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Comunidade okinawana de SP realiza
7º Festival e espera 30 mil visitantes

DIVULGAÇÃO

A festa grandiosa, que já se
tornou tradição na capital pau-
lista – tanto que foi incluída no
calendário oficial da cidade de
São Paulo – acontece no pró-
ximo dia 15, no Clube Espor-
tivo Vila Manchester, na Zona
Leste de São Paulo. Inúme-
ras atrações foram prepara-
das para a edição deste ano
com novidades que com cer-
teza agradarão o público pre-
sente. A expectativa é rece-
ber cerca de 30 mil visitan-
tes. De acordo com o coor-

denador geral do festival Terio
Uehara, a programação pra-
ticamente está definida, os
últimos detalhes foram finali-
zados durante essa semana
como os horários de algumas
atrações. Ele antecipou que o
maior evento da comunidade
Okinawana no Brasil já têm
presenças confirmadas do
cantor Maurício Miya; de um
grupo de alunos da professo-
ra Setsuko Kinjo, de Campi-
nas, que farão uma apresen-
tação de Shishimai.
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A partir deste sábado (8), a
cidade de Maringá (no norte
do Paraná) ficará mais japo-
nesa com o início do Festival
Nipo-Brasileiro, que este ano
chega a sua 20ª edição. Pro-
movido pela Acema (Associ-
ação Cultural e Esportiva de
Maringá), a expectativa é re-
ceber um público entre 80 e
100 mil visitantes nos nove
dias de programação. Criado

20ª edição do Festival Nipo-Brasileiro
deve atrair mais de 80 mil visitantes
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O Nikkey Shimbun e Jor-
nal Nippak Nippak, a co-
missão do Convênio Cidades
Irmãs São Paulo - Osaka
presidida por Raul Takaki –
e a Organização da Associ-
ação Paulista de Relações In-
ternacionais (APRI) promo-
vem até setembro vários
eventos em comemoração
ao 40º aniversário do bairro
da Liberdade. O primeiro
deles é a exposição fotográ-
fica com o tema “O Bairro

Exposição abre festejos
dos 40 anos da Liberdade
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Oriental da Liberdade”, que
acontecerá entre os dias 10
a 31 de agosto nas depen-
dências da estação Sé do
Metrô. Durante a mostra se-
rão expostos dez painéis de
20 faces com fotos e postais
produzidos a partir de ima-
gens antigas e contemporâ-
neas que mostram a história
do urbanismo do bairro da
Liberdade desde 1905, com
a chegada dos primeiros ja-
poneses até os dias de hoje.
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Sesc Consolação
apresenta “A
Revolta da Carne”

Para comemorar os 50 anos
da criação do butô e da publi-
cação do manifesto
Neoconcreto, o Sesc Conso-
lação realiza, até o dia 29 de
agosto, “A Revolta da Carne:
Diálogos Brasil-Japão”, pro-
jeto que reúne exposição, se-
minários e mostra de filmes. O
objetivo é discutir lada-a-lado
as experiências radicais brasi-
leiras e japonesas nesse perí-
odo, buscando o conhecimen-
to e o entendimento da histó-
ria e do corpo contemporâneo.

Desde o dia 1º de agosto,
26 Telecentros - postos de
inclusão digital da Secre-
taria de Participação e Par-
ceria (SMPP) - estão dis-
ponibilizados para o aten-
dimento dos estrangeiros
beneficiados pela nova
Lei de Anistia Migratória,
a de nº 11.961/09. As uni-
dades oferecerem atendi-
mento privilegiado e com-
putadores exclusivos ao
cadastramento dos anisti-
ados. Resultado da parce-
ria entre a SMPP e a Polí-
cia Federal, a iniciativa
visa oferecer estrutura e
acesso dos imigrantes ao
novo serviço, sem filas e
com acesso gratuito à
internet. Para isso, instru-
tores treinados orientam e
auxiliam os estrangeiros
nos Telecentros.  As uni-
dades foram escolhidas de
acordo com as regiões,
identificadas pela Polícia
Federal, com maior con-
centração de estrangeiros
ilegais e carentes de estru-
tura para fazer o cadastro.

Telecentros

prestam serviço

de cadastramento

a estrangeiros
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Honda inicia venda
do 3º automóvel
fabricado no Brasil

O novo sedã compacto
Honda City lançado recente-
mente em São Paulo já está
sendo vendido na rede de
concessionárias da montadora
japonesa no Brasil. O tercei-
ro carro da marca no Brasil
depois do Civic e do Fit, será
produzido em uma linha de
montagem, na fábrica de
Sumaré (SP), que exigiu in-
vestimento de R$ 180 mi-
lhões. A princípio o modelo
deveria ser montado na Ar-
gentina.
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Cem anos de
águas corridas será
lançado dia 18

Acontece no próximo dia 18,
no Bunkyo, o lançamento da
a versão em português do li-
vro “Cem anos de águas cor-
ridas da comunidade japone-
sa” de autoria do jornalista
Osamu Toyama e tradução de
“Hyaku-nen no Suiryu”. Na
publicação o autor questiona
e relata as situações dramáti-
cas e traumáticas do desmo-
ronamento dos três marcos da
comunidade: a CAC; a Coo-
perativa Sul Brasil e o Banco
América do Sul.

A 7ª edição do Festival
Yosakoi Soran reuniu mais de
4,3 mil pessoas na platéia do
Via Funchal no último dia 26
de julho. No palco, 400 dan-
çarinos de todo o Brasil sur-
preenderam e emocionaram o
público com coreografias vi-
brantes e figurinos coloridos
em duas apresentações, às
12h e 17h. A professora Ma-
sako Shimahara percorreu o
país de norte a sul durante
dois anos ensinando a dança

Grupo Sansey é campeão
do Festival Yosakoi Soran
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moderna e contagiante que
incorpora elementos da cul-
tura japonesa. o Grupo
Sansey, de Londrina, voltou
ao Festival Yosakoi Soran em
São Paulo para contar a len-
da do Tanabata, conquistar o
4º título Gran Prix e se con-
sagrar como melhor grupo de
Yosakoi Soran do Brasil. Pela
conquista, o grupo levou R$
8 mil em dinheiro e o troféu
criado pelo renomado artista
plástico Yutaka Toyota.

em 1989 com o objetivo de
divulgar a cultura japonesa, o
Festival ultrapassou fronteiras
e hoje é o principal evento da
Acema – faz parte do calen-
dário de festividades de Marin-
gá – e o segundo maior do
município em termos de impor-
tância. Não à toa, o evento é
sinônimo de lazer, cultura e in-
tegração, e atrai milhares de vi-
sitantes da cidade e da região.
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73 ANOS DE
A K I Y O S H I
SHIKADA –
Familiares, ami-
gos, parentes e
autoridades esti-
veram reunidos
no dia 26 de ju-
lho, no Salão de
Festas da Asso-
ciação Nikkei do
Rio de Janeiro
para comemorar
os 73 anos de
vida de Akiyoshi
Shikada e a cele-
bração da Co-
menda Ordem de Sol Nascente, Raios de Ouro
com Roseta, recebida pelas mãos do cônsul
geral Masahiro Fukukawa, em 17 de junho. Em
2008, Akiyoshi Shikada foi vice-presidente da
ACCIJB (Associação para Comemoração do
Centenário da Imigração Japonesa no Brasil)
e presidente da Comissão do Centenário/RJ.
Foi presidente da Associação Nikkei do Rio de
Janeiro de 1991 a 1997, e, na Associação Cul-
tural e Esportiva Nipo-Brasileira do Estado do
Rio de Janeiro, exerce a presidência desde
2002.

Comenda Ordem de Sol Nas-
cente, Raios de Ouro e Rose-
ta.

Carla (filha), Sanae (esposa), Akiyoshi Shikada e
Lenise (filha)

Cônsul Masahiro Fukukawa, consulesa Noriko Fu-
kukawa, Danilo Teixeira, Lúcia Maggio, Minoru Ma-
tsuura, Akiyoshi Shikada, vereadora Aspásia Ca-
margo e José Antonio Pessoa (a partir da esq.)

FORMATURA – A
Aliança Cultural Brasil-
Japão realizou no dia 13

de julho, na sede da
Associação Miyagui

Kenjinkai do Brasil, em
São Paulo, cerimônia de

Formatura do primeiro
semestre de 2009. O

evento reuniu cerca de
300 pessoas, que

celebraram o
encerramento de um

ciclo de estudos.

O coordenador geral do Londrina Matsuri, Luiz
Shiroma, discursa durante o cerimonial de
lançamento do festival.

Cerimônia de lançamento do Londrina Matsuri
reuniu diversas autoridades

KARINA YAMADA

Integrantes do Grupo Sansey
com a Associação Cultural
Recreativa Okinawa de
Londrina

Luiz Shiroma, coordenador
geral do evento e o vice prefeito
de Londrina, José Ribeiro.

O presidente da Sociedade
Rural do Paraná, Alexandre
Kireeff e integrantes do Grupo
Sansey.

A gerente regional da Sema Paraná,
Angela Carvalho.

LONDRINA MATSURI – O lançamento oficial do
Londrina Matsuri 2009 – Festival da Primavera, que
aconteceu nesta terça-feira (4) no Parque de Exposi-
ções Ney Braga, foi marcado pela presença de autori-
dades e parceiros de uma das maiores festas nipo-bra-
sileira do país. Durante o cerimonial foi realizado o plan-
tio de ‘sakuras’, com a intenção de formar um bosque
da árvore tipicamente japonesa, colaborando com a neu-
tralização de emissão de gás carbônico. Nesta sétima
edição, o evento comemora os 101 anos da imigração
japonesa no Brasil e faz parte dos festejos de 75 anos
da cidade. O Londrina Matsuri será realizado entre os
dias 04 e 07 de setembro no Parque Ney Braga.

A L E I T A M E N T O
MATERNO – A Semana
Mundial de Aleitamento Ma-
terno 2009 teve início no últi-
mo dia 1º com o tema
“Amamentação, a Segurança
Alimentar nas Emergências”.

Em São Paulo a semana foi
aberta oficialmente no parque
da Aclimação (Zona Sul de
São Paulo) com participação
da ONG Matrice, Grupo de
Apoio à Amamentação e con-
tou com o apoio da Associa-

ção Brasileira de Banco de
Leite, Sociedade Paulista de
Pediatria, IBFAN Brasil
(Rede Internacional em De-
fesa do Direito de Amamen-
tar) e Rotary Club de São
Paulo Aclimação.

VISITA – Representantes
do Escritório Econômico e
Cultural de Taipei (represen-
tante do governo da Repú-
blica da China – Taiwan –
em São Paulo), se reuniram
no dia 17 de julho com a di-
retoria do Jornal Nippak
em um restaurante na Liber-
dade. Na ocasião Ramon
Chen, Félix C.H. Wang (di-
retor) e Martin Sheu conver-
saram sobre os vários traba-
lhos realizados na filial da ca-
pital paulista, entre eles as
relações entre os dois países,
a culinária diversificada, en-
tre outros temas. A missão
do escritório é promover e estreitar os vínculos bilaterais entre os dois países como a promo-
ção da economia e comércio, no intercâmbio cultural e de informações, na ciência, tecnolo-
gia e educação.

FESTA DA AZALEIA – O
Centro de Reabilitação
Psicosocial em Guarulhos, Yas-
suragui Home, vinculado ao
Enkyo (Beneficência Nipo-
brasileira de São Paulo),  rea-
lizou no último dia 2, no sítio

São Francisco (Rua Anézio
Ruivo, 377), município de Gua-
rulhos, a sua 31ª Festa da
Azaléia. O evento contou com
a presença do cônsul geral do
Japão em São Paulo, Kazuaki
Obe, e da consulesa. As atra-

ções ficaram por conta de
shows musicais com as pre-
senças dos principais interpre-
tes da comunidade como Joe
Hirata, Mauricio Miya e Karen
Ito, além de apresentações de
danças folclóricas e de taikô.
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Telecentros prestam serviço de
cadastramento a estrangeiros

DESPEDIDA

Cônsul adjunto Jiro Maruhashi
se despede do Brasil

O cônsul-geral-adjunto do
Japão em São Paulo, Jiro Ma-
ruhashi, está deixando o Bra-
sil para assumir o cargo de
conselheiro na Embaixada do
Japão em Portugal. Na última
terça-feira (4) ele visitou a
Empresa Jornalística União
Nikkei, que edita o Jornal
Nippak (em português) e Nik-
key Shimbun (em japonês),
onde foi recebido pelo presi-
dente do grupo, Raul Takaki.
Há 5 anos no Brasil, Jiro Ma-
ruhashi disse que um dos fa-
tos mais marcantes foi poder
acompanhar as comemora-
ções do Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil, desde
a sua preparação até o desfe-
cho. Sua passagem pelo País
também coincidiu com a revi-
talização das relações entre o
Brasil e o Japão.

“Já estive em outros locais,
mas aprendi muita coisa aqui,
mais precisamente em São
Paulo. Foi uma experiência úni-
ca e singular”, disse Jiro Maru-
hashi, acrescentan do que es-
pera, curioso, o desenrolar da
história cujo enredo teve início
há 100 anos. “Fico na expecta-
tiva sobre o que vai acontecer
daqui para frente. Acredito que
a tendência é ocorrer um es-
treitamento nas relações bilate-
rais, especialmente com o trem-
bala. Mas espero que a comu-
nidade nikkei continue servin-
do de elo de ligação entre os
dois países”, disse.

O cônsul assumirá importantes funções em Portugal

JORNAL NIPPAK

Desde o dia 1º de agos-
to, 26 Telecentros -
postos de inclusão di-

gital da Secretaria de Partici-
pação e Parceria (SMPP) -
estão disponibilizados para o
atendimento dos estrangeiros
beneficiados pela nova Lei de
Anistia Migratória, a de nº
11.961/09. As unidades ofere-
cerem atendimento privilegia-
do e computadores exclusivos
ao cadastramento dos anistia-
dos.

Resultado da parceria entre
a SMPP e a Polícia Federal, a
iniciativa visa oferecer estrutu-
ra e acesso dos imigrantes ao
novo serviço, sem filas e com
acesso gratuito à internet. Para
isso, instrutores treinados orien-
tam e auxiliam os estrangeiros
nos Telecentros.

As unidades foram escolhi-
das de acordo com as regiões,
identificadas pela Polícia Fe-
deral, com maior concentração
de estrangeiros ilegais e caren-
tes de estrutura para fazer o
cadastro. No Centro, estarão
disponíveis os Telecentros
Bela Vis ta, Santa Cecília,
Pateo do Collegio, Centro Cul-
tural, Olido Cibernarium e o
Instituto Paulo Kobayashi.

Nas demais regiões, os
Telecentros AME, Itaquera,
Unibes, Ceteac, Pirituba,
Belenzinho, Paraisópolis,
Guaianases, Dom Bosco I e II,
Arthur Alvim, Vila Maria, Vila
Leme, Vila Nova Cachoeiri-
nha, CEU Lajeado, CEU São
Mateus, além das Bibliotecas
Afonso Taunay, Amadeu
Amaral, Nutto Sant’anna e
Prefeito Prestes Maia.

A Lei nº 11.961/09 possibi-
lita a residência provisória no
País por dois anos aos que te-

nham ingressado no território
nacional até o dia 1º de feve-
reiro de 2009 e estiverem em
situação migratória irregular. A
medida foi sancionada pela
Presidência da República no
dia 2 de julho de 2009 e os be-
neficiados deverão fazer o re-
querimento de residência pro-
visória no País até o dia 30 de
dezembro deste ano.

Para obter a permissão, o
interessado deverá fazer um
agendamento por meio do site
da Polícia Federal, onde tam-
bém terá outras informações
sobre a lei.

Acesso livre – Após agendar
o atendimento, o estrangeiro
receberá uma resposta em até
três dias úteis, na qual serão

informados o dia, o horário e
os documentos necessários
para a aquisição do requeri-
mento. Segundo o site da PF,
para a revalidação da Cartei-
ra de Identidade do Estrangei-
ro (CIE) deverá ser paga, por
meio da Guia de Recolhimen-
to da União (GRU), uma taxa
de R$ 124,23. Estão dispensa-
dos da renovação da CIE os
estrangeiros que participaram
do recadastramento anterior,
os que completaram 60 anos
até a data de vencimento da
cédula e os com deficiência
física. Os atendimentos serão
feitos no antigo prédio do Mi-
nistério Público do Trabalho, na
rua Aurora, 955, Santa Ifigênia,
Centro.

Noventa dias antes do pra-

zo de permanência vencer, o
beneficiado poderá entrar com
um pedido de residência per-
manente, para viver legalmente
no Brasil pelo resto da vida.
Para isso, será preciso ter um
emprego lícito ou bens sufici-
entes para se manter. Serão
negados pedidos aos que tive-
rem dívidas fiscais, anteceden-
tes criminais e permanência de
mais de 90 dias no exterior
durante o período de residên-
cia provisória.

A nova medida garante que
os estrangeiros circulem livre-
mente pelo País e usufruam
benefícios como educação, jus-
tiça, saúde pública e trabalho
remunerado. Estarão impedi-
dos apenas de votar ou ingres-
sar no serviço militar.

Posto de inclusão montado no 12º Festival do Japão realizado no Centro de Exposições Imigrantes

ARQUIVO

COMUNIDADE

Parque do Carmo terá 3 mil
cerejeiras, afirma Kassab

DIVULGAÇÃO

O prefeito de São
Paulo, Gilberto Kas-
sab, anunciou no último
dia 2, durante a 31ª edi-
ção da Festa das Ce-
rejeiras, que o Bosque
das Cerejeiras no Par-
que do Carmo terá 3
mil árvores no próximo
ano, o que significa
dobrar o número de ce-
rejeiras. Com isso, o
Bosque das Cerejeiras
do Parque do Carmo,
na região de Itaquera,
superará o de Wa-
shington e será o maior
fora do Japão.

“Esta é uma das
mais importantes fes-
tas da comunidade ja-
ponesa. No ano que
vem, nesta mesma festa, nós
estaremos comemorando 3 mil
cerejeiras plantadas aqui no
Parque do Carmo. Será o
maior bosque de cerejeiras
fora do Japão. Até porque São
Paulo é a cidade que mais tem
japoneses fora do Japão”, dis-
se Kassab. Durante a abertu-
ra da festa, o prefeito realizou
o kagami biraki, a quebra do
barril de saquê, que represen-
ta a união da comunidade.

No Parque do Carmo, mais
de 20 associações vinculadas
à Federação Sakura e Ipê do

O prefeito Kassab e o cônsul Kazuaki Obe durante cerimônia...

Brasil cuidam do Bosque das
Cerejeiras. Hoje estão planta-
das lá mais de 1.500 árvores
de diversas variedades, que
florescem em diferentes tem-
pos. A variedade Okinawa
Sakura é a primeira, seguida
por Himalaia e Oshima. A
Yukiwari é a que floresce no
mês de agosto, e é por isso a
espécie escolhida para o Sa-
kura Matsuri, a popular Festa
das Cerejeiras. O bosque tam-
bém abriga outras espécies
como ipês roxos, brancos e
amarelos.

... no Parque do Carmo: 3 mil cerejeiras

CIDADES/REGISTRO

Ivete Nakamura assume
presidência do Rotary Ouro

Ivete Yukie Nakamura discursando na Cerimônia de Posse

Ivete Yukie Nakamura to-
mou posse como nova presi-
dente do Rotary Club de Re-
gistro Ouro para a gestão
2009/2010 em cerimônia re-
alizada no último dia 15. En-
tre outras autoridades, a
prefeita de Registro, Sandra
Kennedy Viana, e o Gover-
nador do Distrito 4.610, Rei-
naldo Aparecido Domingos,
prestigiaram a solenidade,
além de rotarianos de Iguape,
Ilha Comprida, Pariquera-

Açú, Osasco, Lapa e Jaba-
quara de São Paulo.

Nascida em Registro, Ivete
Yukie ingressou no Rotary
Club de Registro Ouro em no-
vembro de 2002 e declarou que
fará o maior esforço para o
bem da comunidade sob o lema
da sua Gestão: O futuro do
Rotary está em suas mãos.

O Rotary Club de Registro
Ouro foi fundado em 23 de
setembro de 1993, tem 33 só-
cios  entre eles 9 nikkeis.

KUNIEI KANEKO

SÃO PAULO/TURISMO

Turistas permanecem mais em
SP, revela pesquisa da SPTuris

O turista está permanecen-
do mais tempo em São Paulo
para aproveitar a oferta cultu-
ral e de lazer da Capital. Essa
é a principal conclusão da pes-
quisa realizada durante os me-
ses de abril e maio pelo Obser-
vatório do Turismo da Cidade
de São Paulo, núcleo de estu-
dos e pesquisas da São Paulo
Turismo (SPTuris), empresa
municipal de promoção turísti-
ca, em parceria com o Fórum
dos Operadores Hoteleiros do
Brasil (Fohb). O levantamento
que traçou o perfil do turista que
se hospeda em hotéis da Cida-
de entrevistou 4.211 visitantes
de 90 hotéis paulistanos e foi
apresentado No último dia 30,
na sede da Fecomercio, pela
diretora de Turismo e Entrete-
nimento da SPTuris, Luciane
Leite, e pela coordenadora do
Observatório, Beatriz Lage.

Dentre os principais resul-
tados, a pesquisa identificou
um aumento na permanência
dos turistas na cidade, que al-
cançou uma média de 3,8 per-
noites. Levantamentos anteri-
ores haviam registrado que a
maioria dos turistas ficava de
2 a 3 dias em São Paulo. “Te-

mos trabalhado para estender
o período que os visitantes fi-
cam na Cidade com programas
que oferecem a mais agitada
agenda cultural da América
Latina para os turistas de ne-
gócios e outros, o que movi-
menta toda a cadeia produtiva
e fortalece a capital paulista
como destino”, afirma o presi-
dente da SPTuris.

Outro dado interessante
apurado pela pesquisa foi o
gasto médio dos visitantes, de
R$ 1.200,15 no período (gasto
diário de R$ 315,82). Esse
montante, segundo os entrevis-
tados, é dividido entre hospe-
dagem (65,5%), compras
(12,9%), alimentação (9,2%),
lazer e transporte (4,8% cada
um) e outros (2,8%).

Motivação – A principal mo-
tivação da vinda dos turistas
que ficam em hotéis continua
sendo Negócios, com 61,6%.
Eventos (de negócios, cultu-
rais, etc.) ficou em segundo
lugar, com 18,1%; Lazer, Es-
tudos e Saúde vêm na seqüên-
cia, com 9%, 5,5% e 2,1%,
respectivamente.

(do site da PMSP)

Bairro da Liberdade, que faz 40 anos, é um dos cartões postais
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Comunidade okinawana realiza
7º Festival na Zona Leste de SP

– FINAL –

b) contrários a penhora-
bilidade:

“PROCESSO CIVIL –
RECURSO ESPECIAL EM
AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO – RE-
TENÇÃO LEGAL – AFAS-
TAMENTO – PROCESSO
EXECUTIVO –
INFRINGÊNCIA AOS
ARTS. 183 E 473 DO CPC
– AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO
– SÚMULA 356/STF – DI-
VERGÊNCIA ENTRE JUL-
GADOS DO MESMO TRI-
BUNAL – SÚMULA 13/
STJ – EXECUÇÃO – PE-
NHORA INCIDENTE SO-
BRE VAGAS DE GARA-
GEM EM CONDOMÍNIO
VERTICAL – IMPOSSIBI-
LIDADE, POR INTEGRA-
REM O BEM DE FAMÍ-
LIA.” (REesp 776611/SP,
Relator o senhor Ministro Jor-
ge Scartezzini, DJ -01/02/
2006)

“EXECUÇÃO FISCAL -
VAGA DE GARAGEM DE
APARTAMENTO – PE-
NHORA - BEM DE FAMÍ-
LIA –IMPENHORABILI-
DADE - PRETENDIDA
REFORMA - RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO,
MAS IMPROVIDO.”
(REsp 595099/RS, Relator o
senhor Ministro Franciulli
Netto, DJ 16/08/2004)

O Ministro Franciulli
Netto, neste último julgado,
defende a impenhorabilidade
da vaga de garagem, dizendo
que a Lei 8.009/90 deve ser
aplicada juntamente com a
Lei 4.591/64 (Lei de Condo-
mínio). Porém, exatamente
com amparo nesta lei é que
se conclui que a vaga de ga-
ragem com matrícula autôno-
ma pode ser penhorada, pois,

possui fração ideal determi-
nada. Entrementes, a Lei de
condomínio é expressa neste
sentido ao dispor no § 1º, do
Art. 2º, in fine, “ e será vin-
culada à unidade habitacional
a que corresponder, no caso
de não lhe ser atribuída fra-
ção ideal específica de terre-
no.” O § 2º do referido artigo
que veda a transferência de
vaga de garagem a estranhos
só se aplica no caso de va-
gas de garagem que não pos-
suam  fração ideal determi-
nada.

Esclareça-se que o julga-
do acima referido foi modifi-
cado por em sede de Embar-
gos de Divergência, acima
noticiado.

Se as vagas de garagem
com matrícula independente
são passíveis de penhora, são
passíveis, também,  de ven-
da, independente de ser o
comprador proprietário ou
não de imóvel residencial no
mesmo prédio, e desde que
não haja convenção particu-
lar em contrário, não poden-
do o Cartório de Registro de
Imóveis  exigir  prova de pro-
priedade em apartamento
para registrar a  transferên-
cia de vaga de garagem.

Levanta-se, contudo, o
problema de segurança do
prédio, pois, pessoas estra-
nhas ao condomínio por ele
circularão. Daí ser aconse-
lhável que na Convenção
Condominial conste expressa-
mente a proibição de trans-
ferência de vaga de garagem
a pessoas estranhas ao con-
domínio, seja a que título for.

Por derradeiro, resulta,
porém, um impropério, pois,
a justiça deve ser feita para
trazer moralização e equilíbrio
à sociedade. Ao não se per-
mitir a penhora, o contumaz
devedor é mais uma vez fa-
vorecido em detrimento do
credor, o que está se tornan-
do uma constante neste país.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

Vaga de garagem em prédio
residencial é ou não penhorável?Foram finalizados a todo

vapor os preparativos
para o 7º Okinawa Fes-

tival que será realizado no pró-
ximo dia 15 de agosto no Clu-
be Esportivo Vila Manchester,
na Zona Leste de São Paulo.
A festa grandiosa que já se tor-
nou tradição na capital paulis-
ta, foi incluída no calendário
oficial da cidade de São Pau-
lo. Inúmeras atrações foram
preparadas para a edição des-
te ano com novidades que com
certeza agradarão o público
presente.

De acordo com o coorde-
nador geral do festival Terio
Uehara, a programação prati-
camente está definida, os últi-
mos detalhes foram finalizados
durante essa semana como os
horários de algumas atrações.
Ele antecipou que o maior
evento da comunidade Okina-
wana no Brasil já têm presen-
ças confirmadas do cantor
Maurício Miya; de um grupo
de alunos da professora Setsu-
ko Kinjo, de Campinas, que
farão uma apresentação de
Shishimai (dois casais de leões
mitológicos macho e fêmea da
Ilha de Okinawa que protegem
as pessoas contra os males do
ambiente).

Terio Uehara antecipa que
um dos maiores ícones da
“dança de Ryukyu” no Brasil
vai se apresentar no evento.
Trata-se do dançarino e core-
ógrafo Satoru Saito; além do
mágico e ilusionista Mário
Kamia. O coordenador anun-
ciou que grupos que participa-
ram do Matsuri Taiko também
vão se apresentar no Okina-
wa Festival. “Estarão vindo
pessoas de São Paulo, Campo
Grande (MS), Brasília, Curiti-
ba (PR), Marília (SP), e outras
filiais. Serão apresentações
grandiosas que reúnem muitos
integrantes em grupos que fa-
zem à diferença”, explicou.

O 7º Okinawa Festival con-
tará com o que há de melhor
da cultura okinawana com
apresentações de danças típi-
cas, taikô, artes marciais, bon
odori, shows, e barracas para
comercialização de pratos típi-
cos okinawanos, japoneses e
brasileiros. Além de 70 barra-
cas para a comercialização pra-
tos típicos da culinária japone-
sa e de produtos alimentícios.
Além de se apresentarem indi-
vidualmente as duas principais
escolas de taikô okinawano, a
Ryukyu Koku Matsuri Taikô e
a Requios Geinou Doukokai,
composta por 500 membros,
vão finalizar a programação se
apresentando no “Kcatyashi”.

Objetivos – O presidente da
Associação Okinawa da Vila
Carrão, Rui Kojo Chibana, res-
saltou que ao contrário do fes-

Rui Kojo Chibana avalia
que dos cerca de 1.500.000
descendentes de japoneses
no Brasil, de 10 a 15%, ou
seja, aproximadamente 160
mil são descendentes de oki-
nawanos concentrados em
São Paulo, Paraná e Mato
Grosso do Sul. A zona sudes-
te da capital paulista que en-
globa a Vila Carrão tem per-
to de 20 mil okinawanos.

Apenas a Associação Oki-
nawa da Vila Carrão conta
hoje com 450 famílias asso-
ciadas. Eduardo Uyeta reve-
la que o quadro de sócios tem
evoluído nos últimos seis anos
por conta dos jovens que se
filiaram e resgataram os que
estavam afastados, bem
como também dos associados
depositarem confiança na di-

retoria executiva.
O diferencial dos diretores

da entidade é que eles são for-
mados por empresários e pro-
fissionais liberais com idade
média 50 anos e assim podem
implantar uma diretoria auto-
suficiente e administração
moderna. “A comunidade oki-
nawana da Vila Carrão é uma
das que mais crescem por cau-
sa da nova geração. As famí-
lias são unidas, se montam um
comércio na zona Sul, continu-
am morando na Vila Carrão”,
afirma o vice-presidente da
entidade.

A comunidade no bairro
conta com isseis, nisseis, san-
seis, yonseis, e está atingindo
a quinta geração. “A associa-
ção tem que ter uma visão de
futuro para os associados da

região manter as raízes. Isso
é a sobrevivência do kaikan”,
defende Rui Chibana.

As várias atividades nos
três períodos do dia transfor-
mam a associação em uma
das mais ativas da comunida-
de nikkei. Diversos cursos
são realizados como de japo-
nês para crianças; de man-
gá; street dancing (dança)
para 20 jovens; e de dança
de salão para 150 pessoas.
Além de aulas de taikô para
250 adultos e jovens; tênis de
mesa para 60 pessoas; kara-
okê; clubes das senhoras com
180 membros e dos idosos
com 120 participantes; bon
odori para 100 crianças e
adultos; rádio taissô com 120
integrantes; e gatebol para 80
esportistas.

Comunidade okinawana em São Paulo
se concentra na região Sudeste

tival realizado no ano passado
paralelamente as comemora-
ções do Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil, este ano
o festival não contará com os
desfiles de rua. A programação
estará concentrada nas atra-
ções de danças como o bon
odori nas dependências do clu-
be esportivo para que o público
participe espontaneamente. “O
objetivo é mostrar e aproximar
o festival para a sociedade da
região, além de retribuir a re-
ceptividade e integrar a socie-
dade no evento”, assegura.

Terio Uehara reforça que
o evento também tem a finali-
dade de divulgar a cultura da
comunidade de Okinawa, bem
como aproximar a sociedade
dos costumes da comunidade.
“Estamos trabalhando para eli-
minar essa barreira, queremos
abrir o leque para que a socie-

dade participe e conheça um
pouco mais da comunidade de
Okinawa. Há sete anos nota-
mos que existia a falta de co-
nhecimentos da sociedade
quanto aos costumes e a culi-
nária milenar. A população não
sabia sequer o que é a associ-
ação”, adianta ele ao afirmar
que hoje o evento se tornou
grandioso.

Infraestrutura – O coordena-
dor garante que para atender
todo o público grandioso a or-
ganização vai manter a mes-
ma infraestrutura que montou
no ano passado para as come-
morações do Centenário.
“Acredito que de 25 a 30 mil
pessoas prestigiem o festival
deste ano; será o primeiro
grande evento dos 101 anos da
imigração”, avalia. Em 2008
ele lembra que o evento

extrapolou as expectativas
com a participação de 30 mil
pessoas, só do exterior vieram
mais de 1300 integrantes de
Okinawa, Estados Unidos,
Peru, Argentina, Bolívia, entre
outros; sem falar das carava-
nas procedentes de várias ci-
dades e estados brasileiras.

O vice-presidente da entida-
de, Eduardo Uyeta disse que
para participar do evento as
pessoas poderão levar um qui-
lo de alimento não-perecível
que serão doados para duas
entidades assistenciais da re-
gião e para a Sociedade Bene-
ficente Casa da Esperança
Kibo-No-Iê. Patrocinado pelo
Banco Real, o evento conta
com o apoio conjunto da sub-
prefeitura de Aricanduva/Vila
Formosa/Vila Carrão; São Pau-
lo Turismo; Ministério do Turis-
mo; deputado federal Walter
Ihoshi (DEM/SP); vereador
Ushitaro Kamia (DEM); Polí-
cias Civil e Militar; entre outros.

(Afonso Jose de Sousa)

7º OKINAWA FESTIVAL
QUANDO: 15 DE AGOSTO

HORÁRIO: DAS 12H ÀS 22H
ONDE: CLUBE ESPORTIVO VILA

MANCHESTER – PRAÇA HAROLDO

DALTRO, S/Nº - SÃO PAULO.
ENTRADA: UM QUILO DE ALIMENTO

NÃO-PERECÍVEL (DESTINADOS A
ENTIDADES ASSISTENCIAIS)
INFORMAÇÕES: 2296-1120 OU

WWW.OKINAWAFESTIVAL.COM.BR

7º Okinawa Festival contará com o que há de melhor da cultura okinawana com taikô e dança

DIVULGAÇÃO

Programação estará concentrada nas atrações de palco
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CIDADES/MARINGÁ 1

20º Festival Nipo-Brasileiro deve
atrair mais de 80 mil visitantes

O prefeito de
Maringá (PR) Sil-
vio Barros recebeu
a visita do profes-
sor da Escola Mu-
nicipal Ginasial de
Toyohashi Tobu,
Fumiya Sano, que
está em Maringá
conhecendo a es-
trutura educacional
das redes munici-
pal, estadual e par-
ticular. A cidade ja-
ponesa Toyohashi
realiza um inter-
câmbio educacio-
nal com os municí-
pios de Maringá,
Londrina e Parana-
vaí. O integrante da
Aliança Cultural
Brasil-Japão do
Paraná, Shiniti
Ueta, explica que a
visita de Sano é
uma continuidade desse inter-
câmbio. “Como há muitos alu-
nos brasileiros nas escolas do
Japão, essas visitas em nossos
estabelecimentos de ensino
são importantes para eles co-
nhecerem nossa estrutura edu-
cacional e proporcionar maior
integração dos alunos”.

No último dia 3 o professor
da escola japonesa visitou a
estrutura da Escola Municipal
Padre Tanaka. “É um prazer
receber pessoas de outros es-
tados e países que querem co-
nhecer nossa estrutura educa-
cional. Temos investido no en-
sino municipal, com cursos de
qualificação aos servidores da

Educação e reforma e ampli-
ação de centros e escolas da
rede municipal. Esse intercâm-
bio é interessante pois auxilia
na educação dos filhos de bra-
sileiros que vivem no Japão”,
disse o prefeito Silvio Barros.

O professor Fumiya Sano
pretendia visitar também esta-
belecimentos da rede estadual
e municipal. “Como as esco-
las estaduais estão com as au-
las suspensas por causa da
gripe A, visitei o Núcleo Regi-
onal de Educação e conversei
com algumas pessoas. Agora
visitarei algumas unidades
municipais e particulares de
ensino”.

CIDADES/MARINGÁ 2

Prefeito recebe professor de
escola municipal do Japão

Silvio Barros recebeu o professor Fumiya
Sano, da cidade Toyohashi, que realiza inter-
câmbio educacional com Maringá

DIVULGAÇÃO

VALE DO RIBEIRA

Saúde terá recursos  de
emenda de Hélio Nishimoto

Irmã Alessandra, dos Hospitais Antoninho da Rocha Marmo e Pio
XII, durante a assinatura do convênio com o deputado Hélio
Nishimoto

O deputado estadual Hélio
Nishimoto (PSDB) participou
no último dia 27, no Departa-
mento Regional de Saúde, em
Taubaté, da cerimônia de as-
sinatura de convênios entre a
Secretaria Estadual de Saúde
e os Hospitais Pio XII,
Antoninho da Rocha Marmo,
Provisão, de São José dos
Campos, e também o Hospital
São Francisco, da cidade de
Jacareí. Prefeituras de dois
municípios da região também
assinaram convênios proveni-
entes de emenda parlamentar
solicitada pelo deputado. So-
mados, os recursos para os
hospitais e prefeituras ultrapas-
sam o valor de R$ 800 mil. Só
para os hospitais, mais de R$
600 mil foram liberados pelo

governo estadual.
A celebração dos convênios

vai ajudar as entidades na aqui-
sição de equipamentos e mobili-
ários, além de investimentos es-
truturais em reformas.

As prefeituras de Caçapa-
va e Cunha, que também assi-
naram convênios para obten-
ção dos recursos estaduais,
receberam aproximadamente
R$200 mil.

Desde janeiro, quando to-
mou posse como deputado, Ni-
shimoto tem visitado as cidades
da região do Vale do Paraíba,
Litoral Norte, Serra da Manti-
queira e Vale Histórico, apre-
sentando seu trabalho como
parlamentar e recebendo soli-
citações de prefeitos, vereado-
res e lideranças municipais.

DIVULGAÇÃO

Apartir deste sábado (8),
a cidade de Maringá
(no norte do Paraná)

ficará mais japonesa com o
início do Festival Nipo-Brasi-
leiro, que este ano chega a sua
20ª edição. Promovido pela
Acema (Associação Cultural
e Esportiva de Maringá), a ex-
pectativa é receber um públi-
co entre 80 e 100 mil visitan-
tes nos nove dias de progra-
mação.

Criado em 1989 com o ob-
jetivo de divulgar a cultura ja-
ponesa, o Festival ultrapassou
fronteiras e hoje é o principal
evento da Acema – faz parte
do calendário de festividades
de Maringá – e o segundo
maior do município em termos
de importância. Não à toa, o
evento é sinônimo de lazer,
cultura e integração, e atrai
milhares de visitantes da cida-
de e da região. As atrações fi-
cam por conta das exposições
de bonsai, ikebana, cerâmica,
origami, fotografias, obras de
artistas plásticos e workshops.
A descontração também é ga-
rantida com shows musicais e
apresentações de danças fol-
clóricas (bon-odori). Este ano,
destaques paras presenças do
Grupo Awa Odori Represa
(SP), shows com o Duo Sciotti
(Derico, do Programa do Jô)
e com os cantores Joe Hirata,
Jane Ashihara,Mônica Missa-
wa e Cíntia Nishimura, além
de mágica com Paul & Jack.
E para o público jovem a apos-
ta é o Matsuri Dance.

etárias, de crianças a jovens,
passando por odiityans e
obaatyans.

Segundo o presidente da
Acema, Eduardo Suzuki, a
exemplo do Festival do Japão
– evento realizado anualmen-
te na capital paulista no mês
de julho – também o Festival
Nipo-Brasileiro aposta na gas-
tronomia como seu carro-che-
fe.

Os visitantes têm a opção
de se deliciarem com os pra-
tos típicos da culinária japone-
sa, como o sushi, sashimi, tem-
purá, yakissoba, teppan-yaki e
sukiyaki.

De acordo com Suzuki,
uma das receitas de sucesso
do Festival é manter-se fiel às
suas raízes. O evento, que tem
hoje a maior parte do público
formada por não-descenden-
tes de japoneses, cerca de
60%, celebra este ano os 101
anos da imigração japonesa no
Brasil.

(Aldo Shiguti)

20º FESTIVAL NIPO-BRASILEIRO
DA ACEMA
QUANDO: DE 8 A 16 DE AGOSTO, A PAR-
TIR DAS 20H

ONDE: ACEMA (AV. KAKOGAWA, 50
PARQUE DAS GREVÍLEAS, MARINGÁ, PR)
INGRESSOS – 2ª E 3ª FEIRA: R$ 5,00 (VÁ-
LIDO EM CONSUMAÇÃO NAS BARRACAS);
4ª A SÁBADO: R$ 5,00 (SEM CONSUMA-
ÇÃO). NOS ALMOÇOS DE SÁBADO (15/08)
E DOMINGOS (09 E 16/08) -A ENTRADA É
LIVRE (NÃO HAVERÁ COBRANÇAS DE: IN-
GRESSO E ESTACIONAMENTO)
ESTACIONAMENTO: R$ 6,00 (CARRO) E
R$ 2,00 (MOTO)
ASSOCIADOS EM DIA NÃO PAGAM

Matsuri Dance – Estilo mu-
sical desenvolvido pelo Grupo
Sansey durante a realização da
primeira edição do “Londrina
Matsuri”, no “Matsuri Dan-
ce”, as músicas misturam rit-

mo ocidentalizado como o pop,
rock, funk entre outros, com
ritmo “ondo” ao som de
“taiko”, tambor milenar japo-
nês e tem conquistado admi-
rados nas mais diversas faixas

Cerca de 60% do público é formado por não descendentes

DIVULGAÇÃO

Programação do Festival em Maringá terá danças típicas

Tony Funabashi Takuno, de
39 anos, receberá no próximo
dia 15 de agosto, na Catedral
Basílica Menor São Bento, de
Marília, pelas mãos do bispo
daquela cidade, dom Oswaldo
Giuntini, o grau de diácomo.
Durante um ano prestará ser-
viço social à comunidade e aju-
dará na celebração das mis-
sas. Após esse período será
ordenado sacerdote.

Ele é o autor da “História da
Imigração e da Formação da
Colônia Japonesa no município
de Getulina”, lançado em 2008.

Formado em Farmácia –
Bioquímica -, com especializa-
ção em análises clínicas. Foi
Seminarista da Diocese de
Marília e é formado em Teo-
logia. Realizou complementa-
ção filosófica e fez estágio
pastoral em Pacaembu.

CIDADES/GETULINA

Nikkei de Getulina será
ordenado diácomo

CIDADES/MAUÁ DA SERRA (PR)

Governo japonês doa equipamentos hospitalares para Prefeitura

O Governo japonês e a Pre-
feitura Municipal de Mauá da
Serra (PR) firmaram contrato
de doação no valor de US$ 70
mil. A cerimônia de assinatura
foi realizada no último dia 28,
no Consulado Geral do Japão
em Curitiba, e contou com as
presenças do cônsul geral Soi-
chi Sato; do deputado estadu-
al do Paraná, Cleiton Kielse
Crisóstomo; do prefeito de
Mauá da Serra, Hermes
Wicthoff; do vereador de
Mauá da Serra, Lineu Seikiti
Ito; e do presidente da Asso-
ciação Cultural e Esportiva de
Mauá, Sérgio Kazutoshi

Higashibara entre outros.
O valor da doação será uti-

lizado para a aquisição de um
aparelho de ultrassonografia e
de um aparelho de raio-x, am-
bos de última geração, a se-
rem utilizados no Centro Mu-
nicipal de Saúde, o que propor-
cionará a realização de exa-
mes com maior exatidão, be-
neficiando diretamente a popu-
lação menos favorecida.

A doação é viabilizada atra-
vés do Programa de Assistên-
cia a Projetos Comunitários do
Governo Japonês (Programa
APC), cujos recursos provêm
dos impostos pagos pelo povo

japonês e que visa promover
auxílio no campo sócio-econô-
mico aos países em desenvol-
vimento, por meio de ações
nas áreas de educação bási-
ca, capacitação profissional,
saúde e bem-estar social.

“É nosso desejo que o re-
curso a ser doado seja bem
utilizado para a aquisição de
dois aparelhos modernos, pro-
porcionado melhorias na infra-
estrutura dos serviços públicos
de saúde municipal”, comen-
tou Soichi Sato.

“Como 80% dos morado-
res são carentes, eles depen-
dem dos serviços da rede pú-

blica onde se realizam exames
gratuitos. O aparelho de
ultrassonografia e o de raio-x
atuais já são bem velhos e pre-
cisam ser renovados com ur-
gência. Porém, devido à falta
de recursos financeiros o mu-
nicípio não tem conseguido
adquirir aparelhos modernos.
Este recurso do Governo Ja-
ponês tem uma imensa impor-
tância ao nosso município e
com certeza contribuirá na
promoção da saúde dos mo-
radores, fortalecendo ainda
mais a nossa amizade com o
povo japonês”, agradeceu o
prefeito.

Prefeito de Mauá da Serra cumprimenta o cônsul geral Soichi Sato Sato, prefeito e representantes da comunidade de Mauá da Serra

DIVULGAÇÃO

08/08 (sábado)
20h - Cerimônia de Abertura
21h - Grupo Awa Odori (Represa -
SP)
21h30 - Grupo de Taiko Wakadai-
ko
22h - Bon-Odori

09/08 (domingo)
19h - Bon-odori (tradicional)
20h - Grupo Folclórico da
ACEMA
20h30 - Grupo Folclórico Os
Lusíadas
21h15 - Show musical (Cantores
da ACEMA)
22h - Bon-Odori

10/08 (2ª feira)
19h - Bon-Odori (tradicional)

20h - Grupo Folclórico da ACEMA
20h30 - Yosakoi Soran Saikyo
21h - Shou musical (Cantores da
ACEMA)
21h30 - Bon-Odori

11/08 (3ª feira)
19h - Bon-Odori (tradicional)
20h - Orquestra CESUMAR
20h45 -Grupo Folclórico da
ACEMA
21h - Show musical (Cantores da
ACEMA)
21h30 - Grupo de Taiko Wakadaiko
22h - Bon-Odori

12/08 (4ª feira)
18h30 - 30º Paraná Bon-Odori
Taikai
20h30 - Curso Municipal Ballet

P R O G R A M A Ç Ã O

Clássico
20h45 - Show musical: Jane
Ashihara,Mônica Missawa e Cín-
tia Nishimura
21h30 - Show de Mágica - Paul &
Jack
22h15 - Bon-Odori

13/08 (5ª feira)
19 h - Bon-odori (tradicional)
20h - Grupo Folclórico da
ACEMA
20h15 - Show musical (Cantores
da ACEMA)
20h45 - Grupo de Dança Espanho-
la e Flamenca do Ballet Regina
Mundi
21h15 - Show musical c/Karen ito
22h - Bon-Odori

14/08 (6º feira)
19 h - Bon-Odori (tradicional)
20h - Dança Japonesa (Escola de
Língua Japonesa da ACEMA)
20h15 - Grupo Folclórico Alemão
Grüne Stadt
20h45 - Grupo de Taiko Wakadaiko
21h15 - Show Duo Sciotti (Derico
do Programa do Jô)
22h15 - Bon-Odori

15/08 (sábado)
19h - Bon-Odori (tradicional)
20h - Yosakoi Soran Kaikyo
20h15 -Teatro Cosplay
20h45 - Band J-SQUAD
21h30 - Show musical c/Joe Hira-
ta
22h30 -Bon-Odori
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ENSINO 1

Alunos da Aliança e familiares se
reúnem na Formatura 2009

AFormatura do primeiro
semestre de 2009 da
Aliança Cultural Bra-

sil-Japão contou com a presen-
ça de cerca de 300 pessoas,
que celebraram o encerramen-
to de um ciclo de estudos. A
cerimônia ocorreu na sede da
Associação Miyagui Kenjinkai
do Brasil, no bairro da Liber-
dade (região central de São
Paulo), no dia 13 de julho, e
reuniu formandos dos cursos
Básico, Pré-Intermediário, In-
termediário, Avançado, Kanji e
Português, além de membros
da diretoria e do Conselho Su-
perior da ACBJ.

“A riqueza da ACBJ está
no fato de produzir conheci-
mento, que enriquece nossa
coletividade. Tendo iniciado as
obras de aperfeiçoamento, so-
bretudo em prol dos alunos,
concluímos a climatização de
todas as salas de estudo da
unidade Vergueiro e a refor-
ma da climatização no Auditó-
rio da unidade São Joaquim.
Também implementamos ativi-
dades extracurriculares, como
a visita ao centro de controle
do Metrô de São Paulo”, ex-
plicou o presidente da Alian-
ça,  Jo Tatsumi.

“Estou muito feliz e grato
aos meus professores, colegas
e familiares. Ler mangás é o
que me motivou a estudar o
nihongô inicialmente”, disse o

coral da ACBJ e dos forman-
dos que declamaram o poema
“Canção do Exílio”, de Gon-
çalves Dias, em português e
japonês, e cantaram a música
“Tsubasa wo Kudasai”.

“Este é sempre um mo-
mento bastante importante em
nossas vidas e temos certeza
de que foi necessário muito
esforço dos alunos. A conclu-
são dessa etapa não significa
o fim, mas o estímulo para a
continuidade dos estudos. Pa-
rabéns aos professores, funci-
onários e alunos por mais essa
conquista”, finalizou Hideki
Hirashima, vice-presidente do
Conselho Superior.

Formatura do primeiro semestre de 2009 da Aliança reuniu cerca de 300 convidados na Liberdade

DIVULGAÇÃO

formando Leandro, que cursa
Direito e iniciou os estudos aos
13 anos no curso Juvenil da
unidade Pinheiros. Futuramen-

te, Leandro pretende se espe-
cializar em Direito Brasil-Japão.

A cerimônia também con-
tou com as apresentações do

Diretores da Aliança Cultural Brasil-Japão e convidados

ENSINO 2

Curso de Kanji é novidade da
ACBJ no segundo semestre

O professor Alexandre (de terno) e os alunos que se formaram no
Curso de Kanji em julho de 2009

No segundo semestre de
2009, a Aliança Cultural Bra-
sil-Japão inicia o Curso de
Kanji, ministrado pelo profes-
sor Alexandre Augusto Varone
de Morais. O objetivo do cur-
so é dar ênfase para a leitura
dos caracteres, possibilitando
a compreensão dos significa-
dos, da origem e da forma de
utilização de cada símbolo.

“Até aqui, tratava-se de um
projeto experimental, para o
qual dedicamos quatro anos de
pesquisa, e a partir de agora,
começamos a turma do Kanji
1, formando novos alunos em
dois anos”, explica o profes-
sor.

Outra característica do cur-
so é estudar o kanji com base
em fatos e aspectos culturais
do Japão. “A nossa proposta é

estudar o kanji vivo. São cer-
ca de 500 caracteres e 2000
termos de vocabulário de fre-
qüência de uso alta, aplicando
na sala de aula uma série de
materiais do dia-a-dia do Ja-
pão, como jornais e revistas”,
complementa o professor Ale-
xandre.

O requisito para o curso é
ter concluído o modulo básico
da ACBJ. “Também é bastan-
te indicado para pessoas que
sabem falar o idioma, mas não
conseguem ler os kanjis, ou
ainda para complementar os
estudos do idioma japonês”,
finaliza o professor.

INFORMAÇÕES: UNIDADE VERGUEIRO

(11) 3209-6630
ALIANCA@ALIANCACULTURAL.ORG.BR

WWW.ALIANCACULTURAL.ORG.BR

DIVULGAÇÃO / ACBJ

O cinema chegou à ilha de
Taiwan em 1901. Nos primei-
ros 20 anos só com filmes ja-
poneses. Com a intenção de
manter a estrutura colonial
intacta, os japoneses excluí-
ram quaisquer atores taiwa-
neses até 1922. O primeiro
filme realmente taiwanês –
significando produção local
(atores e capital) – veio em
1925, com “Whose fault is it?.
Gradualmente uma indústria
verticalmente integrada sur-
giu usando atores e capital tai-
waneses.

Isso era, naturalmente,
fortemente controlado pelos
japoneses – estando os filmes
locais sujeitos às convenções
japonesas, à época do cine-
ma mudo. Por exemplo, o
“benshi”, o narrador que fi-
cava sentado próximo à tela
e suplementava a música e
imagens no Japão, foi adota-
do e renomeado para “ben-
zi” pelos taiwaneses. Eles
também usaram outra con-
venção japonesa chamada
“rengasi” (rengageki, em ja-
ponês), que era um curioso
híbrido de cinema e teatro
que usava o cinema para en-
cenar o espetáculo teatral.

A indústria foi interrompi-
da, em 1937, pela guerra en-
tre a China e o Japão e virtu-
almente nada foi produzido
até o governo nacionalista es-
tabelecer-se na ilha, após
1945. Com o fim da Guerra
Civil em 1949, alguns cineas-
tas de Xangai – simpáticos aos
nacionalistas – ajudaram a
formar um novo núcleo de ci-
nema em Taiwan nos anos 50.

O Cinema Taiwanês

ÁSIA

nero chamado “Realismo So-
cial” emergiu, retratando sexo,
violência e cultura de “gangs”.
A exibição e representação da
violência explícita, da mistifica-
ção da masculinidade e a des-
crição misógina da sexualidade
feminina apareceram respon-
dendo à uma longa história de
repressão governamental da
sexualidade pela censura. Esse
modelo, porém, logo se exauriu
pela repetição, pelas estruturas
narrativas similares e pela ba-
nalização do sexo e da violên-
cia.

O “Novo Cinema” – No fim
dos anos 70 e começo dos anos
80, a indústria cinematográfi-
ca local confrontou-se com
uma série de desafios: o pri-
meiro foi a rejeição pelos
“moviegoers”. Embora a soci-
edade taiwanesa tivesse tido
profundas mudanças na déca-
da anterior, os veteranos dire-
tores continuavam a fazer fil-
mes escapistas, conformados.
O público estava cansado dos
repetidos clichês. O desafio
para a indústria cinematográ-
fica veio da popularização dos
“home videos”: era uma for-
ma barata de entretenimento
popular no começo dos anos
80. Um outro veio dos bem di-
vulgados filmes de Hong Kong.

Este cinema, com suas ino-
vações de produção, distribui-
ção e promoção, invadiu Tai-
wan. No começo dos anos 80,
ele rapidamente ultrapassou,
substituiu os filmes locais e tor-
nou-se a âncora do mercado
cinematográfico taiwanês. Es-
sas pressões financeiras força-
ram a indústria a procurar no-
vos caminhos para competir
com os filmes de Hong Kong.

As primeiras iniciativas vi-

eram da CMPC (Central
Motion Picture Corporation),
com o apoio de jovens cineas-
tas. Sob a supervisão da
CMPC, o filme chamado “In
our time”, composto por qua-
tro episódios distintos de qua-
tro novos diretores, foi produ-
zido em 1982 e fazia um
retrospecto das mudanças so-
ciais ocorridas em três déca-
das. Representou uma ruptu-
ra com o antigo e conformado
cinema produzido no país e,
pela sua inovação da estrutu-
ra narrativa, é geralmente
aceito como o filme que deu
início ao “Novo Cinema
Taiwanês”.

Porém, o “Novo Cinema”
só ganha corpo com o surgi-
mento de novos filmes inova-
dores que receberam amplo
reconhecimento. Em 1983,
“Growing up”, de Chen
Kunhou; “The sandwich
man”, dirigido por três jovens
cineastas, incluindo Hou
Hsiao-hsien (diretor de “City
of sadness”), conseguiu gran-
de repercussão e destaque.
Em especial, “The sandwich
man”, feito de três episódios
distintos, pode ser considera-
do a “pedra de toque”, o “car-
tão de visitas” desse movimen-
to. Pelo sucesso comercial e
de crítica, esses novos direto-
res puderam inovar e experi-
mentar novas idéias. A partir
desse ponto, o novo cinema
deu um salto de qualidade e se
desenvolveu ainda mais.

De 1983 a 1989, dez direto-
res – com estilos bastante par-
ticulares – contribuíram para o

novo cinema. Destaque para
o mais representativo diretor
do cinema taiwanês Hou
Hsiao-hsien, que – com seu
premiado filme (leão de ouro
em Veneza) “City of Sadness”
– ajudou a fortalecer esse
novo cinema internacional.
São merecedores de destaque,
ainda, os diretores Yang De-
chang (Edward Yang, com
“That day, on the beach”, “Tai-
pei story” e “The terrozer”);
Wan Ren (episódio “The taste
of apples”, do filme “The
sandwich man”); Zhang Yi
(“The wedding banquet”);
Ang Lee (“Pushing hands”);
Tong Wang (“Red per-
simmon”); Cheng-Sheng Lin
(Murmur of youth); e Kuo-Fu
Chen (“The personals”).

Taiwan adentrou o século
XXI e a expressão “Novo Ci-
nema” tornou-se ultrapassa-
da pelo fato de que, apesar
das tentativas, não conseguiu
renovar a indústria ou cons-
truir uma massa crítica de fil-
mes para competir com Hong
Kong.

Hong Kong ainda domina
os filmes de entretenimento.
Muitos dos cineastas que par-
ticiparam do “Novo Cinema”
deixaram a profissão ou mi-
graram para a produção tele-
visiva. Hou Hsiao-hsien e
Edward Yang, por outro lado,
tornaram-se ao lado de Ang
Lee os mais conhecidos e ce-
lebrados diretores taiwaneses.

Fonte: Divisão de Informações
– Escritório Econômico e Cul-
tural de Taipei

Como outras indústrias na
ilha, a indústria cinematográfi-
ca, lentamente, se desenvolvia
com subsídio governamental.
Filmes em mandarim e em di-
aleto constituíam o centro, o
núcleo da produção fílmica
nacional. Os filmes bilingües –
taiwanês/dialeto – duraram
pouco. Porém a produção em
dialeto declinou por duas ra-
zões básicas:

1º) O governo esforçou-se
por unificar o país declarando o
mandarim como língua oficial;

2º) Filmes em dialeto foram
preteridos em face dos subsi-
diados filmes em mandarim.

Nos anos 60, o país se mo-
derniza: desenvolvimento eco-
nômico, educação e industria-
lização eram as metas do go-
verno. Em 1963, a estatal
“Central Motion Picture Cor-
poration (CMPC)” introduz /
apóia a produção de melodra-
mas, naquilo que ficou conhe-
cido como “Realismo Saudá-
vel” (Health Realism).

Este gênero realçava atitu-

des positivas em direção aos
valores tradicionais que refleti-
am o esforço para tentar har-
monizar conceitos nem sempre
harmônicos como a reestrutu-
ração sócio-econômica e valo-
res éticos/ morais na tradicio-
nal sociedade agrária tai-
wanesa. O maior rival do cha-
mado “Health Realism” foi o
período dos “filmes de espada”
(cinema espada). Além desses
dois principais estilos, havia os
melodramas românticos, usual-
mente baseados na obra da es-
critora Qong Yao. Nos anos 70,
o “Realismo Saudável” foi
substituído pelos melodramas
românticos de Qong Yao.

A latente ansiedade/ desejo
por (re)conciliar modernidade e
tradição – vis a vis as rápidas
mudanças sócio-econômicas –
estavam, ainda, presentes nes-
ses filmes. Tal era manifestado
através dos conflitos individu-
ais (intrínsecos): classe, gêne-
ro, etc. e valores éticos/ morais,
em muitos melodramas. No fi-
nal dos anos 70 – um sub-gê-

DIVULGAÇÃO

Novo Cinema ganha corpo com o surgimento de filmes inovadores

Av. Nações Unidas, 21.621
São Paulo - SP - Tel.: (11) 3585-9393
Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1919
São Paulo - SP - Tel.: (11) 2112-2555
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Fundação Japão promove curso
sobre cinema japonês em agosto

Canto do

Bacuri

FRANCISCO HANDA

Nunca soube dos motivos
que levaram o pai a abando-
nar o lar, quando Shinobu ti-
nha apenas sete anos. Sobre
o assunto, não se comentava
nada em casa. Analice era a
mãe, loira, de lábios finos e
um olhar perdido, distancia-
do, da cor do mar. Eram jus-
tamente os olhos o que mais
marcava o semblante da ga-
lega. Por seus olhos, Hideki
apaixonara-se pela primeira
vez ao chegar àquela cidade
pequena, próximo de Volta
Redonda, no Rio de Janeiro.
E resolveu ficar por lá mes-
mo, inaugurando uma relojo-
aria, ofício que aprendeu
numa escola técnica ao dei-
xar o Japão na década de 60.

Dedicada ao marido, Ana-
lice se tornou uma prendada
esposa, mas jamais abando-
nou sua liberdade. Freqüen-
tava a casa das amigas, anti-
gas colegas dos tempos de gi-
násio. Também continuou a
participar das reuniões do
Clube Ideal, freqüentada pela
sociedade local, muitos deles
descendentes dos fazendei-
ros de café da região. O café
conhecera fases mais áure-
as, mas muitos dos antigos
donos continuavam endinhei-
rados, pagando os melhores
colégios para seus filhos no
Rio de Janeiro.

Muito daquilo que Analice
fazia questão de preservar,
estava longe da realidade de
Hideki. Ela, no entanto, ama-
va o marido e não exigia que
ele pagasse as despesas des-
tes gastos. Não se sabia di-
reito, ela sempre dava um jei-
to para não afetar o orça-
mento do lar afim de manter
seu padrão. A respeito, Hideki
ameaçava: “Um dia me vou
desta cidade, e sozinho”.
Dava-lhe as costas e pisan-
do firme, dirigia-se à oficina.
Seus olhos enchiam-se de lá-
grimas, mas calava-se resig-
nada.

Um dia, aquela ameaça
se concretizou. Hideki se foi,
numa manhã de verão. Não
quis se despedir dela. Levou
apenas uma maleta, com os
instrumentos de relojoaria e
algumas peças de roupa. Do
demais, deixou. Dirigiu-se ao
quarto do pequeno Shinobu,
que despertou com o ruído da
porta. Seus olhos eram os
mesmos de Analice. “Papai,
onde você vai”, perguntou.
“Vou viajar, quando te encon-
trar de novo, lhe trarei um ál-
bum de figurinhas de passa-
rinhos”.

Durante meio ano, Shino-
bu esperou pela chegada do
pai, dizendo: “ele vai chegar
com meu álbum de passari-
nhos”. Analice nada dizia, não
brigava com o menino, deixa-
va que ele sonhasse o possí-
vel retorno. Os anos foram
passando e Shinobu não fa-
lou mais no pai. A mãe nunca
mais se casou. Nem mesmo
o abandono do lar pelo pai
revoltara a mãe e, quanto ao
filho, ficou a saudade e uma
explicação. De fato, ele me-
recia uma explicação. Não se

Sem olhar nos olhos
importava que o pai resolve-
ra sair de casa, mas podia
contatar com eles. Nenhum
endereço, nenhuma carta,
nem mesmo uma pequena
mensagem mandada por al-
gum conhecido. Nada.

Num momento de conver-
sa até altas horas da noite,
num restaurante japonês,
Hideki, um próspero empre-
sário no ramo de importações,
deixa escapar: tinha uma ou-
tra família. Não estava arre-
pendido, mas queria se en-
contrar com o filho. Mais de
vinte e dois anos tinham pas-
sado. Um encontro fora mar-
cado no mirante do Edifício
Itália, em São Paulo.

De cabelos grisalhos,
Hideki com um copo de suco
de maracujá nas mãos, con-
templava paisagem sentado
no balcão. Logo, Shinobu re-
conheceu o pai. Sentou-se ao
lado dele e pediu um suco de
laranja. Não se cumprimen-
taram e iniciaram um diálo-
go, sem que um olhasse para
o outro. De frente ao balcão
um espelho refletia de manei-
ra distorcida seus semblantes.

– Costuma vir sempre
aqui, meu jovem – arriscou
Hideki.

– Não, nem sou de São
Paulo. Estou de passagem
para reencontrar um velho
amigo.

– Ah! sim. Encontrou
com ele?

– Faz muito tempo, nem
sei como iniciar uma conver-
sa.

– Poderá falar a respeito
de passarinhos.

– Você gosta de passari-
nhos?

– Gosto muito. Ouvi fa-
lar que alguns passarinhos
acabam chocando os ovos de
outras aves. Elas não se im-
portam com isso.

– E as mães que abando-
nam os filhotes, o que me diz
disso?

– Não é por falta de
amor, apenas abandonam por
circunstâncias adversas à sua
vontade. Não sou como elas,
mas também abandonei o
meu filho.

– Claro, muito. Agora te-
nho uma nova família e o apa-
recimento de um filho tra-
ria infelicidade para nós

– Você está sendo ego-
ísta? Não me parece sensato
negar a existência de seu fi-
lho.

– Não nego. Eu o amo
como sempre. Amo-o mais
ainda diante da sua ausência,
nestes anos todos, bem como
a sua mãe. Quando deixei-os
foi por amor, para não arrui-
nar a vida deles pois eu en-
contrava-me em lugar erra-
do. O único estranho tinha
sido eu.

Um longo silêncio se for-
mou. Foi Hideki quem primei-
ro se retirou e desejou-lhe um
“passar bem”. Sobre a mesa
esqueceu um embrulho, que
Shinobu catou e tentou alcan-
çá-lo. Não deu tempo. Depois
entendeu o seu conteúdo. Seu
pai tinha voltado para ele.

chicohanda@yahoo.com.br

AFundação Japão pro-
move de 25 a 27 de
agosto, no Espaço

Cultural Fundação Japão, em
São Paulo, o curso Cinema:
identidade, subjetividade e cri-
se no cinema japonês, cujo
objetivo é conduzir a análises
e reflexões sobre os mais di-
ferentes assuntos.

Para o módulo sobre o ci-
nema japonês pós-guerra, o
convidado é o professor  Dr.
João Luis Vieira, da Universi-
dade Federal Fluminense
(UFF). Recém-retornado do
Japão, onde ministrou palestras
e cursos sobre cinema brasi-
leiro em Kyoto, o docente pre-
tende avaliar as produções
mais clássicas até ao cinema
contemporâneo no mês de
agosto. Os interessados devem
se inscrever por e-mail, a par-
tir de 1 de julho.

Serão três encontros onde
serão analisados: a formação
de um imaginário espectato-
rial caracterizado pela presen-
ça ostensiva de “japonesis-
mos”, tanto para consumo in-
terno quanto para o público
internacional, para, em segui-
da, focalizar diferentes ex-
pressões cinematográficas de
grande questionamento, pro-
vocadoras de rupturas, crise
e desconstrução de marcas
identitárias.

João Luiz Vieira é prof. as-
sociado do Departamento de
Cinema e Vídeo da Universi-
dade Federal Fluminense

chegar aos dias de hoje, atra-
vés da apreciação e análise de
obras de Takeshi Kitano, Kohei
Oguri, Masato Harada, Taka-
shi Miike, Naomi Kasawe,
Kyoshi Kurosawa e outros,
será investigado a construção
de um vigoroso e influente ci-
nema que não esconde as am-
bigüidades inerentes à insepa-
rável relação entre nação, cul-
tura e subjetividade.

Nos dias 25 e 27 haverá
exibição de filmes. No dia 25,
às 19h30, será apresentado “O
Ferrão da Morte”, de 1990,
dirigido por Kohei Oguri, e no
dia 27, às 15h, “Taxi Kamika-
ze”, do cineasta Massato Ha-
rada.

IDENTIDADE,
SUBJETIVIDADE E CRISE NO
CINEMA JAPONÊS
QUANDO: DIAS 25, 26 E 27 DE AGOSTO,
DAS 14 ÀS 17H

INSCRIÇÕES (A PARTIR DE 1 DE JULHO):
INFO@FJSP.ORG.BR

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: CURRICULUM

VITAE RESUMIDO (PRIORIDADE PARA

ESTUDANTES DE CINEMA), DISPONIBILIDADE

PARA OS TRÊS DIAS DO CURSO. OS

SELECIONADOS SERÃO AVISADOS POR E-
MAIL, ATÉ O DIA 14 DE AGOSTO.
SESSÕES DE FILMES:
DIA 25 - “FERRÃO DA MORTE”
(DIR. KOHEI OGURI,1990) ÀS 19H30
DIA 27 - “TAXI KAMIKAZE’
(DIR. MASSATO HARADA, 1995) ÀS 15H00
ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO (AV. PAULISTA, 37, 1º ANDAR)
LOTAÇÃO: 50 PESSOAS

INFORMAÇÕES: (11) 3141-0110

DIVULGAÇÃO

Cena de Pai e Filha, de Yasujiro Ozu, será analisado durante o
evento

Professor João Luiz Vieira, do Departamento e Vídeo da UFF-RJ

(UFF-RJ), onde coordena o
Programa de Pós-Graduação
em Comunicação. Doutor pela
Universidade de Nova York, é
autor de inúmeros ensaios e

críticas, com pesquisas dedica-
das ao cinema japonês.

Partindo do sublime univer-
so de Yasujiro Ozu em “Pai e
filha” (Banshun, 1949) para

A partir da influ-
ência da carga ge-
nética na constru-
ção da família bra-
sileira, a fotógrafa
de origem chinesa
Fifi Tong desenvol-
veu o livro “Origem
- Retratos de Famí-
lia no Brasil”. De-
pois de quinze anos
de pesquisa, em
várias capitais, a fo-
tógrafa reuniu 50
retratos de famílias,
de etnias, níveis so-
ciais e regiões dife-
rentes. “Tudo co-
meçou com o meu
retrato em família,
revendo vestidos chineses  que
eram de minha avó e minha
mãe. Minha avó estava enve-
lhecendo, achei que era uma
oportunidade. Eram as gera-
ções. Um retrato sem preten-
são. Quando vi as fotos reve-
ladas percebi que poderia ser
um projeto significativo”, lem-
bra ela, que descende de chi-
neses de Xangai.

Quando começou, a autora
queria fotografar só mulheres.
“Ao longo do projeto fui me
abrindo: por que não abrir para
as misturas? Comecei bem

devagar retratando outras fa-
mílias, por indicação de ami-
gos. Conhecia as famílias, con-
versava, resolvia se ia fotogra-
far ou não. Aí reparei como a
maioria carregava traços no
tempo e passei a buscar famí-
lias com muitas gerações. A
coisa foi se formando: a gené-
tica, a descendência, as famí-
lias falando sobre elas mes-
mas.”

Conhecida no meio publici-
tário como uma das grandes
retratistas brasileiras, Fifi
clicou filhos e netos de africa-
nos, europeus e asiáticos, fa-
mílias conhecidas e anônimas
brasileiras.

Um dos objetivos do livro é
propor a discussão do valor da
família. “Quero formar um
grande banco de imagens e de
dados das famílias brasileiras,
e todo mundo pode participar.”

O lançamento acontece no
próximo dia 29, no Memorial
do Imigrante, em São Paulo.

RETRATOS DE FAMÍLIA NO
BRASIL
134 PÁGINAS

3000 EXEMPLARES

R$ 60 NAS LIVRARIAS DE TODO O PAÍS

LANÇAMENTO - 29 DE AGOSTO

(SÁBADO), A PARTIR DAS 13H

ONDE: MEMORIAL DO IMIGRANTE

(RUA VISCONDE DE PARNAÍBA, 1316 –
MOOCA)

LITERATURA 1

Fotógrafa Fifi Tong retrata a
família brasileira em livro

TRECHO DO LIVRO
“Eu posso falar que

meus pais se adaptaram
muito rápido – quarenta e
quatro anos depois de
partirem da China regres-
saram para sua cidade
natal, Xangai. Os dois vi-
ram as casas onde passa-
ram a infância transfor-
madas em fábricas. Senti-
ram-se estrangeiros.

Que força é essa que
envolve, enlaça e trans-
forma estrangeiros em
brasileiros? Todas essas
questões surgiram à medi-
da que ia fazendo as fo-
tos de famílias, muitas de-
las, como a minha, vindas
de longe.” (Fifi Tong)

Livro reúne 50 retratos de famílias

DIVULGAÇÃO

O arquiteto e
escritor Silvio Sam
lançou ontem (6),
no Espaço Cultural
da Churrascaria
Radial Grill, em São
Paulo, a segunda
edição do livro So-
nhos Que De Cá
Segui. Segundo o
autor, a razão des-
te lançamento se
deve, não apenas à
distância que o se-
para do da 1ª edi-
ção (1997), “mas
principalmente por-
que o tema voltou a
preocupar, em fun-
ção da crise mun-
dial que afetou gra-
vemente os traba-
lhadores nipo-brasi-
leiros e afins que para o Japão
se dirigiram em busca de re-
compor uma vida digna que
não conseguiam alcançar na
terra em que nasceram”.

“Mas, o pior de tudo é que,
tendo em vista o tempo que já
dura esse movimento migrató-
rio, crianças também foram
geradas nesse período, bem
como alguns trabalhadores fo-
ram para lá, ainda crianças. Ou
seja, tiveram seus desenvolvi-
mentos intelectuais, sociais e
psicológicos afetados. E, hoje,
devido à crise, muitos estão
retornando à Pátria ‘estra-
nha’... e para grande parcela
deles, de língua também estra-
nha.”, conta Silvio, destacan-
do que “normalmente, não se
realizam lançamentos para 2ª
edições de livros”. “As edito-
ras, tendo em vista o esgota-
mento da edição anterior, sim-
plesmente, publicam as edi-
ções seguintes e as colocam
no mercado”, observa.

O livro narra a história de
uma família nipo-brasileira de
formação universitária, mas
que não conseguia se firmar
na vida profissional, até que,
por fim, também cedem ao
movimento migratório dekas-
segui, ainda no começo, e em-

barca para o Japão, com dois
filhos pequenos. A história dis-
corre, portanto, desde as difi-
culdades encontradas por eles,
no Brasil, em busca de uma
vida com dignidade; passa pe-
las formalidades para a mudan-
ça de países; pelos riscos de
fracassos devido às agências
mal intencionadas; pelos pri-
meiros contatos em terras es-
tranhas; pela adaptação e con-
vívio com a nova cultura, até
porque os filhos também tinha
de estudar; pelo convívio tan-
to com os próprios brasileiros
como com os japoneses nati-
vos; por situações desespera-
doras, mas também por supe-
rações. Segundo o autor, o que
se pode afirmar é que se trata
de um romance-ficção com
cenário de fundo verdadeiro.
E para mostrar que não se tra-
ta de tema específico apenas à
comunidade nikkei, o autor bus-
cou, para essa 2ª edição, o de-
poimento de alguém “de fora e
“ganhou de presente” o prefá-
cio de Cláudio de Moura Cas-
tro, ex-diretor do Banco Mun-
dial (areada Educação), presi-
dente do Conselho Consultivo
do Colégio Pitágoras (MG) e
articulista permanente da revis-
ta Veja (Ponto de Vista).

LITERATURA 2

Silvio Sam lança 2ª edição do
livro Sonhos Que De Cá Segui

Livro ganhou segunda edição

DIVULGAÇÃO
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PROJETO

 “A Revolta da Carne: Diálogos Brasil – Japão”
reúne exposição, seminários e mostras de filmes

Para comemorar os 50
anos da criação do butô
e da publicação do ma-

nifesto Neoconcreto, o Sesc
Consolação realiza, até o dia
29 de agosto, “A Revolta da
Carne: Diálogos Brasil-Japão”,
projeto que reúne exposição,
seminários e mostra de filmes.
O objetivo é discutir lada-a-
lado as experiências radicais
brasileiras e japonesas nesse
período, buscando o conheci-
mento e o entendimento da his-
tória e do corpo contemporâ-
neo.

De acordo com os organi-
zadores, mais do que uma ex-
posição, cercada de seminário
e mostra de filmes, A Revolta
da Carne: Diálogos Brasil –
Japão é uma ação concreta e
viva entre dois espaços-tem-
pos. A descoberta de outras
perspectivas, a ousadia de in-
vestigações e a surpresa de
algumas convergências.

O evento apresenta apro-
ximações entre dois movimen-
tos distintos, que não tinham
nenhuma relação um com o
outro – nem sequer sabiam da
existência um do outro – mas
sua pesquisa e resultado foram
importantes, pois transforma-
ram e até hoje ainda colocam
em xeque uma visão específi-
ca e fechada da arte.

Em 1959, dois movimentos
artísticos propuseram uma re-
volução na arte do corpo e
seus estudos, sob a influência
francesa.

O primeiro aconteceu em
Tóquio durante os anos 50 e
foi originalmente chamado de
ankoku butô ou dança das tre-
vas. Influenciado pela literatu-
ra francesa considerada mal-
dita, como George Bataille,
Céline , Lautreamont e o tea-
tro da crueldade de Antonin
Artaud, o dançarino e escritor
Tatsumi Hijikata (1928-1986)
foi o criador deste movimento
e uma das principais figuras da
vanguarda japonesa nos anos
60 e 70.

No mesmo período, no Bra-
sil, o poeta Ferreira Gullar fez
seu manifesto da Arte
Neoconcreta, inspirando artis-
tas como Helio Oiticica e Lygia
Clark. Este movimento/mani-
festo questionava a ideia da
representação na arte e apro-
priando-se de noções estéticas
universais, conectava-as à vida
e ao corpo, criando uma rede
de relações entre os espaços
internos e externos do corpo.

Tanto Oiticica e, principal-
mente, Clark tiveram suas
obras influenciadas por Merlau
Ponty, representante maior da
fenomenologia.

O butô trouxe uma outra
dimensão do homem para as
artes japonesas, sempre

tas relações entre dois lados do
mundo.

Nos dois primeiros dias des-
ta programação ocorrerá um
seminário onde estas relações
entre o Japão de Tatsumi Hiji-
kata e do Butô e as criações e
amplificações de Helio Oitica
e Lygia Clark serão expostas
e discutidas com especialistas
japoneses e brasileiros. O di-
retor geral do arquivo Hijikata
da Universidade de Keio de
Tóquio no Japão, bem como o
mais importante crítico e teó-
rico sobre a vanguarda japo-
nesa da década de 60 /70 es-
tarão presentes.

A REVOLTA DA CARNE:
DIÁLOGOS BRASIL – JAPÃO
QUANDO: ATÉ 29 DE AGOSTO

CURADORIA: CHRISTINE GREINER,
HIDEKI MATSUKA, MORISHITA TAKASHI,
RICARDO MUNIZ FERNANDES

SESC CONSOLAÇÃO (RUA DR. VILA

NOVA, 245)
TEL: 3234-3000

MOSTRA DE FILMES
DE 12 A 26 DE AGOSTO, A PARTIR DAS

19H30. CONVIVÊNCIA. NÃO RECOMEN-
DADO PARA MENORES DE 16 ANOS

FILMOGRAFIA DE SHUJI TERAYAMA

SERÁ APRESENTADA A FILMOGRAFIA DE

SHUJI TERAYAMA.
ABERTURA NO DIA 12, ÀS 20H, COM

PALESTRA DE KUNIICHI UNO.
DIAS 13, 14, 17 E 18 DE AGOSTO.
QUARTA, QUINTA, SEXTA, SEGUNDA E
TERÇA, A PARTIR DAS 19H30.
FILMOGRAFIA DE TATSUMI HIJIKATA

SERÁ APRESENTADA A FILMOGRAFIA DE

TATSUMI HIJIKATA.
ABERTURA NO DIA 19, ÀS 20H, COM

PALESTRA DE CHRISTINE GREINER.
DIAS 20, 21, 24, 25 E 26 DE AGOSTO.
QUARTA, QUINTA, SEXTA, SEGUNDA,
TERÇA E QUARTA, A PARTIR DAS 19H30.

marcadas pelo rigor, repetição
e tradição. Ankoku Butô tra-
zia à tona o lado escuro do
homem, sua alma e sua som-
bra. Seu mentor, Tatsumi Hiji-
kata, não somente foi uma fi-
gura fundamental para dança
moderna e no teatro Angura
(palavra japonesa para
underground), como tornou-se
participante de um círculo de
pessoas relacionadas ao tea-
tro, à literatura, à poesia, à fo-
tografia, ao cinema, à música
e às artes plásticas no Japão.

Hijikata quebrou todas as
convenções da dança (no Oci-
dente e no Japão) e trouxe à
cena o corpo do dançarino
como ser inanimado, receptá-
culo do seu entorno, explodin-
do com as noções de sujeito e
identidade tão fortalecidas por
todos os artistas modernos.

A presença de Artaud na
obra de Hijikata e no butô foi
muito forte. Existem trechos
de textos de Artaud gravados
por Hijikata.

Uma estética ocidental, que
não privilegiava mais a visão e
o conhecimento metafísico, e
uma tradução oral afro-indíge-
na brasileira, cujo conhecimen-
to e história estão inseridos no
corpo e nos rituais, sempre
como experiências concretas.
Tratava-se da materialidade da
carne.

Conectados a estes movi-
mentos mundiais que subver-
teram também os cânones da
arte, os trabalhos de Lygia
Clark e Helio Oiticica escapa-
ram dos rótulos fechados da
body art, arte conceitual,
peformance ou happening, co-
locando a participação do es-
pectador como o elemento
principal da obra. Romperam
com a ideia da arte/mercado-
ria de galeria e criaram obras
onde a participação do espec-
tador era fundamental.

Desfocando a visualidade
de suas obras, Clark e Oiticica
centraram seu trabalho no cor-
po, explorando o espaço e o
corpo de uma forma tátil, au-
ditiva, olfativa e cinética. Suas
contribuições para a arte con-
temporânea são relevantes não
somente por seu original de-
senvolvimento no contexto da
arte brasileira, mas também
porque suas imersões e propo-
sições, suas relações diferen-
ciadas com objetos e suportes
e seus “vocabulários
interativos” transformaram a
idéia da arte e de sua fruição.

Exposição – Algumas ima-
gens e conjunções destas duas
experiências radicais e
transformadoras da arte em
geral estão presentes na ins-
talação/intervenção, ou mesmo

“penetrável”, que ocupa a Con-
vivência do SESC Consolação,
e faz um recorte de um deter-
minado Japão e alguma coisa
do Brasil nos anos 60/70.

A exposição consiste em
pôsteres, fotografias e alguns
objetos originais provindos do
arquivo Hijikata do museu no
Japão. Reproduções de
notebooks de Tatsumi Hijikata
conseguem decupar seu pro-
cesso incomum e único de cri-
ação de referências. A relação
com o Brasil e o trabalho de
Helio Oiticica estará presente
na utilização de alguns materi-
ais comuns utilizados nas obras
de ambos os artistas, bem
como no filme HO de Ivan
Cardoso e uma série de entre-
vistas realizadas por Suley
Rolnik sobre a obra de Lygia
Clark.

De Tatsumi Hijikata alguns
fragmentos de sua obra, de
Helio e Lygia interpretações
sobre seus intermináveis pro-
cessos de criação. Paralelos
traçados entre os processos de
criação essas invenções dos
lados opostos do mundo . No
espaço de exposição serão
exibidos também continuamen-
te imagens de obras de
Tatsumi Hijikata e de Shuji
Tereyama. Sessões especiais
comentadas por especialistas
nacionais e internacionais dos

filmes dos artistas acontecerão
em datas específicas. Mais do
que uma instalação ou uma in-
tervenção, há a “apropriação”
do nome Penetrável, entendi-
do aqui como um

espaço onde entrar é parti-
cipar no processo de pensa-
mento e ousadia proposto nes-

Mais do que uma exposição, cercada de seminário e mostra de filmes, projeto é uma ação concreta e viva entre dois espaços-tempos
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BAIRRO ORIENTAL

Exposição e festa vão marcar os 40 anos do
Bairro Oriental da Liberdade

Os jornais Nikkey Shim-
bun e Nippak, a comis-
são do Convênio Cida-

des Irmãs São Paulo - Osaka
presidida por Raul Takaki – e
a Organização da Associação
Paulista de Relações Interna-
cionais (APRI) promovem até
setembro vários eventos em
comemoração ao 40º aniver-
sário do bairro da Liberdade.
O primeiro deles é a exposi-
ção fotográfica com o tema “O
Bairro Oriental da Liberdade”,
que acontecerá entre os dias
10 a 31 de agosto nas depen-
dências da estação Sé do Me-
trô (próximo das catracas de
entrada). Durante a mostra
serão expostos dez painéis de
20 faces com fotos e postais
produzidos a partir de imagens
antigas e contemporâneas que
mostram a história do urbanis-
mo do bairro da Liberdade
desde 1905, com a chegada
dos primeiros japoneses até os
dias de hoje.

As comemorações do ani-
versário da Liberdade prosse-
guem entre os dias 5 e 7 de
setembro com a realização da
Festa da Liberdade que con-
tará com apresentações de
taikô; bandas J-Pop; Banda
Gaijin Sentai; Yosakoi Soran;

DIVULGAÇÃO

festejos contam com o apoio do
Hospital Bandeirantes, do CNA
inglês definitivo e da Fundação
Escola de Comércio Álvares
Penteado (Fecap).

O bairro – A Liberdade come-
mora 40 anos de fundação, des-
de quando foi adotada pela Se-
cretaria Municipal de Turismo
ela recebeu a denominação de
bairro oriental. Até 1969 exis-
tia uma comunidade chamada
de bairro japonês, num bairro
que cresceu em função da inau-
guração em 1953 de um com-
plexo que incluía o Cine Niterói
com capacidade para 1500 pes-
soas; um hotel e um restauran-
te, onde hoje se encontra a li-

gação Leste/Oeste.
Na época o cinema come-

çou a atrair 20 mil pessoas por
semana e para atendê-las sur-
giram na região várias lojas de
comestíveis, bares, restauran-
tes, presentes, etc. Em 1968 o
bairro sofreu o impacto da aber-
tura da Via Leste/Oeste e a
construção da linha Norte-Sul
do Metrô com a abertura de
uma enorme vala. Como con-
seqüência das duas grandes
obras urbanísticas as lojas da
região na ocasião sofreram um
golpe, o Cine Niterói deixou de
existir, o público sumiu, por conta
disso muitos estabelecimentos
mudavam ou fechavam.

A transformação da Liber-
dade em bairro tipicamente ja-
ponês só ocorreu a partir de
1969 quando o jornalista do
Jornal O Estado de São Paulo,
Randolfo Marques Lobato,
procurou o então prefeito Pau-
lo Maluf e o Secretário de Tu-
rismo Marcio Papa e apresen-
tou uma proposta para a cria-
ção do Bairro Oriental da Li-
berdade. Randolfo Lobato
também apresentou a propos-
ta para o cônsul geral do Ja-
pão que por sua vez recomen-
dou o jornalista para conver-
sar com Tsuiyoshi Mizumoto,

Bairro da Liberdade ganhará exposição a partir desta segunda

bom odori; show do cantor ja-
ponês Shorei Naruse; uma de-
legação da Província de Osa-
ka; e outras atrações que es-
tão sendo confirmadas.

Na ocasião também será
inaugurado o Sino do Amor do-
ado pela cidade de Osaka em
comemoração aos 40 anos do
tratado de cidades irmãs. Os

um dos líderes dos comercian-
tes, empresários e o presiden-
te de uma comissão de mora-
dores que reunia, além dos ja-
poneses, coreanos, chineses e
vietnamitas no bairro japonês.

Com a inauguração da li-
nha norte-sul do metrô paulis-
tano as fachadas dos prédios
foram remodeladas e os esta-
belecimentos trocaram as an-
tigas placas por letreiros bilín-
gües. A rua Galvão Bueno re-
cebeu um imenso Torii no Vi-
aduto Cidade de Osaka e a
Liberdade ganhou a aparência
de uma região que tem mais
cara de Japão do que muitos
bairros japoneses dos dias atu-
ais. Hoje o bairro oriental da
Liberdade funciona todos os
dias durante os 365 dias do ano
de forma ininterrupta.

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA
“O BAIRRO ORIENTAL DA
LIBERDADE”
QUANDO: DIAS 10 A 31 DE AGOSTO

HORÁRIO: DAS 4H40 À MEIA-NOITE

ONDE: ESTAÇÃO SÉ DO METRÔ –
PRAÇA DA SÉ

FESTA DA LIBERDADE
QUANDO: 5 A 7 DE SETEMBRO

HORÁRIO: 10H ÀS 18H

ONDE: PRAÇA DA LIBERDADE E RUA

GALVÃO BUENOSino doado por Osaka

A Aliança Cultural Brasil-
Japão entregou no dia 11 de ju-
lho o Prêmio Guilherme de Al-
meida - Concurso de Mono-
grafias, lançado em 2008 para
homenagear o poeta Guilher-
me de Almeida, fundador da
ACBJ e seu primeiro presiden-
te. A cerimônia de entrega do
prêmio aconteceu na Casa das
Rosas, em São Paulo.

“Este é um grande salto
para a Aliança. O júri concluiu
por um empate tríplice, e o
concurso foi considerado pela
Academia Paulista de Letras
como de grande significado,
não só pelo aspecto cultural
como também pelo valor do
prêmio, de R$ 50.000,00”, res-
salta o dr. Jo Tatsumi, presi-
dente da ACBJ .

Os membros da Comissão
Julgadora, formada pelo dr.
Paulo Bomfim, dr. Claudio
Lembo e dra. Ada Pellegrini
Grinover, escolheram três
obras como vencedoras.

“Foram mais de 100 traba-
lhos, todos meticulosamente li-
dos, e nos deparamos com três
trabalhos primorosos, que for-
mam um tríptico, cada qual
evocando aspectos diferentes
da vida e da obra de Guilher-
me de Almeida. Dessa tridi-
mensionalidade, surge o retra-
to do artista, e as três mono-

grafias dividem a glória do pri-
meiro lugar”, explicou a dra.
Ada Pellegrini Grinover.

Conheça as obras
premiadas:

Viagem ao Oriente Mais do
que Próximo

Autores: Frederico Oza-
nam Pessoa de Barros, Alípio
Correia de Franca Neto,
Sandra Mara Franca

Ricamente ilustrada, a mo-
nografia ressalta o amor e o
comprometimento de Guilher-
me de Almeida com a cultura
japonesa, trazendo a transcri-
ção de documentos oficiais
valiosos e uma avaliação de
sua obra multi-facetada. Des-
taque para Frederico Ozanam,
biógrafo e amigo pessoal de
Guilherme de Almeida.

Guilherme de Almeida -
Um Romântico entre os
Haicaístas

Autora: Maria Isabel
Barrozo de Almeida

Um trabalho pessoal, que
evoca as lembranças da in-
fância da própria autora, re-
lembrando a trajetória de
Guilherme de Almeida, des-
de o início de sua produção
aos últimos poemas, analisan-
do também o percurso dos
haicais no Brasil.

Guilherme, Il miglior fabbro
Autor: Marcelo Tápia
A musicalidade, a inovação

e a plasticidade da obra de
Guilherme de Almeida reve-
lam-se na monografia de
Tápia, que aborda o papel de-
cisivo de Guilherme de Almei-
da em diversos campos da li-
teratura. Poeta, autor, tradutor,
ensaísta e editor, Tápia dirige
a Casa Guilherme de Almei-
da, em São Paulo.

HOMENAGEM

Aliança Cultural Brasil-Japão entrega prêmio
Guilherme de Almeida aos vencedores

Membros da Comissão Organizadora escolheram três obras como vencedoras do Concurso
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Fundação Japão promove ciclo de palestras
“Japão fora do Japão” em agosto e setembro

A Fundação Japão
organiza um ciclo de
palestras em agosto e
setembro com especi-
alistas na área de lite-
ratura e teatro do Ja-
pão e da França. Se-
rão três encontros re-
alizados nos dias 24 e
26 de agosto além do
dia 3 de setembro, sem-
pre às 19h30, no Espa-
ço Cultural Fundação
Japão. O evento tem
co-promoção Associa-
ção Brasileira de Estu-
dos Japoneses (ABEJ)
e Universidade de São
Paulo (USP).

No dia 24, quem
abre a série é a direto-
ra do Departamento de
Estudos Japoneses da
Universidade de Strasbourg e
vice-presidente do Centro Eu-
ropeu de Estudos Japoneses
em Alsácia, Sakae Murakami
Giroux. E o tema da palestra
será “A tradição dos teatros
kyôgen, nô e kabuki – Japão e
França”.

A palestra trata das origens
e desenvolvimentos de teatros
em questão e considera o
kyôgen como um fio condutor
do processo de formação de
nô e de kabuki. Seja para des-
tacar a harmonia das oposi-
ções no nô, seja para introdu-
zir a “mímica” no kabuki, o
papel desempenhado pelo
kyôgen foi relevante na eficá-
cia teatral dessas artes. Trata
igualmente da recepção des-
ses teatros no Ocidente, parti-
cularmente na França, e pro-
põe verificar a validade de cer-
tas informações ainda atual-
mente veiculadas.

No dia 26, o especialista em
Literatura Comparada, especi-

almente a polonesa, e profes-
sor da Universidade Ritsumei,
em Kyoto, Masahiko Nishi,
falará sobre “Os japoneses no
Brasil e o símbolo caboclo”.

Masahiko Nishi esteve no
Brasil como professor visitan-
te na Universidade de São
Paulo em 2002. O seu enfo-
que original na América do Sul
era a imigração polonesa e ju-
deus do Leste Europeu, o que
levou a se interessar pelos pró-
prios imigrantes japoneses.
Dentre outras publicações,
“Extraterritorial” e “Sekai
bungaku no naka no Maihime”
(Princesa Mai na Literatura
Mundial).

Caboclo – Em 1936, o escri-
tor Toson Shimazaki deparou
com a palavra “caboclo” nos
intercâmbios realizados com
os japoneses do Brasil quando
participou do Encontro Inter-
nacional de Pen Club, em
Buenos Aires  (Argentina).

Na época, o “caboclo”
correspondia em japonês à pa-
lavra “dojin” (nativo), mas Shi-
mazaki sentiu um quê de colo-
nização inserido nesse vocábu-
lo. Na realidade, quando os ja-
poneses retrataram as suas
experiências na literatura, ora
como japonês, ora como nikkei,
não puderam escapar desse
símbolo “caboclo”.

A “assimilação” dos japo-
neses no Brasil não só signifi-
cou o “sucesso” no território
brasileiro mas também o de-
safio da “conquista do desdém
caboclo”. Pensa-se sobre a
importância da “coisa cabocla”
nos cem anos da literatura ja-
ponesa no Brasil.

Finalizando o ciclo, no dia 3
de setembro, o professor do
International Research Center
for Japanese Studies de Kyoto,
Shuhei Hosokawa, abordará o
tema “A atividade literária dos
isseis no Brasil”. Doutor em
Música pela Universidade Na-
cional de Belas Artes e Música
de Tóquio (1989), Hosokawa
enfocará a história cultural da
literatura em língua japonesa no
Brasil para refletir sobre a pos-
sibilidade de uma “Literatura
japonesa no exterior”.

CICLO DE PALESTRAS
“JAPÃO FORA DO JAPÃO”
QUANDO: DIAS 24, 26 DE AGOSTO E

3 DE SETEMBRO, ÀS 19H30
É NECESSÁRIO EFETIVAR INSCRIÇÃO

PRÉVIA. OS DADOS (NOME COMPLETO E E-
MAIL) DEVEM SER ENVIADOS PARA

INFO@FJSP.ORG.BR

ENTRADA GRATUITA

ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO (AV. PAULISTA, 37, 1º ANDAR,
SÃO PAULO)
LOTAÇÃO: 100 PESSOAS

INFORMAÇÕES: (11) 3141-0110
ESTUDOS@FJSP.ORG.BR

DIVULGAÇÃO

Evento discutirá origens do nô e kabuki
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VEÍCULOS

Honda inicia venda de seu terceiro
automóvel fabricado no Brasil

Já está disponível na rede
de concessionárias habilitadas
para importadas da Honda o
modelo 2009 da XL 1000V
Varadero na nova cor amare-
la, que substitui a laranja, e na
opção preta, que foi mantida.
Grafismos modernos comple-
tam seu visual.

O público brasileiro teve
acesso à XL 1000V Varadero
pela primeira vez em agosto de
2007, quando começou sua
importação da Espanha. Des-
de então, o modelo conquistou
fãs. Isto porque reúne carac-
terísticas como conforto e ver-
satilidade, aliadas a um design
moderno, tecnologia de ponta
e um potente motor derivado
de motos esportivas.

Uma das principais carac-
terísticas da XL 1000V Vara-
dero é o seu visual. O pára-bri-
sa proporciona comodidade e
maior proteção contra o vento
para pilotos de várias estaturas.
O equipamento pode ser ajus-
tável em duas posições, com

DUAS RODAS

XL 1000V Varadero chega às concessionárias em nova cor

Oferece também potência ele-
vada (93,8 cv a 7.500 rpm) para
a pilotagem tanto no uso urbano
quanto no uso estradeiro.

O modelo possui sistema de
injeção eletrônica PGM-FI
(Programmed Fuel Injection),
que proporciona respostas rápi-
das ao comando do acelerador.
Também dispõe de um sistema
responsável por verificar o fun-
cionamento do motor, por meio
de sensores que controlam o flu-
xo de ar e minimizam a emissão
de gases. Com isso, a Varadero
está em conformidade com o
Promot 3 (Programa de Controle
da Poluição do Ar por Motoci-
clos e Veículos Similares).

A XL 1000V Varadero já
está disponível nas 80 conces-
sionárias Honda habilitadas
para a comercialização de mo-
tocicletas importadas. Seu pre-
ço público sugerido é de US$
28.064,00 (cerca de R$
56.717,34). A garantia é de um
ano, sem limite de quilometra-
gem.

variação de 40 mm na altura.
O conjunto traseiro se des-

taca pelo desenho moderno, a
começar pelo seu amplo baga-
geiro integrado à alça do ga-
rupa e à rabeta. As setas e a
lanterna de freio formam um
conjunto único e as ponteiras
do escapamento são de aço
inox, o que confere qualidade

e tecnologia.
O grande atrativo dessa mo-

tocicleta é o motor DOHC
(Double Over Head Camshaft),
de 996 cm3, arrefecido a líqui-
do, bicilíndrico em “V” com in-
clinação de 90º entre os cilindros.
Tem elevado torque (9,9 kgf.m
a 6.000 rpm), assegurando óti-
ma dirigibilidade e agilidade.

Modelo 2009 da XL 1000V Varadero está disponível na cor amarela

DIVULGAÇÃO

Onovo sedã compacto
Honda City lançado
recentemente em São

Paulo já está sendo vendido na
rede de concessionárias da
montadora japonesa no Brasil.
O terceiro carro da marca no
Brasil depois do Civic e do Fit,
será produzido em uma linha
de montagem (adaptada para
o novo carro), na fábrica de
Sumaré (SP), que exigiu inves-
timento de R$ 180 milhões. A
princípio o modelo deveria ser
montado em uma fábrica que
o grupo construiria na Argen-
tina, projeto esse adiado por
conta da crise.

Desenvolvido com base na
terceira geração do veículo, o
carro foi lançado pela primeira
vez na Tailândia em 1996 e acu-
mula vendas de mais de 1,2
milhão de unidades em cerca
de 91 países. O City também é
fabricado na China, Filipinas,
Índia, Indonésia e Paquistão.
No Brasil, a Honda pretende
produzir 4,1 mil unidades / mês
do modelo, menos de 10% de-
las serão destinadas para ex-
portação para países da Amé-
rica do Sul, entre eles Argenti-
na, Chile e Uruguai.

O Honda City é equipado
com motor 1.5l i-VTEC Flex que
fornece 115 cv quando abaste-
cido com gasolina e 116 cv com
álcool. O modelo será ofereci-
do em três versões. Os preços
do City sugeridos variam de R$
56,2 mil (LX MT), R$ 60 mil
(LX AT), R$ 61 mil (EX MT),
R$ 65,4 mil (EX AT), R$ 65,3
mil (EXL MT) e R$ 71 mil (EXL
AT), com frete incluso (base
Estado de São Paulo).

Os modelos EX e EXL pos-
suem rodas de liga leve de 16
polegadas, cinco raios e pneus
185/55; a versão LX tem ro-
das de liga leve de 15 polega-
das, cinco raios e pneus 175/
65. A LX, de entrada, tem câm-
bio manual e rodas de liga leve
de 15 polegadas, cinco raios e
pneus 175/65.

Apesar de considerado pela
Honda como uma nova cate-
goria de sedã médio único em
relação as versões existentes,
o City poderá brigar no mer-
cado com modelos como o
Ford Focus, o Fiat Linea e o
Polo da Volkswagen, entre
outros. Um pouco menor que
o Honda Civic, o City pode até
concorrer com o “irmão mais
velho” em algumas configura-
ções – o New Civic parte de
R$ 64,3 mil. Podendo influen-
ciar as vendas até do Fit que
custa a partir de R$ 51,8 mil.
O Honda City tem 4,400 mm

de comprimento, 1.695 mm de
largura, distância entre eixos de
2.550mm e porta-malas com
capacidade para 506 litros.

O diretor vice-presidente da
Honda, Kazuo Nozawa, espera
que o sucesso conquistado pe-
los Civic e Fit se reflitam no City.
Em volume de vendas a Honda
é a quinta montadora detendo
4,5% do mercado brasileiro. “O
lançamento acontece num mo-
mento especial da minha traje-
tória em duas décadas de atua-
ção. A Honda é uma empresa
japonesa que eu vi nascer e que
se fortaleceu ao atingir os níveis
de aceitação”, assegurou.

“A previsão é alcançarmos
um acréscimo de 0,5% a mé-
dio prazo. Não temos pressa
em conquistar participação”,
ressaltou o segundo executivo
da Honda, Issao Mizoguchi.
Ele revela que o grupo, assim
como outras multinacionais,
aposta nos países em cresci-
mento. “Os Brics salvarão os
mercados mundiais, e o Brasil

é um dos melhores países para
se investir”, aponta.

Segundo Kazuo Nozawa o
projeto da primeira fábrica do
grupo na Argentina, anuncia-
do no início de 2007, foi
suspenso em outubro de 2008,
logo após o agravamento da
crise financeira internacional.
“Em virtude das incertezas do
mercado, suspendemos o pla-
no que poderá ser retomado no
futuro”, previu.

A fábrica de Sumaré foi
inaugurada em 1997 e produ-
ziu apenas o Civic até a che-
gada do Fit, em 2003. Em 12
anos de produção local a
Honda investiu US$ 784 mi-
lhões e produziu mais de 700
mil carros por ano. A unidade
tem 3,5 mil funcionários e ca-
pacidade para 150 mil carros/
ano. Hoje são 155 pontos de
vendas exceto outros 12 que
devem ser inaugurados até o
fim deste ano. Com a venda
de 12.733 veículos estabele-
ceu-se um novo recorde, fato

que deve ser impulsionado com
o lançamento do Honda City.

Troca – Kazuo Nozawa, há 24
anos na Honda, está se aposen-
tando e em seu lugar, assume
Issao Mizoguchi, que coorde-
nava a fábrica de motocicletas
em Manaus (AM). Ao assumir
o cargo de diretor vice-presi-
dente, ele antecipa que espera
obter um crescimento susten-
tável (considerado a palavra
chave). “Temos preocupação
com quantidade, com marketing
cher. Vamos acompanhar a
evolução do mercado brasilei-
ro excepcional que tem muito
a crescer por necessidade, ape-
sar da dificuldade de transpor-
te existente em todas as capi-
tais”, acrescenta ele ao afirmar
que dará continuidade ao tra-
balho que está sendo feito e
consolidar o futuro.

Issao Mizoguchi alerta que
o mundo dos negócios muda
toda hora, por isso é necessá-
rio estar preparado, antecipar
os fatos e acompanhar as mu-
danças para sustentar os ne-
gócios. De acordo com ele a
crise mundial afetou os negó-
cios de motocicletas no Brasil,
especificamente as três moda-
lidades de financiamento: con-
sórcio, venda a vista e financi-
ada. “Acreditamos que o Bra-
sil está melhor do que outros
países. No segmento de auto-
móveis, por exemplo, está num
nível de produção e vendas
muito próximo do ano passa-
do, se comparado a outros pa-
íses está muito bem”, avalia.

(Afonso José de Sousa)
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Lançado recentemente, novo sedã já está sendo vendido na rede de concessionárias

Issao Mizoguchi e Kazuo Nozawa: troca de comando na Honda

(PARTE 1)

Vou iniciar com uma his-
tória de ficção, a partir da
mesma, tecer alguns comen-
tários, dessa forma, os leito-
res, poderão pensar juntos e
tirar suas próprias conclu-
sões. Espero que essa humil-
de contribuição permita aos
leitores uma idéia do cotidia-
no das crianças brasileiras
residentes no Japão.

Patrícia é uma menina ale-
gre de10 anos de idade, acor-
da lentamente, todo dia, ao
som estridente do despertador.

Meio sonolenta ainda, vai
acordar seu irmão Fabrício,
dois anos mais novo e que faz
aniversário no dia de hoje.
Juntos tomam o café da ma-
nhã, preparado cuidadosa-
mente pela mãe dos dois, que
já saiu, bem cedo, para o tra-
balho. Os dois, vão para a
escola, em companhia de al-
guns coleguinhas.

Quando Patrícia entra em
sua sala de aula, sua amiga
Sayuri que já a aguarda, abre
um enorme sorriso e as duas
desandam a conversar até o
início da aula.  Patrícia enten-
de bem o que o professor
fala, mas com freqüência ela
se pega navegando em seus
pensamentos. Tem dias que
seu pensamento é tomado
pela idéia de Brasil. Segundo
o que seu pai diz, Brasil é lu-
gar dos avos; tios; primos,
enfim seu lugar.

Estranha quando alguns
colegas, longe da atenção dos
professores, quando das ati-
vidades coletivas, como da
limpeza da escola, dão uns
empurrões ou é deixada de
lado. Soa o sinal, termina a
aula e é hora de ir para casa
depois de buscar seu irmão.
Hoje é um dia especial, sua
mãe prometeu voltar mais
cedo para comemorar o ani-
versário de Fabrício. Como de
rotina, Patrícia passa na loja

de conveniência perto de sua
casa e compra a comida para
o jantar dos dois.

Outro dia a Patrícia saiu
para brincar um pouco com
meninas da vizinhança, o da-
nado do Fabrício subiu sobre
a mesa e acabou caindo.

O susto que teve com o
choro do irmão, a tremenda
bronca que levou da mãe,
marcaram firmemente e hoje
não se atreve a deixá-lo sozi-
nho. Enquanto Fabrício assis-
te a um programa de televi-
são, ela escreve em seu diá-
rio, para de escrever, quando
escuta a porta se abrir e ou-
vir a voz de sua mãe chegan-
do com o esperado bolo de
aniversário.

Mais tarde coloca os acol-
choados no chão para dormir
e ao colocar a cabeça no tra-
vesseiro seu pensamento é
tomado por idéias desconfor-
táveis: Se meu pai ou mãe
morrerem? Se eles perderem
o emprego? O que poderia
acontecer com seu irmão,
será que está doente, sua
mãe, outro dia, levou ao mé-
dico porque os professores
falaram que ele é muito agi-
tado, na sala de aula?

Finalmente o sono chega,
começa a sonhar que é uma
estilista de sucesso no Japão;
querida por todos e que ga-
nha o suficiente para conse-
guir promover a felicidade de
sua família.

Para ordenar o pensa-
mento, nos meus comentári-
os, vou adotar o seguinte cri-
tério de classificação: fatores
de proteção e risco, na eclo-
são de transtornos mentais.
(Continua na próxima edição)

*Décio Issamu Nakagawa, psi-
quiatra, é presidente da Comis-
são Dekassegui da Sociedade
Brasileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social e membro
do Instituto de Solidariedade
Educacional e Cultural

DEBATES

Migração e Saúde Mental

O Instituto do Coração
(Incor) da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de São
Paulo (FMUSP) inicia testes
para avaliar a eficácia da
ultrassonografia endobrônqui-
ca. A ultrassonografia serve,
principalmente, para medir o
comprometimento do tumor
além do órgão de origem (pul-
mão). O mediastino, área en-
tre os dois pulmões, também é
importante uma região a ser
mensurada.

Chamado de Ebus Endo-
bronquial UltraSound, o equi-
pamento é produzido no Japão
e empregado pela primeira vez
num país da América Latina.
Ele também é usado - com
menos freqüência - para diag-
nosticar câncer de pulmão e
outras doenças do tórax. É um
broncoscópio - aparelho de
endoscopia respiratória com
vídeo e ultrassom. Ele gera
imagens internas das estrutu-
ras próximas à boca, garganta
e traqueia, por onde a cânula
é introduzida no corpo, permi-
tindo ao Ebus guiar punções
para biópsia.

A nova tecnologia é menos
invasiva e pode substituir a ci-
rurgia exploratória tradicional
para biópsia e diagnóstico de
doenças do pulmão, sistema
linfático e demais estruturas da
região, explica o cirurgião
torácico do Incor, Miguel
Tedde. Esse método pode re-
duzir internações, riscos e cus-
tos hospitalares.

Rapidez – A primeira demons-
tração da técnica a médicos
brasileiros do Incor ocorreu em
junho, durante curso com a pre-
sença do especialista em
pneumologia intervencionista
Armin Ernst, médico da
Harvard Medical School, nos

Estados Unidos (EUA). O en-
contro reuniu cirurgiões toráci-
cos, broncoscopistas e pneu-
mologistas do Brasil e de alguns
países da América Latina.

Os resultados da aplicação
da tecnologia nos Estados Uni-
dos na Europa, segundo a mé-
dica Viviane Figueiredo, dire-
tora do Serviço de Endoscopia
Respiratória do Incor, mos-
tram que a ultrassonografia
endobrônquica é um exame
rápido, menos invasivo e gera
menos complicações.

Porém, o médico Miguel
Tedde aponta uma possível
desvantagem. Como não é
necessária operação, retira-se
pequena porção de tecido na
biópsia, o que aumenta a pos-
sibilidade de falha diagnóstica.
“Mesmo assim, embora a ci-
rurgia convencional apresente
mais chance de precisão nos
resultados, a possibilidade de
falha diagnóstica pode ocorrer
nos dois métodos”, sustenta.

O exame dura cerca de 40
minutos. O paciente é sedado
e atendido no próprio ambula-
tório, sem necessidade de
internação. O Incor testará a
eficácia do equipamento em 50
pacientes. Após o término dos
estudos, o ultrassom poderá
ser utilizado no dia a dia do
hospital.

Dependendo da configura-
ção, o Ebus pode custar até
180 mil dólares. De acordo
com o Instituto Nacional do
Câncer, o Brasil registra anu-
almente cerca de 20 mil novos
casos de câncer de pulmão,
sendo que 7 mil estão em São
Paulo. Desse total, em média
20% teriam indicação para fa-
zer esse tipo de exame em vez
de cirurgia exploratória.

Da Agência Imprensa Oficial

CÂNCER

Incor testa equipamento
japonês para diagnóstico
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BEISEBOL

Nippon-Blue Jays vence
Paulistão pela quinta vez

TÊNIS DE MESA

6ª Etapa da Liga reúne mais
de 500 atletas em Itaquera

TÊNIS DE MESA 2

Nipo de Campo Grande realiza
2º maior evento do País

Na história do tênis de mesa
brasileiro, vários campeonatos
foram criados e, por um tem-
po, realizados. No entanto,
como tudo na vida, há um des-
gaste natural dos organizado-
res, dirigentes, patrocinadores,
participantes... Daí o tradicio-
nal se torna passado.

Alguns que foram famosos,
mas já não existem mais: Tor-
neio do Amigão - Corinthians
(media 120 participantes); Tor-
neio Inter Cívica do clube
Paratodos (media 300 partici-
pantes); Torneio Popular da
Gazeta Esportiva (5.000 parti-
cipantes)

Copa Yaoita (300 partici-
pantes); Taça Hirabayashi (300
participantes )

Butterfly Cup (400 partici-
pantes); Torneio Bunkyo
Haruo Mitida (200 participan-
tes)

Torneio do SESI (300 par-
ticipantes); Copa Universitária
Itaú (150 participantes)

Torneio Mario Morimoto
em Maringá (300 participan-
tes); Torneio da Amizade do
Anhanguera Nikkey Clube
(500 participantes); Torneio do
Harmonia - SBC (200 partici-
pantes)

Com certeza, quem foi
mesa-tenista participou de al-
gum deles, mas felizmente te-
mos outros tradicionais que
perduram até hoje: Campeona-
to Intercolonial Brasileiro (60

anos); Campeonato Intercolo-
nial Paranaense (54 anos);
Torneio da Amizade de Itaque-
ra (40 edições em 37 anos);
Torneio da Amizade do Pirati-
ninga (19 edições em 30 anos);
Mundialito Brazil Open (20
edições em 25 anos); Aberto
de Maceió (6 edições e 6
anos); Liga Nipo-Brasileira
(39 edições em 5 anos); Tor-
neio Kenzen Okinawa Carrão
/ Vila Ré (15 edições em 15
anos)

Torneio Internacional do
Nipo de Campo Grande-MS:
22 edições em 22 anos.

A cidade de Campo Gran-
de, no Mato Grosso do Sul,
pode se orgulhar de ter o 2º
maior evento tradicional de tê-
nis de mesa do País, após o
Intercolonial Brasileiro, pois
todos os anos, consegue parti-
cipações expressivas de mui-
tos Estados (Acre, Rondônia,
Tocantins, Brasília, Goiás,
Mato Grosso, Rio Grande do
Sul, Paraná, São Paulo), além
de do Paraguai, Bolívia e Ar-
gentina, juntando cerca de 300
a 400 atletas.

Parabéns ao idealizador,
senhor Mario Morimoto; ao
mantenedor durante anos, se-
nhor  Caio Noda, e ao atual lí-
der Mario Marcio Soken e sua
equipe.

Marcos Yamada – Consultor es-
pecialista em tênis de mesa

Pré-Pré-Mirim Feminino: 1) Bru-
na Takahashi (Acrepa), 2) Fernan-
da Kodama (Represa); Pré-Pré-
Mirim Masculino: 1) Rafael
Torino (Itaquera), 2) Bruno
Daigo Yamamoto (Piratininga);
Pré-Mirim Feminino: 1) Leticia
Nakada (Acrepa), 2) Allana Seino
(Itaim Keiko); Pré-Mirim Mascu-
lino: 1) Gustavo Silva (Bunka Sto
André), 2) Matheus Shimoki
(Acrepa); Mirim Feminino: 1)
Jessica Iseri (Ken Zen/Carrão), 2)
Natalia Torino (Itaquera); Mirim
Masculino “A”: 1) Victor Keiji
Tanaka (Ateme), 2) Lucas Coppini
(Bunka SBC/Saúde); Mirim Mas-
culino “B”: 1) Lucas Makigusa
(Itaim Iluminação), 2) Erick
Yamaguti (Itaim Keiko); Infantil
Feminino: 1) Sarah Yamamoto (Ita-
quera), 2) Luana Cristina (Daruma
Taubaté); Infantil Masculino
“A”: 1) Luan Anduta (Acrepa), 2)
Alexandre Matsuda (Acrepa); In-
fantil Masculino “B”: 1) Leandro
N. Aoki (T3), 2) Vitor Martins (AC
Afonso Valente); Geral Femini-
no: 1) Thamyres Mori (Represa),
2) Beatriz Mayumi Toma (Casa
Verde); Juvenil Masculino “A”:
1) Mauro Massaharu Thaira (Casa
Verde), 2) Fernando Pimentel
(Bunka SBC/Saúde); Juvenil
Masculino “B”: 1) José Roniel
(Daruma Taubaté), 2) Fabio Toffoli
(T3); Juventude Masculino: 1)
Rodrigo Carvalho (Daruma Tau-

baté), 2) Casio Magario Kakihara
(Liga Vale Do Ribeira); Adulto
Masculino “A”: 1) Eronildes Ma-
tias (Casa Verde), 2) Luis Louren-
ço (Bunkyo); Adulto Masculino
“B”: 1) Regis Enokizumo
(Jandira), 2) Rafael Silveira
(Daruma Taubaté); Pré-Senior
“A”: 1) Fernando Moracci (Bun-
kyo), 2) Maurício Zanutto (Bunka
Sbc/Saúde); Pré-Senior “B”: 1)
Emersom Perira Da Silva (Jandira),
2) Willian ShimokiCircolo (Italia-
no-SCS); Senhores “A”: 1) Davi
B. Bevilaqua (Ateme), 2) Dario
Nagano (Represa); Senhores
“B”: 1) Arnaldo Miyabara
(Acenbo), 2) Jorge de Lima (Fran-
cisco Morato); Veteranos “A”: 1)
Elzeario Menezes (Acrepa), 2)
Renato Domenech (Acrepa); Se-
nhores “B”: 1) Yasuyuki Sasabu-
chi (Nippon), 2) Pedro Hitomi
(Itaim Keiko); Pré-Ladies: 1)
Marina Yoshie Tasato Oyafuso
(Casa Verde), 2) Clara Koga
(Nippon); Ladies: 1) Olga Uehara
(Casa Verde), 2) Taeko Ogaki
(Acebon); Super-Veteranos: 1)
Décio Shikasho (Itaim Ilumina-
ção), 2) Mikio Kojima (Acrepa);
Elite: 1) Mario Higuchi (Represa),
2) Edson Shigueaki Yabuuti (Nipo
Jundiaí)
TROFEU EFICIÊNCIA: 1) Acrepa
(2321,0), 2) Casa Verde (1610,4),
3) Represa (1416,8), 4) Daruma
Taubaté (1084,6)

Confira os resultados da 6ª Etapa – Itaquera:

Curitiba será a sede da 15ª
edição do Mundial de Karatê
Tradicional, que acontecerá
em outubro de 2010. O anún-
cio foi feito no último dia 29
pelo secretário municipal do
Esporte e Lazer, Rudimar
Fedrigo, e o vice-reitor da Pon-
tifícia Universidade Católica
do Paraná (PUC), Paulo Otá-
vio Mussi Augusto. A cidade
foi escolhida após disputar uma
vaga com Varsóvia, Jerusalém
e Istambul. As disputas acon-
tecerão na PUC. “O evento
vai colocar Curitiba dentro do
cenário mundial, mostrando as
qualidades da cidade aos turis-
tas, que virão futuramente na
Copa do Mundo de 2014”, afir-
mou Rudimar Fedrigo.

O campeonato reunirá mais
de 4 mil atletas em Curitiba,
além de turistas que virão para
a cidade. “A vinda do Mundial
de Karatê promoverá ainda
mais o esporte e trará divisas
econômicas para a Curitiba”,
afirmou o vice-reitor da PUC,
Paulo Otávio Mussi Augusto.
Para o diretor técnico da
CBKT, Gilberto Gaertner, a
competição aumentará a pro-

cura pelo esporte, promoven-
do a qualidade de vida de Cu-
ritiba.

O secretário municipal do
Esporte e Lazer, Rudimar
Fedrigo, afirmou que serão
mobilizadas diversas secreta-
rias da Prefeitura para organi-
zar o campeoanto para a cida-
de. A previsão do diretor téc-
nico da CBKT, Gilberto
Gaertner, é que o Mundial de
Karatê-Dô atraia mais de 4 mil
atletas de 40 países para Curi-
tiba. Haverá quatro disputas,
sendo a principal o 15º Mundi-
al de Karatê-Dô Tradicional.

Também acontecerão o
Mundialito de Karatê, o 2º Budo
Internacional Conferece e o 2º
Mundialito Junior e Juvenil de
Karatê-Dô Tradicional. A últi-
ma vez que o Mundial veio ao
Brasil foi em 1996, em São
Paulo. O pró-reitor da PUC,
Robert Carlisle Burnett, afir-
mou que a universidade será o
local das discussões científicas
e também para ações sociais.
O tricampeão mundial e atleta
incentivado pela lei do esporte
da Prefeitura de Curitiba Ricar-
do Buzzi aposta na conquista de
medalhas para o Brasil.

“Em Curitiba, a delegação
brasileira estará em casa e
terá o apoio da torcida”, afir-
mou. Esteve presente ao anún-
cio do Mundial de Karatê em
Curitiba o vereador Luiz Felipe
Braga Côrtes.

KARATÊ

Capital paranaense sediará
Campeonato Mundial em 2010

ONippon-Blue Jays-A
venceu o Atibaia por 7
a 0 na final do 7º Cam-

peonato Paulista de Beisebol
Adulto disputado no dia 2 de
agosto, no Estádio Municipal
Mie Nishi, no Bom Retiro,
sagrando-se pentacampeão da
modalidade.

Com o resultado, o Atibaia
ficou com troféu de vice-cam-
peão e o Gecebs, de terceiro
lugar. O Guarulhos também
classificado para disputar as
semifinais, não compareceu ao
campo por luto, morreu na sex-
ta-feira, dia 31, o diretor de bei-
sebol e softbol do clube, Adilson
Fokamishi. O enterro aconte-
ceu no dia 1º de agosto, dia do
jogo, no Cemitério do Carmo,
na Zona Leste da Capital.

Semifinais – A competição
começou no dia 17 de maio,
foram disputadas 10 rodadas
de classificação com jogos
sempre aos domingos e tendo
como palco principal o Está-

Rei do Quadrangular: Marcel
Vianna (Anhanguera 2 HR)
Roubador de Bases: Tetsuro Wa-
tanabe (J-A 6 bases)

MELHORES NA DEFESA
Arremessador: Henrique Kise
(NBJ-A)
Receptor: Márcio Kikuti (Atibaia)
Primeira-Base: Reinaldo Kanegai
(NBJ-A)
Segunda-Base: Everton Shimizu
(Atibaia)
Terceira-Base: Lincon Ito
(Gecebs)
Interbases: Leandro Akutagawa
(NBJ-A)
Jardineiro-Esquerdo: Antonio
Nagasaki (Gecebs)
Jardineiro-Central: Ricardo Tsu-
kamoto (NBJ-A)
Jardineiro-Direito: Fernando Ta-
naka (NBJ-A)

DESTAQUES
Jogador mais Esforçado: Kenji
Yamada (Atibaia)
MVP: Ricardo Tsukamoto (NBJ-
A)
Técnico Campeão: Satiro Watana-
be (NBJ-A)

dio Municipal de Beisebol Mie
Nishi, no Bom Retiro. Na pri-
meira fase contou com a par-
ticipação de 14 equipes da ca-
tegoria divididas em dois gru-
pos de sete times cada. Des-
tas, quatro melhores de cada
grupo classificaram-se para as
quartas-de-final disputadas no
Centro Esportivo Dragons, no
dia 26 de julho.

As semifinais foram dispu-
tadas no Estádio do Bom Re-
tiro, no dia 1º de agosto, com

os seguintes resultados: o Ati-
baia foi declarado vencedor
por regulamento na ausência
de Guarulhos. Na outra semi-
final, o Nippon-Blue Jays-A
derrotou Gecebs, por 7 a 3, e
passou para a final.

Prêmios Individuais
MELHORES NO ATAQUE

Rebatedor: Paulo Murakami
(Gecebs 44%)
Empurrador de Carreiras: Cauê
Koizumi (Atibaia 9 pontos)

JOgadores do Nippon Blue Jays posam para a tradicional foto
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Três anos de-
pois de conquistar o
mundo ao derrotar
o Barcelona por 1
a 0 na final do Mun-
dial Interclubes, em
Yokohama, o Inter-
nacional voltou ao
Japão para mais
uma jornada vitori-
osa. Desta vez, o
colorado venceu o
Oita Trinita por 2 a
1 e faturou o título
da Copa Suruga
Bank. A partida foi
realizada nesta
quarta-feira (5),
em Oita.

A Copa Suruga
Bank foi o sexto título interna-
cional conquistado em quatro
temporadas: venceu a Liber-
tadores e o Mundial, em 2006,
a Recopa, em 2007, a Dubai
Cup e a Copa Sul-Americana,

em 2008, e a Suruga Bank nes-
te dia 5 de agosto de 2009. O
Inter segue sendo o único time
brasileiro a erguer taças no Ex-
terior desde 2006. No Orien-
te, o Inter conquistou ainda a

FUTEBOL

Internacional conquista mais um título no Japão
Copa Kirin, em 1984, quando
venceu a Seleção da Irlanda
por 2 a 1 na final disputada em
Tóquio.

A Copa Suruga Bank é uma
competição de futebol criada
em parceria entre a Confede-
ração Sul-Americana de Fute-
bol (Conmebol) e a Liga Japo-
nesa de Futebol (J-League). O
torneio é decidido em apenas
um jogo envolvendo os campe-
ões da Copa Sul-Americana e
da Copa da Liga do Japão do
ano anterior, sendo sempre dis-
putada na cidade da equipe ja-
ponesa classificada. Na primei-
ra edição, em 2008, o Arsenal,
da Argentina, derrotou o
Gambá Osaka por 1 a 0.

“Para ser campeão da
Copa Suruga era preciso ser
campeão da Copa Sul-Ameri-
cana antes. É importante lem-
brarmos disto. Foi uma boa vi-
tória em um jogo entre cam-

peões. Garantimos mais um tí-
tulo internacional. O Inter se-
gue sendo o único time brasi-
leiro que conquista títulos no
Exterior desde 2006”, avaliou
o presidente Vitorio Piffero,
destacando a importância da
competição.

“Estamos muito felizes com
a conquista, mas agora vamos
voltar para o Brasil totalmente
focados no Brasileirão. Temos
um jogo importante contra o
Sport pela frente”, disse o za-
gueiro Índio.

“Mais um título colorado no
Japão. Representamos muito
bem o Brasil em mais uma
oportunidade”, afirmou o vice-
presidente de futebol Fernan-
do Carvalho.

“Os jogadores se supera-
ram. Não é fácil a adaptação
ao fuso horário. É um título que
reforça muito a união do gru-
po”, observou o técnico Tite.

Jogadores comemoram título no Japão

ALEXANDRE LOPS

ATLETISMO MASTER

Mitico Nakatani é prata no
Mundial da Finlândia

A atleta Mitico Na-
katani faturou a meda-
lha de prata para o
Brasil na prova de
5.000 metros de mar-
cha atlética no Campe-
onato Mundial Máster
(categoria 75-79 anos),
que está sendo dispu-
tado entre os dias 28 de
julho e 8 de agosto, na
Finlândia. Ela finalizou
a competição, realiza-
da no dia 29 de julho,
em 41min17s, atrás da
neozelandesa Dawn
Cumming, que termi-
nou os 5.000 metros
em 39min59s.

A atleta disputaria também
as provas de 5.000 e 10.000
metros. Segundo Wanderlei de
Oliveira, técnico da atleta, a
medalha conquistada na mar-
cha foi uma surpresa, já que

não é a especialidade de
Mitico, que já foi campeã mun-
dial máster de maratona e tem
a corrida como seu ponto for-
te.
Fonte: Site da Run For Life
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Mitico conquistou prata na Finlândia

A Liga Nipo-Brasi-
leira de Tênis de Mesa
e o Itaquera Nikkei
Clube realizaram no úl-
timo fim de semana (1º
e 2 de agosto), no Sesc
Itaquera, a 6ª Etapa da
Liga. A competição
teve a participação de
500 atletas de 38 enti-
dades de todo o Esta-
do de São Paulo.

O Itaquera Nikkei
Clube montou 44 me-
sas em duas quadras
do Ginásio de Esportes
do Sesc Itaquera, mo-
bilizando atletas, pais e
mães do departamen-
to, demonstrando uma grande
integração de todos os mem-
bros do clube.

Segundo Ronaldo Massaki
Morita, diretor de Tênis de
Mesa do clube, a competição
serviu para unir ainda mais as
famílias.

Na cerimônia de abertura
estiveram presentes, o Subpre-
feito de Itaquera, Laert de
Lima Teixeira; o vereador
Ushitaro Kamia e o diretor de
Esportes do Bunkyo (Socieda-
de Brasileira de Cultura Japo-
nesa e de Assistência Social),
Elzo Sigueta.

Os atletas foram divididos
de acordo com a idade e nível
técnico em 25 categorias mas-
culinas e femininas.  Destaque
para os atletas Rafael Torino
na categoria Pré-pré-mirim
masculino que ganhou cinco
Etapas (Taubaté, Registro,
Bunkyo, Kosmos e Itaquera)
e Bruna Takahashi da Acrepa
que ganhou quatro Etapas (Co-

opercotia, Registro, Kosmos e
Itaquera) na categoria Pré-
pré-mirim feminino somente
neste ano. Ambos são líderes
em suas categorias no Ran-
king de Atletas da Liga.

No troféu eficiência, a
Acrepa (2321 pontos) ganhou
novamente o título de melhor
clube da Etapa, seguida pela
Casa Verde (1610 pontos) e
Represa (1416 pontos). Com
este resultado, a Acrepa dis-
parou na pontuação do Ran-
king de Clubes na Liga.

No final do ano, os melho-
res atletas de cada categoria e
os melhores clubes do Ranking
serão premiados na Festa de
Confraternização da Liga.

Faltam apenas 4 etapas –
Acrepa (16/8), Nippon (7/9),
Ken Zen (4/10) e Itaim (15/11)
– para encerrar o ano.

Gilberto Murakami – Diretor
Técnico da Liga Nipo Brasileira
de Tênis de Mesa

Acrepa disparou na pontuação da Liga

DIVULGAÇÃO
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YOSAKOI SORAN

Grupo Sansey de Londrina ratifica
status de “melhor grupo do Brasil”

Imagine o que
seria trocar as espi-
nhas, as medidas in-
desejáveis e o cabe-
lo que nunca está
do seu jeito por um
visual perfeito. Da-
dos do DataFolha
apontam que 42%
dos jovens brasilei-
ros se dizem insatis-
feitos com a sua
aparência. Será que
eles topariam trocar
de lugar com o jo-
vem Junta Momo-
nari, o personagem
principal do novo
mangá DNA?

Junta é dono de
um código genético
que será capaz de
transformá-lo em
um homem irresis-
tível. Então, a tro-
ca seria uma ótima proposta.
O problema é que isso fará
com que no futuro ele será o
único culpado pelo grave pro-
blema de superpopulação do
mundo.

Com uma mistura irresistí-
vel de humor e ficção científi-
ca, DNA chega às bancas de-
pois de grande solicitação pe-
los leitores brasileiros. O man-
gá, publicado pela Editora JBC,
promete ser mais um sucesso
no Brasil.

As aventuras – Karin Aoi -
uma graciosa e atrapalhada
operadora de DNA - partirá do
futuro para tentar atingir Jun-

ta com uma bala especial ca-
paz de transformá-lo em um
homem normal. Apesar do seu
empenho na missão, ela come-
terá um erro gravíssimo: acer-
tará o seu alvo com a bala er-
rada e acabará acelerando o
processo de desenvolvimento
do DNA especial.

O autor Masakazu Katsura
não apenas explora a sua veia
cômica como também capricha
nas empolgantes cenas de pan-
cadaria. E, claro, lindas garo-
tas que, algumas vezes, surgem
com pouca roupa e em situa-
ções instigantes. A principal
característica de seu trabalho
é o traço realista misturado

ANIME E MANGÁ

Novo lançamento da JBC,
DNA mistura humor e ficção

Mangá promete ser mais um sucesso
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A7ª edição do Festival
Yosakoi Soran reuniu
mais de 4,3 mil pesso-

as na platéia do Via Funchal
no último dia 26 de julho. No
palco, 400 dançarinos de todo
o Brasil surpreenderam e emo-
cionaram o público com coreo-
grafias vibrantes e figurinos
coloridos em duas apresenta-
ções, às 12h e 17h.

A professora Masako
Shimahara percorreu o país de
norte a sul durante dois anos
ensinando a dança moderna e
contagiante que incorpora ele-
mentos da cultura japonesa.
“O resultado todos puderam
ver no palco: grupos de Yosakoi
Soran de Manaus, Campo
Grande, Paranavaí, Londrina,
Curitiba e diversas cidades de
São Paulo, como Biritiba Mi-
rim e Bragança Paulista, além
da Capital. Tenho certeza que
Belo Horizonte e Florianópolis
em breve também estarão par-
ticipando. O Yosakoi Soran
reacendeu a cultura japonesa
e trouxe orgulho para nossos
jovens”, disse a professora,
emocionada, após ensinar os
passos básicos do ritmo para
a platéia que a acompanhou
com entusiasmo.

 A partir de 2009 o Festival
Yosakoi Soran passou a inte-
grar o calendário oficial de
eventos de São Paulo e se re-
petirá no próximo ano, em sua
8ª. edição, no último domingo
do mês de julho.

Sete entidades assistenciais
de São Paulo receberam os
alimentos doados pelo público
que foi assistir ao espetáculo.
No total, foram arrecadadas
mais de 4 mil gêneros de ali-
mentos, distribuídas às entida-
des Kodomo-no sono, Kibo-no-
iê, Ikoi-no-sono, Casa José
Coltro, Yassurague Home,
Centro de Apoio à Criança
com Câncer Marta Kuboiama
– CMT – e Televida.

Os campeões – Após se
apresentar no 17º Yosakoi
Soran Festival, em Hokkaido,
no Japão em 2008 o Grupo
Sansey, de Londrina, voltou ao
Festival Yosakoi Soran em São
Paulo para contar a lenda do
Tanabata, conquistar o 4º títu-
lo Gran Prix e se consagrar
como melhor grupo de Yosakoi
Soran do Brasil. Pela conquis-
ta, o grupo levou R$ 8 mil em

dinheiro e o troféu criado pelo
renomado artista plástico Yu-
taka Toyota.

“A cada ano o Festival
Yosakoi Soran é para um nós
um novo e grande desafio, es-
pecialmente porque os outros
grupos de todo o Brasil estão
cada vez melhores, com coreo-

grafias e figurinos lindíssimos.
Estamos todos orgulhosos de
levar mais um título para Lon-
drina”, conta Aline Kashinoki,
líder do grupo.

Na categoria Juvenil, o
grupo Heisei Naruko Kids
conquistou o primeiro lugar,
seguido dos grupos Escola Ja-

ponesa Biritiba Mirim e AME
Kids, que estreou este ano no
Festival.  Na categoria Adul-
to o campeão foi o grupo
Heisei Naruko Kai, seguido
dos grupos Fuugakazan, de
Manaus, e Seishun, de Cam-
po Grande.

Os vencedores de cada
categoria receberam R$ 3 mil
em dinheiro, além de um mini-
troféu e um quadro, ambos de
autoria do artista plástico Yu-
taka Toyota Os segundos clas-
sificados receberam R$ 2 mil
em dinheiro e um mini-troféu,
enquanto os terceiros ganha-
ram a quantia de R$ 1 mil e
mini-troféu. O grupo Asuka,
de Bragança Paulista, foi des-
tacado com o Prêmio de In-
centivo e voltou para casa com
um aparelho de som.
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Grupo Sansey de Londrina conquistou o título do Grand Prix do Festival pela quarta vez

Festival reuniu mais de 400 dançarinos no palco da Via Funchal

Vereador Kamia formalizou entrega de placa a Hideaki Iijima

Os Jornais Nikkey Shim-
bun e Nippak em conjunto com
o Museu Histórico da Imigra-
ção Japonesa no Brasil vão
lançar no dia 18 de agosto na
Sociedade Brasileira de Cultu-
ra Japonesa e Assistência So-
cial (Bunkyo), a versão em por-
tuguês do livro “Cem anos de
águas corridas da comunida-
de japonesa” de autoria do jor-
nalista Osamu Toyama e tra-
dução de “Hyaku-nen no
Suiryu”.

Na publicação o autor ques-
tiona e relata as situações dra-
máticas e traumáticas do des-
moronamento dos três baluar-
tes da comunidade nikkei: a Co-
operativa Agrícola de Cotia
(CAC); a Cooperativa Sul Bra-
sil e o Banco América do Sul.
Aborda também a verdade so-
bre os casos terroristas confe-
ridos à Shindo Renmei e o fu-
turo da comunidade nipo-bra-
sileira.

A elaboração do livro foi
baseada num cuidadoso e mi-
nucioso trabalho de pesquisa e
coleta de informações; entre-
vistas e relatos de imigrantes
protagonistas. São depoimen-
tos reais daqueles que viven-

LITERATURA

 “Cem anos de águas corridas da comunidade
japonesa” será lançado no dia 18 no Bunkyo

ciaram sonhos e tristezas en-
tre suor e lágrimas nesta tra-
jetória que chega aos 101º
anos de história.

Osamu Toyama avalia que
lendo sobre os acontecimentos
do passado os leitores vão com-
preender o presente para proje-
tar um futuro melhor.

O livro de 597 páginas esta-
rá a venda inicialmente na sede
dos Jornais Nikkey Shimbun e
Nippak (Rua da Glória, 332 –
Liberdade – São Paulo); nas li-
vrarias Takano, Tayodo (Sol),
e Fonomag e no Museu da Imi-

gração Japonesa; o custo é de
R$ 48,00. Ainda não há previ-
são da venda em outros esta-
dos. A publicação foi editada
pela AGWM Editora e Produ-
ções Editoriais e impressa pela
Editora Gráfica Topan-Press.

Osamu Toyama – O autor
nasceu em Hamamatsu, pro-
víncia de Shizuoka em 1941.
Formou-se no Departamento
de Ciências Políticas da Facul-
dade de Direito da Universida-
de de Doshisha em 1965. Um
ano depois veio para o Brasil
como imigrante, depois de tra-
balhar como repórter em um
jornal de língua japonesa em
1982, foi editor da Revista Agrí-
cola Agro-Nascente que fun-
dou com alguns colegas. Des-
de 1987 é jornalista autônomo.

LANÇAMENTO DO LIVRO “CEM ANOS DE

ÁGUAS CORRIDAS DA COMUNIDADE

JAPONESA”
QUANDO: 18 DE AGOSTO

HORÁRIO: 19H
ONDE: MUSEU HISTÓRICO DA IMIGRAÇÃO

JAPONESA NO BRASIL – RUA SÃO

JOAQUIM, 381 – 9º ANDAR (EDIFÍCIO

BUNKYO) – LIBERDADE – SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: 3208-3977

Capa do livro de Osamu Toyama
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