferece
estacionamento gratuito.

DIA DAS CRIANÇAS

Shopping oferece cursos de
culinária para agradar garotada

Doces em tamanhos tradicionais e em miniaturas são algumas das tentações da confeitaria

Nos finais de semana,
quando é oferecido o
serviço de buffet de

café da manhã, a confeitaria
Pain et Chocolat já abre as
portas com clientes na espe-
ra. Poucas horas depois, já é
preciso aguardar na fila para
conseguir uma das disputadas
mesas e aproveitar os cerca de
100 itens preparados artesanal-
mente com as receitas e o to-
que especial das sócias Erika
Okazaki e Cecília Nishioka.

O buffet (R$ 17,90) é ser-
vido das 8h30 às 14h e o que
não falta é opção para agra-
dar aos mais diversos palada-
res. Além de frutas, iogurtes e
frios, os clientes podem provar
croissants, brioches, muffins,
donuts, dez sabores de bolos e
25 tipos de pães, rabanadas e
panquecas, entre outros produ-
tos, todos fresquinhos e assa-
dos minutos antes de serem
colocados à mesa.  E haja pro-
dução! Nas contas de Cecília,
ultimamente são servidos cer-
ca de 400 cafés da manhã aos
domingos.

Na pequena e charmosa
confeitaria, outras tentações
fazem da casa um bom pro-
grama também nos dias de
semana. Trufas variadas (R$
2,80) e doces que despertam
a atenção primeiramente pela
aparência e, em seguida pela
descrição, tornam árdua a ta-
refa de quem quer evitar o
açúcar na dieta. A Maria Fer-
nanda (mousse de chocolate,
creme brulée de banana e
crocante de amêndoa) e a

NAOKI TSUBONE

bomba de gianduia são algu-
mas das receitas aprovadas
pela clientela e que não podem
sair do cardápio.

Homenagem aos amigos –
Da parada rápida para um café
à degustação de vinhos nacio-
nais e importados, a Pain et
Chocolat é uma boa sugestão
para o horário do almoço ou um
lanche rápido. Aos que querem
uma refeição leve, a Patty (sa-
lada com camembert quente,
folhas verdes, vinagre de fram-
boesa e lâminas de focaccia /
R$ 18,30). Para os dias frios, o

Marquinho (creme de mandio-
quinha e carne seca / R$ 13,50)
ou o Conte (creme de palmito
pupunha / R$ 13,80).

Além de agradar os clien-
tes com as saborosas receitas,
as sócias se preocupam em
homenagear amigos. “Coloca-
mos nomes nos pratos de pes-
soas conhecidas e ex-funcio-
nários e estagiários. Às vezes,
estamos testando um doce de
banana e lembramos de um
amigo que gosta da fruta”, con-
ta Cecília.

Depois da dupla ter traba-
lhado junta anteriormente,

Érika e Cecília decidiram in-
vestir no negócio próprio e
abriram a casa em Moema,
em 2004. ”Resolvemos mon-
tar juntas um café despojado,
despretensioso e aconchegan-
te”, acrescenta Cecília.

(Luciana Kulba)

PAIN ET CHOCOLAT
RUA CANÁRIO, 1,301, MOEMA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: TERÇA

A SEXTA, DAS 11H ÀS 22H; SÁBADO,
DOMINGO E FERIADO, DAS 8H30 ÀS 22H.
CAFÉ DA MANHÃ - SÁBADO E DOMINGO

E FERIADOS, DAS 8H30 ÀS 14H

INFORMAÇÕES: 11/5094-0550

Considerada por muitos
uma boa pedida nos dias mais
frios, a sopa é um dos pratos
mais versáteis da gastronomia
mundial. Segundo o chef Chico
Ferreira, da Romã Produções
Gastronômicas, quase tudo
pode virar uma boa sopa.

“Existem sopas geladas, ide-
ais para o verão; sopas sofisti-
cadas, como a rara sopa de tar-
taruga; sopas com creme e mui-
tas calorias e as que devem pas-
sar longe dos enfermos, como o
condimentado gumbo de New
Orleans”, destaca o chef, que
ensina a clássica receita do Cal-
do Verde, com um toque espe-
cial de chouriço espanhol:

Ingredientes:
• 1 cebola grande fatiada em

meia lua
• 3 batatas médias descasca-

das e cortadas em rodelas
finas

• 1½ litro de água
• ½ xícara de azeite
• 100g de chouriço espanhol

fatiado
• 200g de couve-manteiga

sem os talos e cortada bem
fininha

• Sal
• Pimenta

Modo de preparo: refogue
a cebola e as batatas no azei-
te por alguns minutos, junte
a água e cozinhe tudo por
aproximadamente 20 minutos
ou até que a batata esteja co-
zida. Retire do fogo e bata
tudo no liquidificador. Volte
para a panela, acrescente o
chouriço e deixe engrossar
um pouco. Adicione a couve
e cozinhe apenas por alguns
minutos para que a couve não
perca a cor. Regue com um
fio de azeite e sirva quente,
de preferência acompanhada
por um bom vinho tinto por-
tuguês.

Caldo Verde com chouriço espanhol
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As cafeterias
curitibanas foram as
grandes vencedoras
do 4º Campeonato
Regional de Baristas
Etapa Paraná, que
ocorreu no Shopping
Mueller, entre os
dias 29 e 30 de se-
tembro. Com ape-
nas um ano de pro-
fissão, Lílian Ma-
chado, da Lucca
Cafés Especiais, foi
a campeã da dispu-
ta, seguida por Clo-
doaldo Gusmão,
também da Lucca
Cafés Especiais, e
Simone Yamaguti,
da Exprèx Caffé.

Os três vence-
dores irão representar o Para-
ná na etapa nacional do cam-
peonato, marcada para dezem-
bro, em São Paulo.

Cada competidor preparou
para os juízes um expresso,
um capuccino e uma bebida de
criação própria e inédita. Lílian
usou creme de leite fresco,
chocolate branco picado e café
expresso em uma base que
recebeu cobertura feita com
claras em neve, calda de
amêndoas e a mesma fruta na
versão torrada. O drink foi
batizado de Macarron.

Já o vice-campeão apre-
sentou uma bebida feita com

physalis (pequena fruta de ori-
gem francesa), creme de lei-
te fresco, baunilha e café ex-
presso.

A fruta também serviu de
ingrediente para a receita de
Simone, que acrescentou gen-
gibre caramelizado, folhas de
menta, creme de leite, açúcar,
gelo e café para finalizar a
bebida gelada Amour em Cage
(foto). “É preciso gostar bas-
tante de café, ter dedicação
total, estudar e trabalhar mui-
to. E não parar nunca, porque
sempre há algo a aprender, é
um setor sempre cheio de no-
vidades”, afirma a nikkei.

BARISTA

Cafeterias de Curitiba vencem
concurso no Paraná

DIVULGAÇÃO
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SÃO PAULO BOAT SHOW

Evento chega à 10ª edição com
novidades do mundo náutico

A10ª edição do São Pau-
lo Boat Show 2007, o
maior salão náutico

indoor da América Latina, pros-
segue até a próxima terça-fei-
ra, no Transamérica Expo Cen-
ter, em São Paulo, com lança-
mentos internacionais, tendên-
cias e as últimas novidades do
mundo náutico. O evento reú-
ne cerca de 150 expositores,
entre eles os principais estalei-
ros do País, grandes importa-
dores e lojas especializadas em
produtos para náutica, mergu-
lho e pesca. A expectativa é
atrair um público estimado em
40 mil pessoas e a previsão é
de que sejam gerados R$ 150
milhões em negócios durante
os seis dias de feira – o salão
apresenta opções de embarca-
ções para os mais diferentes ti-
pos de consumidores.

No local estão expostos lan-
chas, iates, velas e outros ti-
pos de embarcação, além de
equipamentos, acessórios e
itens que são verdadeiros so-
nhos de consumo dos
aficcionados pelo mundo náu-
tico.

A vela ganha destaque com
os modelos de 32 e 36 pés da
Delta Yachts e uma programa-
ção de palestras sobre o tema
com a presença de grandes
velejadores como João Lara
Mesquita, André Homem de
Mello, Marçal Ceccon. O cam-
peão Marcelo Giardi, o “Mar-
reco”, medalha de ouro nos
últimos Jogos Pan-Americanos
na categoria wakeboard, tam-
bém marca presença no salão.

Quem quiser tirar a cartei-
ra de Arrais Amador, a habili-

tação para dirigir barcos, pode
fazer no auditório do São Pau-
lo Boat Show 2007, que conta
com um curso preparatório
gratuito com vagas limitadas
aos primeiros inscritos. Depois
é só fazer a prova eletrônica,
no estande da Marinha, na pró-
pria feira. A carteira fica pron-
ta na hora.

Para as crianças, há como
atração a piscina de nautimo-
delismo, onde os pequeninos e
adolescentes podem aprender
um pouco mais sobre velejar
já que terão à disposição bar-
cos de controle remoto para
comandar dentro d’água. Pais
e filhos podem fazer regatas
improvisadas ou mesmo as cri-
anças podem se divertir com-
petindo entre elas durante o

evento. O público também tem
acesso a acessórios como rou-
pas de mergulho, equipamen-
tos para navegação e até teci-
dos e móveis para decoração
de barcos, no pavilhão que se
transformará num verdadeiro
shopping naútico.

Outra área da feira que pro-
mete chamar a atenção dos
visitantes é o Espaço dos De-
sejos, que, este ano, comemo-
ra o quinto ano de exposição
na feira. O ambiente reúne a
maior concentração de consu-
midores de alta renda do Bra-
sil e propicia aos visitantes um
clima aconchegante, luxuoso,
reservado, com um design di-
ferenciado, qualificação sele-
cionada de consumidores e
premium pricing, um local que

pode ser comparado aos me-
lhores eventos mundiais. O
espaço conta com a presença
de 15 grandes marcas como:
Dior, Gafisa, GE, Intel, Dior,
Microsoft, Motorola, Saeco,
Samsung, Sony, Tam e Visa.

SÃO PAULO BOAT SHOW 2007
ONDE: TRANSAMÉRICA EXPO CENTER

(AVENIDA DR. MÁRIO VILLAS BOAS

RODRIGUES, 387 - SANTO AMARO/SP)
QUANDO: ATÉ 09/10, DAS 14 ÀS 22H.
SÁBADO E DOMINGO, DAS 12 ÀS 22H

INGRESSOS: ADULTOS PAGAM R$ 20,00,
IDOSOS ACIMA DE 70 ANOS PAGAM

R$10,00 (MEIA ENTRADA), PESSOAS

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

PAGAM R$ 1,00 E PARA CRIANÇAS ATÉ

UM METRO A ENTRADA É GRÁTIS.
INFORMAÇÕES: 11/2186-1001 E
WWW.BOATSHOW.COM.BR

DIVULGAÇÃO

Evento reúne cerca de 150 expositores e expectativa é atrair um público de 40 mil pessoas

PARCERIA

Caixa Econômica Federal
patrocina Festa do Verde

A Caixa Econômica Fede-
ral patrocinou a 29ª Festa do
Verde, realizada neste fim de
semana, no município de Itaqua-
quecetuba, em São Paulo. O
evento é promovido anualmen-
te pela Sociedade Beneficente
Casa da Esperança - Kibô-no
iê e é considerada uma das
maiores festas que a comuni-
dade nikkei promove durante o
ano. Ao todo, são 2 mil volun-
tários que participam do even-
to como colaboradores em di-
versas atividades para atender
mais de 20 mil visitantes.

Segundo o diretor vice-pre-
sidente da Associação Kibô-
no-iê, Luis Shoji Aoyama, a
comemoração dos 29 anos
desta Festa representa a união
de vários grupos de voluntári-
os em benefício da sociedade.

“Aqui temos grupos diversos -
clubes, associações, grupos
religiosos, ONGS, comunida-
des rurais, além dos patrocina-
dores - todos num único obje-
tivo de valorizar a cultura na
região, o lazer à sociedade e o
incentivo ao projeto social da
entidade”.

Para o gerente geral da
Caixa, Valter Osakawa, a par-
ticipação do banco no evento
é importante na medida em
que a comunidade japonesa
prepara-se para a grande Co-
memoração do Centenário da
Imigração, que acontecerá em
2008 e desde já conta com
apoio de parceiros. “Esse
evento social reforça o papel
da Caixa e aproxima ainda
mais a instituição junto à co-
munidade japonesa”, destacou.

DIVULGAÇÃO

Ação pretende aproximar banco da comunidade nipo-brasileira

EMPRESAS

Coordenador do Ministério do
Trabalho fala sobre mão-de-obra

O coordenador Aldo Cân-
dido Costa Filho, da Coorde-
nação-Geral de Imigração do
Ministério do Trabalho e Em-
prego fez palestra em São Pau-
lo no Seminário promovido
pela Câmara do Comércio e
Indústria Japonesa do Brasil
sobre “Mão-de-Obra Estran-
geira - Situação Atual da Polí-
tica de Imigração”. Organiza-
do pela Comissão Jurídica,
presidida pelo diretor Flávio
Oshikiri e pelo Departamento
de Consultoria e Assessoria,
presidido pelo diretor Yuji Wa-
tanabe, o evento foi realizado
no último dia 28, no auditório
do Hotel Crowne Plaza, e con-
tou com a participação de cer-
ca de 80 pessoas.

A finalidade do seminário foi
abordar questões práticas rela-
cionadas a procedimentos na
contratação de estrangeiros,
autorizações de trabalho neces-
sárias para a prestação de ser-
viços no Brasil, entre outros.

Com o crescimento econô-
mico do Brasil, a vinda de
expatriados do exterior ao País
vem aumentando nos últimos
anos, trazendo às empresas
estrangeiras, inclusive japone-
sas, inúmeras dúvidas e inda-
gações sobre a política de imi-

gração no Brasil, nas questões
de prorrogação e transforma-
ção de visto, entre outras, que
necessitam ser esclarecidas,
para que se possam vislumbrar,
com maior clareza, o futuro
cenário em que as empresas
atuarão, buscando o desenvol-
vimento próprio e o do País.

Para Sérgio Alexandre
Melleiro Filho, vice-presidente
da Comissão Trabalhista e de
Gestão Empresarial da Câma-
ra e gerente de RH e Relações
Corporativas da FUJIFILM do
Brasil, o evento foi de grande
utilidade, “pois nos deixa
atualizados sobre os atuais pro-
cedimentos do MTE em rela-
ção à questão da imigração e
do trabalho de estrangeiros no
Brasil. Como nas edições an-
teriores, achei o evento do dia
28 muito interessante”.

O advogado do Departa-
mento Jurídico da Mitsui Ali-
mentos Ltda., Apolo Mayr,
achou o palestrante “altamen-
te qualificado” e sua explana-
ção “simples, direta e clara”.
Ainda segundo o advogado, o
seminário foi de grande utili-
dade para a empresa. “Pude-
mos perceber a forma de pen-
samento utilizada pela cúpula
da coordenadoria”, destacou.

Tema foi debatido durante seminário da Câmara do Comércio

DIVULGAÇÃO

VEÍCULOS

Versão automática do Cerato
chega ao mercado brasileiro

O novo Kia Cerato, cuja
versão mecânica começou a
ser vendida em agosto, apre-
senta mais harmonia em seu
design, exibindo uma imagem
ainda mais sofisticada e dinâ-
mica do que a versão anterior.
Equipado com o motor mais
potente entre os propulsores
1.6 litros disponíveis no mer-
cado brasileiro, o modelo con-
ta agora com a opção da trans-
missão automática.

Externa e internamente, o
modelo recebeu pequenas mu-
danças, mas que fazem gran-
de diferença dando maior re-
quinte ao Cerato. Entre as pe-
quenas mudanças, inovações
sutis, como a luz de freio inte-
grada ao vidro traseiro e o fa-

rol de neblina com máscara
negra conferem um toque de
luxo esportivo. A tomada de
energia no console central do
assoalho e limpadores com ja-
tos múltiplos aumentam a
praticidade do veículo.

“Nos últimos anos, o seg-
mento de sedãs, especialmente
o de sedãs médios se tornou um
dos mais disputados no País.
Essa saudável concorrência
gera a necessidade de atualizar
constantemente os produtos ofe-
recidos. Esse é um dos compro-
missos da Kia Motors do Brasil,
oferecer aos clientes produtos
modernos, com excelência em
qualidade e atuais”, declarou
José Luiz Gandini, presidente da
Kia Motors do Brasil.

Modelo traz mudanças que deram um toque mais esportivo

DIVULGAÇÃO

Em evento rea-
lizado em São Pau-
lo, a Sony do Brasil
trouxe aos consu-
midores novidades
que prometem mais
qualidade tanto
para o consumidor
comum quanto
para o corporativo.
Trata-se das duas
novas séries de
projetores Bravia,
que chegam ao
mercado neste mês
e prometem revolu-
cionar o conceito
de imagem hoje
presente no Brasil.

Divididos em duas séries –
AW e VPL-C – ambos trazem
características diferenciadas
para o público consumidor.
Porém, se destacam pela fun-
cionalidade aprimorada, bem
como um elegante design que
combina com o interior de uma
residência. Ambos adotam,
ainda, uma combinação de co-
res prata e preto.

Graças ao baixo ruído de
operação, cerca de 20dB, é
possível se concentrar no fil-
me ou jogo sem perturbações.
Além disso, os projetores ofe-
recem bom contraste, brilho de
1100 lumens, lente de distân-
cia focal curta para projeção
de imagens grandes e zoom de
1.6x.

A série VPL-C, composta
por seis modelos, foi desen-
volvida para uso em salas de
conferência corporativas de
tamanho médio e sala de aula.
Possui também interfaces de
áudio e vídeo, que permite que
seja configurado com uma
ampla variedade de equipa-
mentos. Outro recurso inte-
ressante e útil é a correção de
keystone vertical e horizontal
para que as imagens sejam
projetadas com geometria cor-
reta em espaços ilimitados ou

LANÇAMENTO

Sony apresenta duas novas
linhas de projetores

quando o projetor estiver po-
sicionado fora do eixo em re-
lação ao centro da tela.

Animado com as novida-
des, o diretor da divisão pro-
fissional da Sony, Armando
Ishimaru, confirma que as ex-
pectativas de vendas são pro-
missoras. “O mercado está
muito mais aberto a novida-
des. E, aliado com bons pro-
dutos, a Sony vê com muito
entusiasmo o mercado”, afir-
ma ele.

Os preços sugeridos para os
aparelhos partem dos R$
6.299,00 (VPL-AW15) aos R$
11.699,00 (VPL-CW125). Para
mais informações, o site da
Sony é: www.sonypro.com.br/
projetores.

Produto tem preço a partir de R$ 6.299,00

DIVULGAÇÃO
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ZENKI SATO – O São Paulo Gigante Beisebol e Softbol
Club realiza nos dias 13 realiza nos dias 13 e 14 de outubro o
FESTIVAL ZENKI SATO, categoria T-Ball de beisebol e
softbol. Trata-se do maior evento da categoria e que deve
reunir 16 equipes de beisebol e 12 de softbol totalizando cer-
ca de 500 atletas com idades entre 4 e 10 anos. A expectati-
va de público é de 1200 pessoas. A abertura acontece no
sábado (13), a partir das 9h e a cerimônia de encerramento
no domingo (14), às 16h, no Clube da Comunidade São Paulo
Giants (Rua Abraão Ribeiro, 497, Barra Funda, em São Pau-
lo). Entrada franca.

ATLETISMO

Corrida de São Silvestre deste
ano homenageia o Centenário

Última porta de en-
trada para a Olimpía-
da de Pequim 2008 no
judô, a Pré-Seletiva
Olímpica acontece
hoje (6/10), no Ginásio
do Esporte Clube Pi-
nheiros, em São Pau-
lo. A comissão técnica
da Confederação Bra-
sileira de Judô (CBJ)
divulgou nesta segun-
da-feira (1/10) os no-
mes dos judocas cre-
denciados e convoca-
dos para o evento.

Participam seis
atletas em cada cate-
goria: campeão do Tro-
féu Brasil 2007, cam-
peão brasileiro júnior 2007,
campeão brasileiro sênior
2007, titular da seleção brasi-
leira no Pan-Americano Júnior
2007, titular da seleção brasi-
leira sub-23 2007 e uma indi-
cação técnica. Nas categori-
as onde um mesmo atleta ocu-
pou mais de uma vaga, a CBJ
indicou outro nome para pre-
encher a lista de seis judocas.
Para o coordenador técnico
internacional da CBJ, Ney
Wilson, a Seletiva Nacional
será de alto nível.

“As indicações técnicas le-
varam em consideração, na
maioria das vezes os resulta-
dos dos atletas em competi-
ções oficiais recentes da CBJ.
Esperamos um nível alto de
disputa já que os atletas estão
se preparando há muito tempo
para esta seletiva, que é a últi-
ma porta de entrada para se-
leção olímpica de Pequim”,
explica Ney Wilson.

Das 14 categorias olímpi-
cas, apenas duas já tem o nome
do atleta garantido nos Jogos:
meio-leve masculino e femini-
no, com João Derly e Érika
Miranda. Os dois atletas atin-
giram os critérios estipulados

pela comissão técnica da Con-
federação Brasileira de Judô.
Derly foi campeão dos Jogos
Pan-Americanos 2007 e cam-
peão Mundial 2007, e Érika fi-
cou com a prata no Pan e foi
quinta no Mundial.

Atletas nikkeis na Pré-Se-
letiva Olímpica:

FEMININO
-48kg: Karina Watanabe (SP)
- Indicação da Comissão Téc-
nica
-57kg: Camila Minakawa
(SP)* - Integrante do Pan-
Americano Júnior, Camila
Murakami (PR) - Indicação da
Comissão Técnica
-70kg: Caroline Yoshioka
(DF)* - Campeão Brasileiro
Sênior

MASCULINO:
-60kg: Charles Chibana (SP) -
Campeão Brasileiro Júnior
-66kg: Tiago Takara (SP)* -
Campeão do VI Troféu Brasil
Interclubes
(*) também são indicações
da comissão técnica da CBJ
pois nessas situações havia
atletas ocupando mais de
uma vaga por categoria.

JUDÔ

Judocas nikkeis buscam vaga
na Pré-Seletiva Olímpica

Vânia Ishii já está classificada

DIVULGAÇÃO

BEACH SOCCER

Craque brasileiro quer
divulgar esporte no Japão

Os números impressionam:
9 vezes Campeão Mundial
com a Seleção Brasileira, 6
vezes Campeão Brasileiro e 3
vezes eleito o Melhor Jogador
do Mundo (1999, 2000 e 2004).
As estatísticas de Jorge Au-
gusto Gabriel, ou simplesmen-
te Jorginho – como é mais co-
nhecido – não deixam dúvidas
se tratar de um atleta fora de
série. Aos 32 anos, no entan-
to, Jorginho quer mais.

Recém-chegado de uma
temporada na Itália, o atleta
sonha divulgar o beach soccer
no outro lado do mundo. E a
porta de entrada para partici-
par do campeonato de futebol
de areia no Japão pode ser
Okinawa, onde acontece um
torneio ainda este mês.

A idéia, explica, é fazer um
reconhecimento primeiro antes
de embarcar para um período
mais longo. “Recebi convite de
uma equipe de lá e fiquei de
estudar, mas estou ansioso com
a oportunidade”, diz Jorginho,
que disputará, de 26 de novem-
bro a 1º de dezembro, na Praia
de Camburi, em Vitória, o
Campeonato Brasileiro de Se-
leções de Beach Soccer pela

seleção capixaba.
Jorginho conta que já este-

ve no Japão defendendo a Se-
leção Brasileira num torneio in-
ternacional e gostou do que viu.
“Achei os japoneses recepti-
vos”, observa o jogador, que
considera a Europa os grandes
adversários do Brasil no beach
soccer.

“Países como Portugal,
França e Espanha têm uma
estrutura admirável, mas dei-
xam a desejar no nível técni-
co, ao contrário do que ocorre
no Brasil. Para suprir essa de-
ficiência, eles importam joga-
dores brasileiros porque o nos-
so talento é reconhecidamen-
te superior”, afirma, acrescen-
tando que os japoneses tam-
bém valorizam o futebol de
areia. “Eles levam o esporte a
sério, tanto que já levaram jo-
gadores brasileiros, e o beach
soccer tem tudo para crescer
por lá como fizemos na Itália,
onde depois de um mês mos-
tramos porque os brasileiros
praticam o melhor futebol de
areia do mundo”, disse
Jorginho, que espera abrir a
porta para outros jogadores.

                (Aldo Shiguti)

DIVULGAÇÃO

Jogador recebeu propostas para atuar no Japão

DIVULGAÇÃO

Esporte pode ser praticado em qualquer idade

“Stress” é uma doença tí-
pica dos tempos modernos em
que há 30 anos o ser humano
jamais imaginasse que pudes-
se existir e diagnosticá-la, mas
atualmente, através de terapi-
as, consegue-se amenizar este
problema e quem sabe com
uma brusca mudança de hábi-
tos, eliminá-la.

Colesterol, obesidade, pres-
são alta, infarto, rotina, depres-
são, solidão, sedentarismo, fal-
ta de atividades em grupo, de
freqüentar um ambiente sadio,
falta de motivação, etc.

Se alguns dos itens acima
faz parte de seu vocabulário e
tem sido motivo de preocupa-
ção, pratique tênis de mesa em
uma das dezenas de clubes na
Capital ou em sua cidade.

Por que esta modalidade
esportiva? Porque não há ida-
de para tal, não exige biotipo
(pode ser gordo, magro, baixo,
alto), não há contato físico nes-
ta atividade – assim evita-se
os traumas e as lesões –, e o
corpo fica em constante mo-
vimento. Trata-se, portanto, de
um exercício saudável (aeró-
bico) para a circulação sangüí-
nea. Além disso, pode ser pra-
ticado com toda a família e em
qualquer horário (manhã, tar-

TÊNIS DE MESA

Em busca da “qualidade de
vida” através do esporte

de e noite) com professores
especializados que podem en-
sinar a técnica correta e, futu-
ramente, torná-lo um campeão
em sua categoria (de pré-mi-
rim a super veteranos), já que
há inúmeros torneios mensais
para todos os níveis.

Longevidade – Pesquisas no
Japão e Estados Unidos, com-
provaram que atletas pratican-
tes assíduos do tênis de mesa,
quando idosos, conseguiram
manter suas mentes intactas,
devido ao excesso de exercí-
cio da visão, fortalecendo os
nervos da região ocular.

A partir deste fato, quase
50% dos adeptos da modalida-
de no Japão são veteranos, daí
no último Campeonato Mundi-
al na Alemanha, em 2006, dos
3.700 participantes, 25% eram
japoneses.

No ano que vem, o Mundi-
al de veteranos (de 40 a 90
anos), será na cidade do Rio
de Janeiro e a Confederação
Brasileira prevê a participação
de cerca de 400 japoneses, de
22 a 30 de maio de 2007.

Marcos Yamada é professor
de tênis de mesa há 31 anos
(marcos.yamada@bty.com.br)

SOFTBOL ADULTO

Gigante fatura o título do
Campeonato Brasileiro

NELSON YAJIMA/CBBS

A equipe do Gigante derro-
tou o Nippon Blue Jays por 4
a 3 na final do 27º Campeona-
to Brasileiro de Softbol Femi-
nino Interclubes Adulto e fa-
turou o título da competição.
Realizado nos dias 29 e 30 de
setembro no campo do Nikkey
Clube de Marília, o torneio con-
tou com a participação de seis

equipes: Marília, Gigante “A”,
Gigante “B”, Coopercotia,
Maringá e Nippon Blue Jays.

O destaque da equipe cam-
peã ficou para a atleta Erika
Kaori Higa, eleita a Melhor
Jogadora do Campeonato. Pela
equipe vice-campeã, o desta-
que ficou para a atleta Simone
Sayuri Miyahira, que foi pre-
miada como a Jogadora Mais
Eficiente da competição.

FASE FINAL
30/09 (Domingo)

Chave Ouro
Nippon Blue Jays 9 x 4 Maringá

(Semifinal)
Gigante “A” 5 x 1 Marília

(Semifinal)
Marília 2 x 3 Maringá

(3º lugar)
Nippon Blue Jays 3 x 4 Gigante “A”

(Final)

Chave Prata
Coopercotia 18 x 1 Gigante “B”

Atletas e comissão-técnica do Gigante posam junto com seus troféus

A atleta Erika Higa recebe o
prêmio de Melhor Jogadora do
Campeonato

No último dia do ano, a
83ª edição da Corrida
Internacional da São

Silvestre larga à frente nas co-
memorações dos 100 anos da
imigração. Com a maior home-
nagem já feita a imigrantes em
sua história, a corrida de rua
mais tradicional do País inau-
gura a série de festividades a
serem realizadas ao longo de
2008. Representantes da co-
munidade vão assistir a prova
do prédio da fundação ou da
área VIP montada ao lado do
pódio, na Avenida Paulista,
além de participarem de uma
solenidade com autoridades
públicas de São Paulo. Orga-
nizada pela Fundação Cásper
Líbero, a competição tem ins-
crições abertas até o dia 5 de
novembro, mas o prazo pode
ser suspenso ou prorrogado
dependendo da procura dos
candidatos.

Segundo o organizador do
evento e superintendente da
Gazeta, Julio Deodoro, “será
uma oportunidade de divulgar
o centenário e de estreitar os
laços de amizade entre os dois
países”. “A cultura japonesa
vai ser observada ainda com
mais atenção por todos, na Li-

branca da bandeira do Japão.
O presidente do conselho

curador da fundação, Carlos
Francisco Bandeira Lins, apon-
ta que a data do evento traz
um caráter especial à festa.

“Os japoneses dão muita
importância à chegada do ano
novo. O evento começará
momentos antes da virada e
será bastante significativo para
eles”.

Ele lembra também que a
comunidade japonesa é uma
das poucas que comemoram a
chegada de seus primeiros imi-
grantes. “A prova é uma for-
ma de chamar a atenção de
todo o País para as contribui-
ções trazidas nas mais diver-
sas áreas. Desde dietas e pro-
dutos agrícolas até empresas
e tecnologia.”

A São Silvestre será dispu-
tada em 15 km no mesmo per-
curso dos últimos anos, com
largada no Masp e chegada no
prédio da Fundação Cásper
Líbero, ambos na Avenida Pau-
lista. Com valor de R$ 65,00,
as inscrições podem ser feitas
apenas por meio do site oficial
da prova (www.saosilvestre.
com.br).

(Gílson Yoshioka)

berdade ou em qualquer outro
lugar. Ela já foi assimilada por
aqui há tempos, e a tendência
é o aumento do interesse das
pessoas no ano que vem.”

Ele lembra que as homena-
gens na São Silvestre são fei-
tas somente quando há algum
“acontecimento significativo”.
“Em 2002, a seleção brasileira
de futebol ganhou destaque na
prova por conta da conquista
da Copa do Mundo Japão-
Coréia”. Apesar da baixa pro-
cura dos corredores nipônicos
pela competição, ele afirma
que convites à federação ja-
ponesa de atletismo também

serão enviados. “Os atletas
chegam muito cansados de lá
e a adaptação é difícil. O ideal
seria treinar em um local com
horário próximo do brasileiro
ou vir com bastante antece-
dência para se preparar me-
lhor.”

Em fase de planejamento,
a competição deve contar com
enfeites alusivos ao Japão ao
longo de todo o percurso, na
chegada e no pódio, segundo
Deodoro. Se a tendência de
provas comemorativas anteri-
ores for mantida, o uniforme
dos corredores também deve
ganhar as cores vermelha e

Abertura contará com representantes da comunidade

DIVULGAÇÃO

GOLFE

Abertas as inscrições para o Campeonato Nikkey
A Associação Nikkey de

Golfe do Brasil recebe, de 9 a
30 de outubro, inscrições para
o 38º Campeonato Nikkey de
Golfe do Brasil, competição
que será realizada nos dias 10
e 11 de novembro, no Arujá
Golfe Clube, em 36 buracos,
18 por dia, na modalidade
“Stroke Play”. Trata-se de um

dos eventos mais tradicionais
da comunidade nipo-brasileira.

Estão reservadas vagas
para atletas da região Norte-
Nordeste (Manaus, Belém,
Bahia, Pernambuco), dos Es-
tados do Rio Grande do Sul,
Rio de Janeiro, Minais Gerais,
Paraná e São Paulo.

O número de participantes

está reservado a 220 jogado-
res, que serão distribuídos da
seguinte forma: 125 vagas para
Cavalheiros com handicap
index até 16,5; 35 vagas para
Damas com handicap index até
21,9 e 60 vagas para Vetera-
nos com handicap index até
25,9 (serão considerados
handicap index emitidos em 16

de outubro).
As inscrições serão feitas

em ordem cronológica de re-
cebimento das fichas pela Co-
missão Organizadora, median-
te o pagamento da taxa. A Fe-
deração Paulista de Golfe
deve disponibilizar detalhes do
evento no site:
www.fpolfe.com.br
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CORAL

Aliança Cultural promove 41º
Festival com 25 grupos no Bunkyo

O Grupo Seiha-Brasil de
Koto, sob a orientação da mes-
tra Utahito Kitahara, realiza
amaná (7), a partis das 14h, no
Pequeno Auditório do Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistência
Social), o 16º Concerto para
Kotô. O Seiha-Brasil conta atu-
almente conta com mais de 40
alunos de 8 a 74 anos, a maior
parte são jovens estudantes
nikkeis e não nikkeis, integra-
dos ao espírito do grupo.

Nos concertos, o Seiha-
Brasil conta com a colabora-
ção do mestre Baikyoku
Iwami, do estilo Kinko de
Shakuhachi, e dos mestres
Nagai Kizan e Saito Kisenzan
do Shinsenkai, estilo Tozan de
Shakuhachi.

Além do kotô e shakuhachi
o concerto reunirá koto de 17
cordas e shamissen para com-
pletar a composição de músi-
cas clássicas, modernas, con-
temporâneas e um especial de
canções folclóricas da Rússia.

Haverá apresentação solo
do jovem Fernando Neves que
vai apresentar a peça Shin Sen
Chô Bukyoku do mestre Shin-
ichi Yuize.

16º CONCERTO PARA KOTÔ
COM O GRUPO SEIHA-BRASIL
DE KOTÔ
QUANDO: AMANHÃ (07/10), A PARTIR

DAS 14H

ONDE: PEQUENO AUDITÓRIO DO

BUNKYO (RUA SÃO JOAQUIM, 381)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3208-1755

KOTÔ

Concerto acontece amanhã
(7) no Bunkyo

DIVULGAÇÃO

Alunos apresentarão técnicas de kotô para o público

10º YOSHIRO HADA KEIRO KARAOKÊ TAIKAI
30/09 – Associação Naniwa (São Paulo)

Jurados: Paulo Yamaji (presidente), Shiguenobu
Yoshimura, Masaru Jinbara e Yoshiko Tamura

Categoria Campeão
Shinjin .....................................................Yuko Ueno
B Grupo 1 ................................................Yooko Hirano
B Grupo 2 ................................................Seisho Sugiura
A Grupo 1 ...............................................Miyoko Ota
A Grupo 2 ...............................................Teruo Arimura
A Grupo 3 ...............................................Yoshie Kato
Especial Grupo 1 .....................................Yayoi Tsukiyama
Especial Grupo 2 .....................................Masayoshi Tokikawa
Especial Grupo 3 .....................................Seiko Yamashita
Especial Grupo 4 .....................................Massao Koga
Especial Grupo 5 .....................................Tatsuo Kawabata
Especial Grupo 6 .....................................Eiko Ishioka
Extra Grupo 1 ..........................................Koiti Suguiyama
Extra Grupo 2 ..........................................Toshiaki Ishii
Extra Grupo 3 ..........................................Maria Yamanaka
Extra Grupo 4 ..........................................Mitio Miyamura
Super Extra ..............................................Hiromitsu Sato

KARAOKÊ

Yoshiro Hada Keiro Taikai
ganha ‘fôlego’ para 2008

Família Hada da esquerda para direita: Lumy Hada, Eiko Hada,
Yoshiro Hada, Yurie Hada, Hideki Ito, Yuji Nakamoto, Mayumi Hada

O que parecia um sonho
pode virar realidade. Yoshiro
Hada, idealizador do Yoshiro
Hada Keiro Karaokê Taikai,
deve, enfim, respirar aliviado.
Após o término da décima edi-
ção do evento, realizado últi-
mo dia 30, nas dependências
da Associação Naniwa (Zona
Sul de São Paulo), Hada rece-
beu não só elogios por sua de-
terminação como também pro-
messas de apoio. “Muitas pes-
soas chegaram para mim di-
zendo que a idéia é muito boa
e que gostariam de ajudar em
2008, tanto financeiramente
como na organização”, co-
mentou Hada, referindo-se à
proposta do concurso, “que
nasceu com o intuito de home-
nagear os nossos pais, avós e
bisavós que vieram do outro
lado do planeta para tentar a
sorte no Brasil”.

“Os pioneiros encontraram
uma vida difícil, e mesmo sem
dominar o idioma, trabalharam
e viveram honestamente sem-
pre procurando preservar a

imagem da honestidade nipôni-
ca. Graças a estes bravos he-
róis, andamos de cabeça ergui-
da e temos muita credibilidade
perante o povo brasileiro cujo
intuito é homenagear os pionei-
ros”, justifica, lembrando que o
concurso reuniu mais de 300
cantores com 65 anos ou mais.

“E a ajuda vem em boa hora.
Afinal, em 2008 comemora-se
o Centenário da Imigração ja-
ponesa no Brasil e com apoio é
possível planejar não só a conti-
nuidade do evento como tam-
bém programar algo especial”,
comemora Hada, acrescentan-
do que, às vezes seu trabalho é
mau compreendido.“É muito
gratificante ver que as pessoas
reconhecem seu trabalho, ape-
sar de muitas pessoas acharem
que o sacrifício não vale a pena
já que acabo tendo que tirar di-
nheiro do meu bolso. Mas o sig-
nificado é diferente porque não
visa lucros”, desabafa Hada, que
conta com a ajuda da família na
organização do evento.

(Aldo Shiguti)

ARQUIVO PESSOAL

Acontece hoje (06) e ama-
nhã (07), AnimABC no Exter-
nato Santo Antônio, localizado
em São Caetano do Sul, região
metropolitana de São Paulo, um
evento cultural e de entreteni-
mento voltado aos fãs de cine-
ma, animação, histórias em qua-
drinhos, séries de Tv, RPG e
outros assuntos do gênero.

Com objetivo de demonstrar
que desenhos animados, HQ,
videogames e card games são
formas saudáveis de lazer e di-
versão, a festa chega em sua
sexta edição. “Para o
AnimABC 6, teremos uma par-
ticipação recorde de lojas, em-
presas, clubes e atividades. Es-
peramos bater também recor-
de em presença de público”,
afirma Sérgio Peixoto.

Assim, são esperados cerca
de 8 mil pessoas. Para isso, a
organização promove uma sé-
rie de atrações aos visitantes.
Desta vez, haverá a maior feira
de quadrinhos do Grande ABC,
com a presença da “Comix”, a
maior gibiteria de São Paulo, a
“Pop Arts”, um dos sebos mais
populares da região, e a Conrad,
uma das maiores editoras de
mangá do Brasil.

E o ambiente não fica res-

lúdico-sociais.
Clubes de série e filmes

como “Harry Potter”, Arquivo
X, Homem Aranha, Star Wars
e diversos de animes marcam
presença na ocasião ocupando
20 salas do local. Outro atrati-
vo é um tabuleiro gigante de
RPG (jogo de interpretação de
papéis), da qual as peças são
pessoas fantasiadas.

E para quem não quiser fi-
car parado, há ainda outros
atrativos como os “Duelos
Medievais”, as lutas utilizando
espadas de borracha, feitas
para não machucar, coordena-
das pelo grupo Távola Redon-
da, Paintball (jogo entre equi-
pes, utilizando armas que dis-
param bolinhas de tinta), Arco
e flecha, DDR (tapete de dan-
ça) e o Pump (máquina de dan-
ça) agitarão o público.

(Cibele Hasegawa)

QUANDO: 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2007
LOCAL: EXTERNATO SANTO ANTÔNIO

ENDEREÇO: R: SÃO LUÍS, 80 – SÃO

CAETANO DO SUL – SP
HORÁRIO: SÁBADO DAS 11H ÀS 20H E
DOMINGO DAS 10H ÀS 19H

INGRESSO: R$8,00  + 1KG DE

ALIMENTO NÃO-PERECÍVEL (EXCETO
SAL E AÇÚCAR

ANIMABC

Evento acontece hoje (06) e amanhã (07) em São Caetano

trito apenas às grandes produ-
toras de arte. Haverá também
uma exposição de fanzines e
workshops, onde artistas ama-
dores poderão divulgar gratui-
tamente o seu talento a diver-
sas empresas ligadas ao mer-
cado editorial. Além disso, o
concurso “Na Hora”, irá ex-
por todos os desenhos e pre-
miar as melhores ilustrações
participantes.

Já na programação estão
os campeonatos dos mais mo-
dernos videogames, Wii
(Nintendo) e o X-Box (Micro-
soft), karaokê, “Music

Vídeos” (clipes musicais cria-
dos por fãs de filmes, série e
animações), Card Games, e um
campeonato oficial dos jogos
da Grow Jogos e Brinquedos,
patrocinado pela própria. Pa-
lestras, shows e exibição de
vídeos inéditos no Brasil tam-
bém fazem parte.

Sem esquecer do charme
dos cosplayers, que desfilam
pelo evento caracterizados
com seus personagens favori-
tos. Eles disputam no palco a
melhor fantasia e encenação,
uma forma de incentivar a con-
fraternização de atividades

Público estimado é de 8 mil pessoas

DIVULGAÇÃO

AAliança Cultural Bra-
sil-Japão realiza no dia
07 de outubro (domin-

go) a 41ª edição do Festival
de Coral, no Grande Auditó-
rio da Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e de As-
sistência Social (Bunkyo), em
São Paulo. O evento tradici-
onal da comunidade nipo-bra-
sileira reúne cerca de mil vo-
zes divididas em 25 corais e
recebe um público de duas
mil pessoas.

 Idealizado em 1967 pelo
professor de música Shichiro
Onodera e auxiliado pelo ma-
estro Kenichi Yamakawa, o
evento é considerado um dos
precursores do gênero e foi or-
ganizado pela Sociedade de
Difusão da Cultura Nipo-Bra-
sileira até 1977, quando se tor-
nou responsabilidade da Alian-
ça Cultural Brasil-Japão. A
idéia era preservar e difundir
o ensino da língua japonesa no
Brasil.

Além do evento de coral, a
Aliança Cultural Brasil-Japão
promove no local a tradicional
Feira de Livros, das 09 às 16
horas, com grande oferta de
publicações em português e
japonês, fitas de vídeo, DVD´s
e materiais de estudo.

Melodia e tradição – No
período da manhã, a partir das
09 horas, está prevista a apre-

Coral das crianças se apresentará durante amanhã no Bunkyo

DIVULGAÇÃO

sentação de oito corais infanto-
juvenis ligados à escolas do
ensino da língua japonesa. À
tarde, a partir das 13 horas,
será a vez de 17 corais adul-
tos formados por associações
culturais, recreativas, religiosas
e grupos independentes.

Os destaques do evento
são os grupos Coral do Centro
Cultural São Paulo, Coral Lí-
rio da Associação BSGI e do
Conservatório Musical Vila
Mariana, que se apresentar
com a maioria de integrantes
não nikkeis. Já os corais

Ashibue, Esperança Fujinkai e
Shiinomi participam ininterrup-
tamente do festival desde a
sua criação.

 Os grupos participantes vi-
eram de diversas regiões, como
por exemplo: Coro da Acel -
Associação Cultural e Esporti-
va de Londrina (PR), Coral das
Senhoras da Associação Nipo-
Brasileira de Araçatuba (SP) e
Coral La Vinha de Mogi das
Cruzes. Confira abaixo a pro-
gramação de apresentações do
41º Festival de Coral da Alian-
ça Cultural Brasil-Japão.

41ª EDIÇÃO DO FESTIVAL
DE CORAL
DATA: 07 DE OUTUBRO DE 2007
(DOMINGO)
HORÁRIO: 9 ÀS 17 HORAS

LOCAL: GRANDE AUDITÓRIO -
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA

JAPONESA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(BUNKYO) - R. SÃO JOAQUIM, 381,
LIBERDADE, PRÓXIMO AO METRO SÃO

JOAQUIM

ENTRADA GRATUITA

SITE: WWW.ALIANCACULTURAL.ORG.BR

INFORMAÇÕES: (11) 3209-6630
REALIZAÇÃO: ALIANÇA CULTURAL

BRASIL-JAPÃO


