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Dekasseguis enfrentam misto de
desemprego e luz no fim do túnel

DIVULGAÇÃOTomando como base o mês
de novembro de 2009 a situ-
ação dos dekasseguis no Ja-
pão piorou um pouco no que
diz respeito ao desemprego
quando foi registrado um índi-
ce de 5.2% e a oferta de em-
prego de 0.44 para cada pro-
cura. As novas contratações
de jovens que estão se for-
mando nos colégios, faculda-
des de pequena licenciatura e
licenciatura plena estão sendo
vistas com insegurança. Outra

preocupação é a alta do iene
que oscila no patamar entre 89
a 91 ienes por dólar, o que di-
ficulta a exportação de produ-
tos japoneses. A avaliação foi
feita ao Jornal Nippak pelo
presidente do Centro de Infor-
mação e Apoio do Trabalha-
dor no Exterior (Ciate), Ma-
sato Ninomiya, que está des-
de novembro no Japão onde
há mais de 15 anos, ministra
aulas de direito na Universida-
de de Tóquio.
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Banco do Povo de
Andradina entre os
melhores do
Estado de SP

O Banco do Povo Paulista de
Andradina (SP) está entre os
oito melhores do Estado de
São Paulo. A confirmação veio
através de convite para treina-
mento de gestores do Banco
do Povo Paulista que aconte-
ceu nos dias 15, 16 e 17 de
dezembro, na Fipe. Os crité-
rios de seleção para a escolha
foram: liberação de créditos,
média anual de liberação de
créditos, taxa de inadimplên-
cia e desempenho operacional.

Com a previsão de instalação
da cobertura do novo ginásio
de sumô até março, a admi-
nistração do Estádio Munici-
pal de Beisebol Mie Nishi, no
Bom Retiro (centro de São
Paulo), espera concluir as
obras da primeira grande re-
forma do complexo, após 52
anos de existência do com-
plexo – anteriormente as úni-
cas obras realizadas foram
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Reforma do Mie Nishi deve
ser concluída em março

—–––––——––––––––––––––––——––––––—–| pág 11

apenas de reparos no local.
O ginásio de sumô está sen-
do construído em uma área
anexa ao estádio que foi do-
ada e incorporada pela Pre-
feitura de São Paulo (PMSP),
onde também serão construí-
dos um campo de beisebol
que será nomeado oficialmen-
te como a casa dos Giants,
duas quadras poliesportivas e
totens.

JAL vai diminuir temporariamente
quantidade de vôos Tóquio-São Paulo
Em virtude do tradicional Car-
naval realizado em fevereiro
no Brasil quando os brasilei-
ros evitam viajar nessa época
do ano por conta da festivi-
dade, a JAL vai diminuir tem-
porariamente de três para
dois a quantidade de vôos

semanais na rota Tóquio-São
Paulo via Nova York, no pe-
ríodo de 1º de fevereiro à 27
de março de 2010. Dois ou-
tros fatores também colabo-
raram para a queda de pas-
sageiros e conseqüente redu-
ção de vôos.
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O deputado federal William
Woo (PPS-SP) aprovou
emenda no valor de R$ 95 mil
junto ao Ministério do Turis-
mo para a realização do 16º
Concurso de Karaokê do
Estado de São Paulo, o Pau-
listão, que acontecerá nos
dias 5, 6 e 7 de fevereiro, nas
dependências do Nippon
Country Club, no município
de Arujá, e que este ano es-
tará comemorando seu 50º
aniversário de fundação. Ou-
tro assunto, no entanto, mo-
vimenta os bsatidores da

Luiz Yuki admite pensar em
reeleição após o Paulistão
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TRAGÉDIA– O trabalho de
limpeza das casas e ruas de
São Luiz do Paraitinga, cida-
de turística a 182 quilômetros
de São Paulo, no Vale do
Paraíba, devastada por uma
enchente após forte chuva no
dia 1º de janeiro deste ano,
deve ser finalizado até o final

desta semana. Pelo menos o
“grosso” do trabalho, como a
retirada de entulhos, segundo
informou o coronel Luiz
Massao Kita, secretário-che-
fe da Casa Militar e Coorde-
nador Estadual de Defesa Ci-
vil do Governo do Estado de
São Paulo. “Estamos na fase

de reconstrução e de assistên-
cia humanitária. Estamos dis-
tribuindo colchões, alimentos
e remédios às pessoas que
perderam seus patrimônios”,
disse Kita (no destaque) em
entrevista ao Jornal Nippak,
por telefone, de São Luiz do
Paraitinga.

UPK (União Paulista de Ka-
raokê). Trata-se da eleição
marcada para o dia 30 de
abril. A polêmica é uma even-
tual reeleição do atual presi-
dente, Luiz Yuki (foto).
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Pesquisadora da
USP lança livro
sobre uso correto
de adoçantes

O mercado de alimentos diet
e light cresceu cerca de 800%
em dez anos (de 1997 a
2007), segundo dados da As-
sociação Brasileira da Indús-
tria de Alimentos Dietéticos.
“Os produtos trazem embuti-
do a entrega de um corpo bo-
nito e, sobretudo, saudável,
indo ao encontro da atual ne-
cessidade da sociedade, gui-
ada por parâmetros de bele-
za cada vez mais exigentes”,
explica Julianna Shibao.

DIVULGAÇÃO
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MOTI TSUKI – A Acal (As-
sociação Cultural e Assisten-
cial da Liberdade) realizou no
dia 31 de dezembro, na Praça
da Liberdade, em São Paulo,
a 39ª edição do Moti Tsuki
Matsuri – Festival do Bolinho
da Prosperidade. O evento

contou com a presença do côn-
sul geral do Japão em São Pau-
lo, Kazuaki Obe, e da consu-
lesa, Eiko Obe; do senador
Romeu Tuma; do prefeito de
São Paulo, Gilberto Kassab; do
deputado federal Walter Ihoshi
(DEM-SP), do vereador Ushi-

taro Kamia (DEM) e do
subprefeito da Sé, Nevoral
Alves Bucheroni, além de re-
presentantes da comunidade
como o presidente da Acal,
Hirofumi Ikesaki e o presidente
do Kenren, Akeo Yogui. (Fo-
tos: Jiro Mochizuki)

ANO NOVO – Para celebrar a chegada de
2010, o Bunkyo (Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistência Social) realizou
no dia 1º de janeiro (sexta-feira), às 10h, Ceri-
mônia Comemorativa ao Ano Novo no Grande
Auditório da entidade. A solenidade contou com
a presença de representantes das entidades

parceiras e nipo-brasileiras, com familiares e
convidados. Destaques para a presença do
cônsul geral do Japão em São Paulo, Kazuaki
Obe, e da consulesa, Eiko Obe, além de outras
autoridades. Após a abertura oficial foram re-
alizados o brinde e coquetel. (Fotos: Jiro
Mochizuki)

MOTI TSUKI DA RIO NIKKEI – Como
acontece há décadas, a Associação Nikkei do
Rio de Janeiro (Rio Nikkei) celebrou no último
dia 27 seu tradicional Moti Tsuki. O arroz es-
pecial para mochi foi socado em usu (pilão)
pelos entusiasmados associados. A tarefa exi-
giu habilidade e coordenação porque, enquanto
uma pessoa molha e vira o arroz cozido a va-
por, ainda quente, outra o soca com martelo de
madeira, até a massa ficar homogênea. O De-
partamento Feminino fez os mochi que foram
ingrediente do ozooni saboreado pelos presen-
tes (Texto de Teruko Okagawa Monteiro)

Membros do Fujinbu (Departamento Feminino) a
Rio Nikkei.

Membros da Renmei: direita, Akiyoshi Shikada/
Presidente, Tadashi Takemura/Diretor de Esporte
e Terezinha Shikada, Primeira Dama.

Esquerda, Minoru Matsuura/ Presidente da Rio
Nikkei, Tadashi Takemura/Diretor de Esporte da
Renmei e Massahumi Sudo/Diretor de Esporte Rio
Nikkei.

FOTOS: MINORU MATSUURA

BONENKAI DA RIO NIKKEI – Relem-
brando os memoráveis momentos de 2009, a
Renmei (Associação Cultural e Esportiva Nipo-
Brasileira do Estado do Rio de Janeiro) –  pre-
sidida por Akiyoshi Shikada –  realizou sua Festa
de Fim de Ano (bonenkai) em 13 de dezembro
na Associação Nikkei do Rio de Janeiro (Rio
Nikkei). Organizado pela Rio Nikkei, o evento
foi prestigiado pelo Consulado Geral do Japão,
Câmara de Comércio e Indústria Japonesa, Ins-
tituto Cultural Brasil-Japão, Escola Modelo de
Língua Japonesa do Estado do Rio de Janeiro,
Escola Japonesa do Rio de Janeiro. Entre ilus-
tres participantes estiveram o Cônsul-Geral
Yoshihiko Arakawa e esposa, Consulesa Emiko
Arakawa. Os bicampeões invictos (Equipe Rio
Nikkei) do 5º Campeonato Estadual de Baseball
do Rio de Janeiro foram apresentados e aplau-

Akiyoshi Shikada, presidente da Renmei, saúda
ilustres convidados.

Convidados exibem reportagem do Jornal NippakO cônsul geral Yoshihiko Arakawa e a consulesa
Emiko Arakawa.

Bicampeões Invictos (Equipe Rio Nikkei) do 5º
Campeonato Estadual de Beisebol do RJ 2009,
com autoridades japonesas.

Apresentação do Grupo Yosakoi Soran de Nova
Friburgo/RJ.

didos por 300 participantes. O público assistiu
a animado Karaokê de muitas instituições e a
apresentação do Grupo de Yosakoi Soran de
Nova Friburgo/RJ.

LINS – Os descendentes das
famílias vindas da província de
Kumamoto, Japão, de Lins e Pro-
missão, fizeram o bonenkai no dia
20, no sítio do patriarca do clã
Yasunaga, Tadakuni, no Bairro
Bonsucesso, Promissão, berço da
imigração daquele município,
onde morou também Shuhei
Uetsuka, o Pai da Imigração. O
presidente é Kazunori Yasunaga.
Esteve também o assessor do de-
putado Walter Ihoshi, Shinichi
Yasunaga. No final, foram em-
bora levando coco, manga e jaca
de presente.

SHUNJU-KAI – No dia 17 de dezembro a
Shunju-kai (Associação de anciões) de Registro
(SP), realizou a última festa de aniversariantes
do ano. Esta associação comemora trimestral-
mente os aniversários. Nessa data foram feste-
jados e entregues as lembranças aos 26 aniver-
sariantes nascidos nos meses de outubro, no-
vembro e dezembro. O aniversariante mais ido-

so foi Tosuke Sassaki, de 95 anos, seguido por
Yutaka Utsunomiya, de 90 anos. A Shunjukai tem
140 associados e compareceram 95 pessoas
nesta festa. Após o discurso do presidente da
Shunju-kai, Morio Kurosawa, Yukichi Utamaru
dirigiu as palavras de agradecimento em nome
dos aniversariantes. Tosuke Sassaki e Morio
Kurosawa cortaram o bolo. (Kuniei Kaneko)
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Desemprego ainda afeta
trabalhadores nikkeis no Japão

DEKASSEGUIS

Tomando como base o
mês de novembro de
2009 a situação dos de-

kasseguis no Japão piorou um
pouco no que diz respeito ao
desemprego quando foi regis-
trado um índice de 5.2% e a
oferta de emprego de 0.44
para cada procura. As novas
contratações de jovens que
estão se formando nos colégi-
os, faculdades de pequena li-
cenciatura e licenciatura ple-
na estão sendo vistas com in-
segurança. Outra preocupa-
ção é a alta do Iene que oscila
no patamar entre 89 a 91 Ie-
nes por dólar, o que dificulta a
exportação de produtos japo-
neses. A análise acima foi fei-
ta pelo presidente do Centro de
Informação e Apoio do Traba-
lhador no Exterior (Ciate),
Masato Ninomiya, que está
desde novembro no Japão
onde há mais de 15 anos, mi-
nistra aulas de direito na Uni-
versidade de Tóquio.

Apesar do quadro ainda
crítico há alguns indícios de
melhora na avaliação do diri-
gente do Ciate, como por
exemplo, a produção metalúr-
gica que foi beneficiada pela
recuperação gradativa da ex-
portação para a Ásia e Esta-
dos Unidos, no segmento de
peças para automóveis, produ-
ção de automóveis ecológicos
(híbridos de gasolina e bateria)
e TV Digital. “O mercado de
emprego está francamente fa-
vorável às empresas contra-
tantes e só haverá reversão
deste processo no momento
em que houver recuperação
total da economia, cuja previ-
são ninguém se arrisca dizer
para quando. Há, contudo, na
minha opinião, alguns indícios
de se enxergar uma luz no fun-
do do túnel, por causa da me-
lhora acima”, destacou.

De acordo com Masato
Ninomiya ainda não há esta-
tísticas confiáveis quanto aos
índices de desemprego, no en-
tanto informações não oficiais
dão conta que mais de 150.000
trabalhadores temporários per-
deram o emprego durante
2009. Por outro lado não se
sabe quantos trabalhadores
saíram do arquipélago.

Segundo fontes oficiais,
cerca de 65.000 brasileiros já
teriam deixado o país. Destes,
11.153 pessoas (ou 16.460 in-
cluindo familiares), teriam so-
licitado a ajuda financeira do
governo japonês até o final de
novembro do ano passado.
Destes 13.692 brasileiros já
teriam saído do país, até o dia
20 de novembro. “Os núme-
ros maiores são da província
de Aichi com 4593 pessoas,

seguida da Shizuoka com 3613,
Mie com 1268, seguida de
Gunma, com 1117, Nagano,
com 1071, Shiga, 1060, e Gifu
869 pessoas. O governo japo-
nês já teria gasto mais de U$S
50 milhões na repatriação dos
brasileiros”, previu.

Para o presidente do Ciate,
2009 sem dúvida nenhuma foi
um ano complexo para os de-
kasseguis no Japão, onde en-
frentaram vários problemas.
Desemprego, a educação das
crianças, doenças convencio-
nais e de fundo psicológico tem
afligido os nipo-brasileiros. Ain-
da que não se saiba a quanti-
dade exata dessas pessoas a
tendência é que os que perde-
ram os empregos, e que fica-
ram sem o seguro desempre-
go, voltem para o Brasil. “Há
ainda os absolutamente neces-
sitados que recebem o auxilio
sobrevivência, valores que va-
riam de R$ 1500 a R$ 3000,

dependendo do número de de-
pendentes. Nesses casos, os
beneficiados estão isentos de
despesas médico-hospitala-
res”, destaca.

Medidas demoradas – Na
visão de Masato Ninomiya as
medidas do governo japonês
dirigidas para os dekasseguis
estão demorando em surtir
efeito. Com relação aos cur-
sos foram realizados 97 volta-
dos para a língua de japonesa
e outros de treinamento pro-
fissional, com a participação de
cerca de 5000 nikkeis de di-
versas nacionalidades. Aproxi-
madamente 1700 já concluí-
ram o curso e 250 obtiveram
empregos. “O que surtiu efei-
to mesmo foi o de auxílio para
regresso”, lamenta.

Os segmentos da agricul-
tura, pesca, sericultura (cria-
ção do bicho-da-seda), e as-
sistência aos idosos tem havi-

do grande procura também
dos japoneses, apesar do bai-
xo salário, e da necessidade
de se submeter ao treinamen-
to específico no caso de as-
sistência aos idosos, que não
é possível sem o conhecimen-
to da língua japonesa. “Ainda
tem a concorrência dos asiá-
ticos que estão legalmente no
país ou não, que se sujeitam
trabalhar por salários bem
menores do que os brasilei-
ros”, ressalta.

No ponto de vista de Ma-
sato Ninomiya o movimento
dekassegui está na dependên-
cia da melhora na conjuntura
japonesa. Segundo ele se não
houver recuperação da econo-
mia, não há empregos, mas
entende que o quadro não é tão
negro quanto parece ser. Para
ele é preciso, porém, observar
o quadro num plano de dois a
três anos.

(Afonso José de Sousa)
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Apesar do quadro ainda crítico, há indícios de melhora na avaliação do presidente do Ciate

O aprendizado da
língua japonesa é es-
sencial para os de-
kasseguis que estão
no Brasil e aqueles
que estão no Japão.
O presidente do
Ciate percebeu que
tem havido grande
procura nos cursos
de japonês ofereci-
dos pela entidade. O
mesmo tem aconteci-
do no Japão, nos cur-
sos subvencionados
pelo governo japonês.
Ele alerta que não se
pode esquecer que os
chineses têm uma fa-
cilidade extraordiná-
ria na aprendizagem
já que conhecem
muitos ideogramas, sem citar
a força de vontade na apren-
dizagem, o mesmo aconte-
cendo com os demais asiáti-
cos. “Somente agora, com a
crise, os brasileiros desperta-
ram para a necessidade de
conhecimento da língua, ape-
sar de constantes alertas que
viemos dando ao longo des-

tes anos”, lamenta.
Além das suas aulas de in-

trodução ao direito brasileiro na
Universidade de Tokyo, Masa-
to Ninomiya tem aproveitado
para falar de direito compara-
do Brasil-Japão, que vem en-
volvendo cada vez mais os pro-
blemas com os dekasseguis.
“Penso ser da maior importân-

cia a conscientização da futu-
ra elite japonesa sobre a exis-
tência do problema de convi-
vência multicultural, não só dos
brasileiros, mas dos nikkeis em
geral e também dos asiáticos
no Japão. Abordo questões de
casamento, divórcio, paga-
mento de pensão, cartas
rogatórias, crimes cometidos
por brasileiros e a posterior
fuga para o Brasil, Previdên-
cia Social, etc”, esclarece.

Afora as aulas o presi-
dente do Ciate aproveita seu
tempo para tomar conheci-
mento da situação dos de-
kassegui no arquipélago.
Esteve acompanhando em
Kobe, juntamente com o ad-
vogado Etsuo Ishikawa, do
Consulado Itinerante. “Na
área da consulta jurídica, o
que me foi muito útil para
renovar os meus conheci-
mentos sobre a situação dos
brasileiros. Tenho dado pa-
lestras nas diferentes facul-
dades e instituições para
explicar e alertar a situação
dos brasileiros no Japão”,
garante. (AJS)

Aprendizado da língua japonesa é requisito básico para
quem pretende ir ao Japão, diz presidente do Ciate

O presidente do Ciate, Masato Ninomiya
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Em virtude do tradicional
Carnaval realizado em fevereiro
no Brasil quando os brasileiros
evitam viajar nessa época do
ano por conta da festividade, a
companhia área Japan Airlines
International (JAL) vai diminuir
temporariamente de três para
dois a quantidade de vôos se-
manais na rota Tóquio (Narita)
São Paulo via Nova York, no
período de 1º de fevereiro à 27
de março de 2010. Dois outros
fatores também colaboraram
para a queda de passageiros e
conseqüente redução de vôos
como a crise econômica e a
influência da gripe H1N1, ou
gripe suína com vários casos
registrados no Brasil.

De acordo com o diretor
presidente Hiroyasu Konishi a
queda na demanda de passa-
geiros foi verificada a partir de
novembro de 2008 por causa
da crise financeira no Japão.
“Com a medida tomada ainda
não é possível falar em núme-
ros”, destacou. O percurso
Tokyo (Narita) Xangai tam-
bém sofreu alteração de vôos
com um decréscimo de 28 para
21 vôos semanais. “A redução
de vôos nesse trecho vai ge-
rar uma economia de custos de
400 milhões de ienes”, revela.

Hiroyasu Konishi informa

BRASIL-JAPÃO

JAL vai diminuir quantidade
de voos São Paulo-Tóquio

que hoje a companhia aérea
está colocando em prática um
plano para substituir as aero-
naves atuais por outras mais
novas e econômicas. “Compa-
rando a eficiência dos Boeing
747 e 777, o segundo é 20%
mais econômico do que o pri-
meiro”, esclarece.

Entre julho e agosto até
outubro deste ano a JAL ha-
via reduzido o número de vôos
em oito das rotas internacio-
nais devido à queda da procu-
ra originada pela nova gripe
H1N1 e pela crise econômica.
A empresa reduziu o número
de vôos do aeroporto de To-
kyo (Narita) ao leste da capi-
tal japonesa para Pequim, Tai-
pé, Seul e Nova Délhi. Tam-
bém sofreram redução os vôos
que partem do aeroporto de
Osaka (centro do país) em di-
reção a Seul e Xangai, e os de
Haneda (próximo à Tóquio)
para Hong Kong.

Na época a decisão da JAL
coincidiu com o anúncio do
governo do Japão de que as
companhias aéreas poderiam
manter os espaços destinados
nos diferentes aeroportos do
país para os aviões que cobrem
suas rotas internacionais, em-
bora reduzam o número de
vôos.

Medida é temporária e ocorre em função do Carnaval

DIVULGAÇÃO



4 JORNAL NIPPAK São Paulo, 07 a 13 de janeiro de 2010

“Parece cenário de guerra
tamanha destruição”, diz Kita

TRAGÉDIAS

A partir de 2010 o Ministé-
rio da Justiça vai ampliar no
Japão os serviços de agências
que recebem consultas de es-
trangeiros, a partir do ano fis-
cal de 2010. Serão criados dois
novos postos de atendimento
nas províncias de Aichi e Na-
gano. O objetivo, de acordo
com o Jornal Chunichi, é re-
forçar a estrutura de apoio aos
estrangeiros, que enfrentam
problemas de desemprego e
baixos salários desde o início
da recessão econômica. A in-
formação foi divulgada no dia
19 de dezembro.

O serviço de atendimento
público (One Stop Center) é
procurado pelos estrangeiros
devido à sua praticidade e vai
oferecer diversos tipos de in-
formações, dúvidas a respeito
de visto de permanência, pe-

didos de subsídios, informações
sobre empregos, e até separa-
ção de lixo. O atendimento é
feito em português, inglês, chi-
nês e coreano.

No Japão já existem três
“One Stop Center”, em
Shinjuku (Tokyo), Yokohama
(Kanagawa) e Saitama
(Saitama). Atualmente, os ser-
viços prestados para estrangei-
ros são divididos de acordo
com o órgão responsável. No
caso de emissão de visto, o
estrangeiro busca informações
em uma agência do governo,
mas para tirar dúvidas sobre o
cotidiano no arquipélago, deve
procurar agências da provín-
cia ou prefeituras. Com a re-
estruturação e criação dos
postos de atendimento, todas
as informações ficarão con-
centradas em um só local.

JAPÃO

Ministério da Justiça amplia
postos para estrangeiros

(continuação da edição nº 2246)

Os membros eram Shôei
Utsuda — presidente da Mitsui
& Co., Katsunari Suzuki — ex-
embaixador do Japão no Bra-
sil, Iwao Okamoto — diretor-
executivo superior da
Sumitomo Corporation e
Kôtarô Hosaka — professor
da universidade de Sofia. Do
lado brasileiro, figuras impor-
tantes dos setores político e
econômico foram escolhidas,
tais como o chairman Eliezer
Batista da Silva — conselhei-
ro especial da Companhia Vale
do Rio Doce, o vice-chairman
Rinaldo Campos Soares —
presidente da Usiminas. Pau-
lo Delgado — deputado fede-
ral, Paulo Yokota — presiden-
te da Sociedade Brasileira e
Japonesa de Beneficência San-
ta Cruz, Paulo Okamoto —
presidente do SEBRAE e
Almir Barbassa — diretor da
Petrobrás.

Duas reuniões foram reali-
zadas, uma em novembro de
2005, no Rio de Janeiro, e ou-
tra em julho de 2006, em To-
kyo. Eles listaram sete reco-
mendações que foram entre-
gues ao primeiro-ministro
Koizumi e ao presidente Lula.
Propostas como: “Iniciativa
contínua para aumentar o in-
tercâmbio (cooperação e inter-
câmbio político)”, “Revitaliza-
ção das relações econômicas
(cooperação e intercâmbio
econômico-mercantil)”, “ace-
leração da cooperação e inter-
câmbio científico-tecnológico”,
entre outras.

O objetivo era estimular o
intercâmbio e a cooperação em
diversos setores aproveitando
o Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil (Ano do In-
tercâmbio Brasil-Japão) de
2008. Mas, na questão econô-
mica, ambos os países almeja-
vam uma cooperação mais
avançada. O Brasil queria que
o Japão fosse a cabeça-de-
ponte para alcançar o merca-
do asiático, e o Japão queria
que o Brasil servisse de base
para alcançar um mercado em
ascensão e os mercados das
Américas Central e do Sul.
Incentivo ao investimento pú-
blico-privado para projetos de
infra-estrutura. Reforço na
cooperação em áreas como
bicombustíveis, papel e celulo-
se, mineração, siderurgia, ele-
troeletrônicos, comunicação e
indústrias naval e automotiva.
Propôs a pesquisa de mecanis-
mos para o desenvolvimento
conjunto e de intercâmbio bi-
lateral em tecnologia de trans-
missão digital, principalmente
do setor televisivo.

Em 2006, o Brasil anunciou
a decisão de adotar o sistema
japonês de transmissão digital.
Até agora eu me lembro cla-

ramente que a data do jornal
que anunciava a notícia era 18
de junho, o Dia da Imigração.
Eu acredito que a liderança do
então Ministro das Relações
Exteriores, Taro Aso, tenha
sido de grande importância
para esta realização.

O Conselho foi sucedido
pela “Reunião do grupo de no-
táveis para a parceria econô-
mica estratégica Brasil-Ja-
pão”, mais centrada nos assun-
tos econômicos. O investimen-
to japonês de 2008 no Brasil
foi nove vezes maior em com-
paração ao ano anterior e ve-
rificaram-se avanços em todas
as áreas. A criação de novas
parcerias entre os países é
motivo de muita alegria.

Em junho do mesmo ano,
tive a honra de participar das
cerimônias realizadas em Bra-
sília, São Paulo e Paraná fa-
zendo parte da delegação par-
lamentar japonesa para a co-
memoração do centenário da
imigração japonesa no Brasil,
formada pelos integrantes do
Grupo Parlamentar Japão-
Brasil. O chefe da delegação
era o próprio Taro Aso que ti-
nha sido escolhido presidente
deste Grupo Parlamentar em
janeiro do mesmo ano. Minha
função na delegação era a de
secretário-geral, a mesma fun-
ção que desempenho no Gru-
po Parlamentar.

Três meses depois que vol-
tamos ao Japão, em setembro,
Taro Aso se tornou primeiro-
ministro e eu fui nomeado se-
cretário chefe de seu gabinete.
Mais tarde eu percebi que a
semana que passei no Brasil foi
como se tivesse sido um teste
para avaliar a minha capacida-
de como secretário chefe.

*Takeo Kawamura, de 67 anos, é
deputado da Câmara dos Depu-
tados do Japão e secretário-geral
do Grupo Parlamentar Japão-Bra-
sil. Natural da província de Yama-
guchi, foi eleito deputado em 1990
depois de ter sido deputado da
assembléia provincial. Foi minis-
tro da cultura do segundo gabi-
nete de Junichiro Koizumi e se-
cretário chefe do gabinete de Taro
Aso.

DEBATES

“Conselho Brasil-Japão para
o Século 21”

Takeo Kawamura

ARQUIVO PESSOAL

Otrabalho de limpeza das
casas e ruas de São
Luiz do Paraitinga, ci-

dade turística a 182 quilôme-
tros de São Paulo, no Vale do
Paraíba, devastada por uma
enchente após forte chuva no
dia 1º de janeiro deste ano, deve
ser finalizado até o final desta
semana. Pelo menos o “gros-
so” do trabalho, como a reti-
rada de entulhos e a limpeza
das ruas, segundo informou o
coronel PM Luiz Massao Kita,
secretário-chefe da Casa Mi-
litar e Coordenador Estadual
de Defesa Civil do Governo do
Estado de São Paulo.

“Estamos na fase de re-
construção e de assistência
humanitária. Estamos distribu-
indo colchões, alimentos e re-
médios às pessoas que perde-
ram seus patrimônios”, disse
Kita em entrevista exclusiva ao
Jornal Nippak, por telefone,
de São Luiz do Paraitinga,
onde coordena os trabalhos de
recuperação.

Seis dias depois de ter sido
devastada pela maior enchen-
te que a cidade já sofreu, a po-
pulação tenta voltar à rotina,
mas o cenário ainda é de mui-
ta desolação. Em alguns pon-
tos já foi restabelecido o siste-
ma de telefonia, o fornecimen-
to de energia elétrica e o abas-
tecimento de água. Cálculos
preliminares da prefeitura dão
conta de que os prejuízos po-
dem chegar a R$ 100 milhões.

Emergência – O governador
de São Paulo, José Serra,
anunciou nesta quarta-feira
(6), durante visita às regiões
afetadas, medidas emergenci-
ais adotadas pelo Governo do

Estado para auxiliar o municí-
pio a enfrentar os impactos pro-
vocados pelas chuvas dos últi-
mos dias.

O Governo de São Paulo,
por meio da Defesa Civil Es-
tadual e da Companhia de De-
senvolvimento Agrícola de São
Paulo (Codasp), empresa liga-
da à Secretaria de Agricultura
e Abastecimento, vai investir
R$ 10 milhões em ações emer-
genciais em todo o Estado, co-
meçando por São Luiz do
Paraitinga e Vale do Paraíba.

Durante a visita, o gover-
nador também ressaltou os
problemas enfrentados pela ci-
dade de Cunha. “A questão
fundamental de Cunha está
nas estradas rurais. A ênfase
lá é na área rural, diferente

daqui, que a ênfase foi a des-
truição urbana”, ressaltou o
governador. Segundo o coro-
nel Kita, cerca de 300 pesso-
as da Secretaria de Seguran-
ça Pública, da Polícia Militar,
Polícia Ambiental, Polícia Ro-
doviária, Polícia Civil, Polícia
Técnico-Científica e da Secre-
taria Estadual de Saúde conti-
nuavam trabalhando na tarde
de ontem (quarta-feira).

Destruição –  “No Estado de
São Paulo, nunca vi nada pa-
recido. É muita destruição.
Parece cenário de uma guer-
ra”, destacou o coronel ao Jor-
nal Nippak. Kita, que assu-
miu a Secretaria Estadual da
Casa Militar em maio de 2008,
disse que, “na guerra, as igre-

jas costumam ser preservadas,
mas aqui a igreja matriz foi
completamente destruída”.

“Em São Luiz do Paraitinga
existem 431 imóveis históricos,
mas os prejuízos ainda estão
sendo avaliados”, destacou
Kita, acrescentando que cer-
ca de 600 residências foram
danificadas deixando 100 pes-
soas em abrigos improvisados
em creches e escolas. “A mai-
oria está em casa de paren-
tes”, observou. Segundo o co-
ronel, apesar dos danos mate-
riais, até ontem não havia sido
registrado nenhuma vítima fa-
tal em função da inundação.
“Existe uma pessoa desapare-
cida por causa de um desliza-
mento de terra”, explicou.

(Aldo Shiguti)

Cerca de 300 pessoas entre bombeiros e policiais ainda trabalham em São Luiz do Paraitinga; segundo
o secretário da Casa Militar, Luiz Massao Kita, entulhos devem ser retirados até o fim desta semana

DIVULGAÇÃO

Luiz Massao Kita, natural
de São Paulo, capital, nasceu
em 26 de dezembro de 1958,
filho de Massaro Kita e Meiko
Kita. Ingressou na Polícia Mi-
litar em 29 de janeiro de 1979,
iniciando o Curso de Forma-
ção de Oficiais na A.P.M.B.B
que concluiu em 15 de dezem-
bro de 1981. Assumiu a Secre-
taria Estadual da Casa Militar
em maio de 2008 em substitui-
ção ao coronel Miguel Libório
Cavalcante Neto.

Galgou todos os postos do
Oficialato da Polícia sendo pro-
movido a todos por merecimen-
to. No transcorrer da carreira,
serviu no 5º Batalhão de Polí-
cia Metropolitana e 1º Bata-
lhão de Choque Tobias de
Aguiar, onde desempenhou ati-
vidades típicas de Polícia Os-
tensiva; pertenceu à Escola de

Educação Física e A.P.M.B.B;
chefiou o Departamento Esta-
dual de Defesa Civil onde
atuou em atividades de plane-
jamento e desenvolvimento de
ações frente aos desastres
naturais; comandou o
Grupamento de Radiopatrulha
Aérea e Policiamento Metro-
politano da Área da Zona Sul
até sua nomeação para o car-
go de Secretário Chefe da
Casa Militar.

É possuidor de várias con-
decorações, entre as quais se
destacam as medalhas de De-
fesa Civil do Estado, Medalha
Comemorativa Sesquicentená-
rio Brigadeiro Rafael Tobias de
Aguiar (fundador da Polícia
Militar do Estado de São Pau-
lo), Medalha “Valor Militar”
em grau Prata e Láurea do
Mérito Pessoal em 1º Grau.

Luiz Massao Kita possui várias condecorações

O coronel Luiz Massao Kita atua em São Luiz do Paraitinga

ARQUIVO

Um culto ecumênico lem-
brou, no início da noite desta
terça-feira (5), as 52 pessoas
mortas durantes os desliza-
mentos de terra ocorridos no
Morro da Carioca e na Ense-
ada do Bananal, em Angra dos
Reis, na madrugada da última

sexta-feira. Além de católicos
e evangélicos, a cerimônia reu-
niu representantes da religião
espírita, na Praça Nilo Peça-
nha, em frente à prefeitura, no
centro da cidade.

O município segue em aler-
ta por causa da possibilidade de

Luto marca os 508 anos de Angra dos Reis
retorno de chuvas intensas. Sol-
dados do Corpo de Bombeiros
do Rio de Janeiro ainda estão
procurando corpos de desapa-
recidos nos deslizamentos no
Morro da Carioca e na Ensea-
da do Bananal, em Ilha Grande.

Ontem (6), a cidade com-

pletou 508 anos, mas as come-
morações foram canceladas
em razão do luto oficial por três
dias decretado pelo prefeito
Tuca Jordão. Mesmo com o
feriado, a prefeitura funcionou
normalmente, com a manuten-
ção de todos os serviços.

A prefeitura de Atibaia, a
cerca de 65 quilômetros de São
Paulo, decretou nesta terça-
feira (5) estado de emergên-
cia por causa das chuvas dos
últimos dias. Com a medida, a
administração municipal espera
que o governo do estado de São
Paulo e a União liberem ver-
bas para socorrer às vítimas da
enchente.

Segundo a prefeitura, até
ontem (quarta), as chuvas atin-
giram 500 famílias. Do total, 80
foram desalojadas e cinco,
desabrigadas. Nos bairros
Kanimar e Parque das Nações,
as pessoas estão usando bar-
cos para retirar seus pertences.

As chuvas intensas nos pri-
meiros dias deste ano e a aber-
tura das comportas das repre-

Atibaia decreta estado de emergência por causa das chuvas
sas de Nazaré Paulista e de
Piracaia contribuíram para a
enchente na cidade, segundo
a prefeitura.

De acordo com o chefe da
Defesa Civil de Atibaia, Mau-
rício Benevides, até hoje cho-
veu na cidade o equivalente a
30% do esperado para o mês.
“O rio já estava cheio antes das
chuvas. Por isso, por menor

que fossem as precipitações, a
capacidade de escoar água já
estava comprometida.”

O nível do rio continua alto
e a previsão de chuvas para a
região no final de semana pre-
ocupa a administração. “É di-
fícil dizer quando o rio vai bai-
xar.”, disse Benevides, por
meio de nota divulgada pela
prefeitura.
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Cosan anuncia construção de
Centro Coletor de Etanol

CIDADES/OURINHOS

O prefeito de Pompéia (SP),
Oscar Yasuda, conseguiu, por
meio de um convênio com o
governo do Estado de São Pau-
lo, recursos para a reforma da
quadra de esportes, localizada
no Tufic Baracat e a amplia-
ção da cozinha da creche mu-
nicipal Maria Stella de Carva-
lho Lacombe. Além de alguns
reparos como no telhado e fa-
chada da Creche. O benefício
foi possível, graças ao empe-
nho e parceria do deputado es-
tadual Reinaldo Alguz.

Em dezembro, Oscar
Yasuda esteve em São Paulo,
no Palácio dos Bandeirantes,
para firmar o convênio que pos-
sibilita a reforma da quadra do
Tufic. Segundo o prefeito, a pre-
visão de inicio das obras será
logo no primeiro semestre de
2010.

Atualmente, a quadra não
está em condições de uso, de-
vido aos atos de vandalismo e
a falta de cuidados, que, segun-
do moradores, há muitos anos
o local está abandonado e nada
foi feito para mudar a situação.

De acordo com o prefeito,
a quadra será totalmente refor-
mada e pertencerá à creche
municipal Maria Stella de Car-
valho Lacombe, mas poderá ser

ano, foi muito beneficiada com
parcerias firmadas entre prefei-
tura e governos estadual e fe-
deral. A administração munici-
pal tem feito a sua parte, bus-
cando recursos e investindo em
melhorias para a população.
“Agradecemos ao deputado
Reinaldo Alguz que não tem
medido esforços para ajudar
Pompeia e já adiantou que para
o ano que vem mais recursos
serão destinados para a popu-
lação de nossa cidade”, disse o
prefeito.

CIDADES/POMPEIA

Reforma da quadra de Esportes do Tufic Baracat deve ter
início ainda no primeiro semestre deste ano, garante prefeito

Atualmente, quadra não encontra-se em condições de uso

DIVULGAÇÃO

Oscar Yasuda esteve no Palácio dos Bandeirantes em dezembro

CIDADES/ANDRADINA

Banco do Povo de Andradina
entre os melhores do Estado

O Banco do Povo Paulista
de Andradina (SP) está entre
os oito melhores do Estado de
São Paulo. A confirmação veio
através de convite para treina-
mento de gestores do Banco
do Povo Paulista que aconte-
ceu nos dias 15, 16 e 17 de
dezembro, na FIPE (Fundação
Instituto de Pesquisas Econô-
micas), em São Paulo. Duran-
te o treinamento, o gestor do
Banco do Povo, em Andradi-
na, Ari Guimarães Soares, que
participou do evento, recebeu
a notícia através do diretor-
executivo do Banco Paulista,
Antônio Sebastião Teixeira
Mendonça. Os critérios de se-
leção para a escolha das agên-
cias mais atuantes foram: libe-
ração de créditos, média anu-
al de liberação de créditos, taxa
de inadimplência e desempe-
nho operacional.

Durante o segundo mutirão
do microcrédito do Estado, a
unidade do Banco do Povo
Paulista de Andradina ficou em
sexto lugar nos municípios em
que a população vai de 50 mil
a 100 mil habitantes.

Segundo Ari, o fruto desse
trabalho foi à nova metodolo-
gia implantada pela administra-
ção Jamil Ono/Pedro Ayres
(PT), em melhorar a qualida-
de de vida da população incen-
tivando o pequeno empresário.

“Por conseqüência dessa
administração mais humaniza-
da, em valorizar a mão-de-obra

especializada como vem fazen-
do nosso governo, Andradina
conseguiu ficar entre melhores
cidades do Estado junto ao
Banco do Povo Paulista”, afir-
mou Ari, que com importante
trabalho frente à agência de
Andradina, destaca também o
trabalho das agentes de crédi-
tos Andréia Moreira e Janaina
Lenita.

Ari também acredita que a
divulgação feita na imprensa e
pela Assessoria de Comunica-
ção da Prefeitura, foi de suma
importância para alavancar o
número de liberação de crédi-
tos, pois houve um aumento
significativo na procura dos
munícipes.

Ele fez agradecimentos aos
clientes, colaboradores do Ban-
co do Povo, através da Nossa
Caixa, Sert (Secretaria de
Emprego e Relações do Tra-
balho) e a comissão municipal
de emprego e o apoio da ad-
ministração Jamil Ono/Pedro
Ayres.

“As parcerias são de gran-
de importância e temos que
valorizar quando as conquistas
aparecem, desejo que 2010
seja ainda mais produtivo”, dis-
se Ari.

Serviço – A agência do Ban-
co do Povo de Andradina fica
na avenida Bandeirantes, 859,
atrás da igreja matriz São Se-
bastião, e atende pelo telefone
3722 6781.

Ari Guimarães Soares representou o Governo de Andradina durante
treinamento de gestores do Banco do Povo Paulista em São Paulo.

DIVULGAÇÃO

ACosan Combustíveis e
Lubrificantes, detento-
ra do direito de uso das

marcas Eso e Mobil no Brasil,
anunciou  em dezembro a
construção de um Centro
Coletor de Etanol, localizado
em Ourinhos (SP). Cedido
pela prefeitura da cidade, o
terreno com aproximadamen-
te 80 mil m² será um impor-
tante pólo receptor de etanol
das usinas da região. O objeti-
vo é atender pelos modais fer-
roviários e rodoviários toda a
Região Sul, ampliando ainda
mais a atuação da Cosan no
mercado que é um dos gran-
des centros de consumo no
Brasil.

O início das operações do
Centro Coletor de Etanol está
previsto para o final deste ano,
facilitando significativamente a
logística de distribuição de eta-
nol produzido na região de Ou-
rinhos. O combustível será re-
cebido por caminhões para de-
pois ser distribuído em vagões-
tanque para o transporte ferro-
viário, e também será entregue
por meio do modal rodoviário.
A companhia movimentará cer-
ca de 1 milhão de litros de eta-
nol por dia que abastecerão
cerca de 500 vagões por mês.

REPRODUÇÃO

O terminal será capaz de
receber grande parte dos 420
mil m³ de etanol que a compa-
nhia produz na região, com usi-
nas localizadas nas cidades de
Paraguaçu Paulista, Tarumã,
Maracai e Ipaussu, todas no
estado de São Paulo. O prefei-

to Toshio Misato destacou a
importância da chegada Cosan
no município. “A Cosan irá for-
talecer a posição de Ourinhos
como pólo de distribuição de
etanol, atrairá outros negócios
que tenha relação com a ques-
tão da logística de transporte

que é uma das nossas grandes
características e por fim, trará
maior desenvolvimento econô-
mico, uma vez  que contribuirá
para o aumento de arrecada-
ção de impostos em nossa ci-
dade e  irá gerar novos empre-
gos “, disse Misato.

O terreno, com cerca de 80 mil metros quadrados, será um importante pólo receptor de etanol

No final do mês de dezem-
bro, o Ministério da Saúde pu-
blicou uma Portaria no Diário
Oficial da União (DOU) habi-
litando a instalação da Unida-
de de Pronto Atendimento
(UPA) em Ourinhos. A UPA
prestará atendimento de saú-
de emergencial de média com-
plexidade, tornando-o mais rá-
pido e ágil, com capacidade
para atender cerca de 9 mil
pessoas por mês.

Nas próximas semanas, o
Governo Federal deverá libe-

CIDADES/OURINHOS 2

Ministério da Saúde autoriza a instalação de
Unidade de Pronto Atendimento no município

rar o repasse de 10% do va-
lor total da obra, no valor de
R$ 200 mil, para que sejam
elaborados os projetos técni-
cos complementares e reali-
zado o processo licitatório, vi-
abilizando o início das obras
de construção, que deverão
estar concluídas até o final de
2010.

As Unidades de Pronto
Atendimento (UPAS) fazem
parte de um projeto do Gover-
no Federal que contemplou no
Estado de São Paulo apenas

60 municípios, dentre eles a
cidade de Ourinhos.

No final de outubro do ano
passado foi aprovada pela Co-
missão de Intergestores
Bipartite do Estado de São
Paulo (CIB) a  implantação da
UPA em Ourinhos, que terá
capacidade para atender cer-
ca de 9 mil pessoas/mês, am-
pliando a capacidade de aten-
dimento de  emergência, feito
hoje pelo Pronto Socorro da
Santa Casa e pelas UBS (Uni-
dades Básicas de Saúde).

usada pela comunidade. “Há
muito tempo esta quadra ficou
abandonada. O bairro será be-
neficiado com as melhorias e

as nossas crianças ganharão
um novo espaço”, disse o pre-
feito.

Pompeia, durante todo este

A deputada Maria Lúcia
Prandi (PT) participou da assi-
natura de convênios que vão
proporcionar investimentos de
R$ 600 mil no Vale do Ribeira.
Os recursos têm origem em
emendas da parlamentar e vão
beneficiar Jacupiranga, Pari-
quera-Açu e Registro. Os pre-
feitos João Batista de Oliveira
(Jacupiranga), Zildo Wach (Pa-
riquera-Açu) e Sandra
Kennedy (Registro) participa-
ram da solenidade.

“É gratificante poder con-
tribuir com o desenvolvimento
de uma região tão bela como o
Vale do Ribeira; historicamen-

te esquecida pelo governo es-
tadual”, afirmou a deputada
Prandi. O apoio da parlamen-
tar na busca por mais recursos
foi saudado pelos três chefes
de Executivo. “Temos na de-
putada Prandi uma grande par-
ceira do Vale e de nossa gen-
te”, enfatizaram.

Para Jacupiranga, que re-
centemente inaugurou um Cen-
tro de Convivência para Idosos,
construído com recursos obti-
dos pela deputada, serão desti-
nados R$ 45 mil para constru-
ção de uma ponte no bairro
Lavapés. Registro receberá R$
300 mil para a construção de

CIDADES/REGISTRO

Emendas vão proporcionar investimentos de
R$ 600 mil no Vale do Ribeira

uma creche e, para Pariquera-
Açu, serão destinados R$ 250
mil para implantação de galeri-
as e canalização de um
córrego, nos bairros Peri-Peri
e Vila Maria. Além das cida-
des mencionadas, também fo-
ram beneficiadas Iguape, Pe-
dro de Toledo e Sete Barras.

“Este é um trabalho que
gera postos de emprego na exe-
cução das obras e na implanta-
ção dos novos serviços, mas
que, acima de tudo, contribui
para a melhoria da qualidade de
vida das pessoas, o que é ex-
tremamente gratificante”, con-
cluiu a deputada Prandi.
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Mizutani utiliza sensibilidade
para produzir artesanato

IDEOGRAMAS JAPONESES

Depois de mais de 20
anos no Japão onde
entre outros trabalhos

experimentou novas técnicas
de marcenaria e arte, o arte-
são nipo-brasileiro Kiyoshi
Mizutani, (57) retornou para o
Brasil para realizar um sonho.
Criar e produzir artesanato e
decorações com ideogramas
japoneses em madeira (base-
ado na milenar cultura orien-
tal) e mostrar para a socieda-
de brasileira através da sua
empresa Ki Arts, em Pirituba,
zona Norte de São Paulo.

A técnica utilizada é re-
sultado de mais de 30 anos
de experiência e, sobretudo,
sensibilidade. A combinação
dos ideogramas têm signifi-
cados diversos: filosóficos,
culturais, românticos, etc., e
outras representam nomes
brasileiros.

Kiyoshi Mizutani começou
seu trabalho com artesanato
quando tinha 22 anos após sair
do Exército Brasileiro (EB)
como 3º sargento. “Meu pai,
Hiroshi Mizutani, foi fabrican-

gumas vezes ao Brasil onde
não percebia a realidade, a di-
ferença de ritmos de vida, a
forma de negociação e a pon-
tualidade das pessoas. Apenas
após sua volta definitiva para
o Brasil é que notou a dificul-
dade de encontrar uma madei-
ra adequada para o seu traba-
lho, o que foi um choque.

Como tinha que continuar
trabalhando pesquisou outros
produtos, matéria-prima e tin-
tas e viu a madeira MDF como
melhor opção devido à falta de
madeira de lei. “Não pode ser
mogno por causa de questões
ambientais, se encontrar é con-
trabando”, explica.

Atualmente o artesão que
não tem concorrente no mer-
cado produz em seu ateliê pe-
ças sob encomenda por que
segundo ele “é mais fácil de
vender”. Produzidos em três
medidas, 25 X 25, 38 X 38 e
50 X 50, as peças com ideo-
gramas serradas com serra
tico-tico, ficam prontas em dez
dias úteis, com entrega em todo
o país.

te de relógio cuco nos anos 50
e de canetas de jacarandá nos
anos 60”, lembra. Nos anos 80
fazia artesanato folclórico bra-
sileiro e colocava seus produ-
tos em lojas de souvenires na
Liberdade para vender. Com
a escassez e o desaparecimen-

to (por questões ecológicas) de
madeiras de lei como cerejei-
ra, jacarandá, marfim e mog-
no que utilizava e a conseqüen-
te queda de clientes, decidiu ir
para o Japão.

Durante os 20 anos no ar-
quipélago o artesão voltou al-

O artesão Kiyoshi Mizutani retornou ao Brasil para realizar um sonho

JORNAL NIPPAK

O governo japonês recebe
até 12 de janeiro inscrições
para o Jet Programme, progra-
ma que visa promover o enri-
quecimento do intercâmbio
cultural, o ensino de línguas
estrangeiras e a mútua com-
preensão entre as nações.
Como funcionário público es-
pecial, jovens brasileiros são
contratados para atuar no Ja-
pão como coordenadores de
relações internacionais. A prin-
cipal função consiste em divul-
gar a cultura brasileira através
de palestras e aulas de língua
portuguesa ou organizando
eventos e atuando como tra-
dutor e intérprete.

Há vagas disponíveis para
três localidades para atuar
como coordenador de Relações
Internacionais: 1) Obihiro-shi,
em Hokkaido; 2) Yamanashi-
ken; 3) Shiga-ken (sujeita a al-
terações durante o processo).

Os requisitos básicos para
pleitear o cargo são: naciona-
lidade brasileira, formação uni-
versitária e fluência na língua
japonesa.

O exame será realizado no
dia 15 de janeiro, na sede do
Consulado Geral do Japão em
São Paulo. A programação é
a seguinte: A partir das 9 ho-
ras: provas escritas de japonês
e inglês

 (prevalece a nota de língua
japonesa); a partir das 14 ho-
ras: prova oral de japonês e
entrevista, para os aprovados
na prova escrita

JET PROGRAMME
INSCRIÇÕES ABERTAS:
PERÍODO: ATÉ 12 DE JANEIRO DE 2010
LOCAL: CONSULADO GERAL DO JAPÃO

EM SP – AV. PAULISTA, 854 - 1º ANDAR

- ED. TOPCENTER

HORÁRIO: DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 9
ÀS 12H E DAS 14 ÀS 17H

INFORMAÇÕES SOBRE O
JET PROGRAMME:
HTTP://WWW.SP.BR.EMB-JAPAN.GO.JP/PT/
CULTURA_JET.HTM (PARA OS ESTADOS DE

SP, MT, MS E TRIÂNGULO MINEIRO.
DEMAIS LOCALIDADES VEJA EM: HTTP://
WWW.S P.B R.E M B -J A PAN .GO .J P/P T/
SOBRE_OUTRO.HTM)
CGJCULTURAL4@ARCSTAR.COM.BR

TEL.: 11/3254-0100 (RAMAL 354)

INTERCÂMBIO CULTURAL

Jet Programme recebe
inscrições até o dia 12/01

ÁSIA

Empresa taiwanesa investirá
em mina de ferro no Brasil

Um funcionário da maior
fábrica de aço integrada de
Taiwan, a Corporação de Aço
da China (CSC, na sigla em in-
glês), informou dia 17 um acor-
do da empresa com dois gran-
des acionistas japoneses da
mina de ferro da empresa bra-
sileira Nacional Minérios S.A.
(Namisa), com objetivo de ob-
ter 1% das ações da mina.

Numa reunião da junta
diretiva da CSC, foi aprovada
a aquisição que permitirá à
corporação taiwanesa ter
acesso as minas com reservas
que superam um bilhão de to-
neladas de minério de ferro.

Esta é a primeira vez que a
CSC busca ganhar ações em
uma mineradora estrangeira e
a decisão é considerada como
um esforço para controlar as
fontes de matérias-primas. O
Brasil é um dos principais pro-
vedores de minério de ferro a
Taiwan. A empresa não des-
carta a possibilidade de cola-
borar com suas homólogas do
Japão, Coréia do Sul ou China
continental para penetrar em
outras mineradoras do mundo.

O vice-presidente executi-
vo da CSC, Chung Lo-min,
manifestou que a decisão é in-
vestir somente após aprovação
por parte dos acionistas da
Namisa e do governo brasilei-
ro.

A CSC decidiu adquirir 1%
combinado com as ações da
Itochu Corp. e Sumitomo Me-
tal Industries Ltd. na Namisa
pelo total de US$ 94,7 milhões.
As duas empresas japonesas
possuem 16 e 2,64%, respec-
tivamente, da mina de ferro
brasileira.

Namisa é uma subsidiária
da Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN) do Brasil, e a

decisão da CSC de adquirir as
ações foi tomada em vista das
perspectivas de aumentos de
preços do minério de ferro. A
corporação taiwanesa procu-
ra, desta maneira, assegurar
um fornecimento estável de
minério de ferro.

Fundada em 2007, a
Namisa tem 60% de suas
ações nas mãos da CSN, e o
restante de propriedade de
companhias de aço japonesas
e sul-coreanas. Estar presen-
te na Namisa facilita a CSN a
ter laços maiores com a Nip-
pon Steel e JFE Steel, do Ja-
pão, assim como Pohang Iron
e Steel, da Coréia do Sul.

Estima-se que a Namisa
produzirá 14,5 milhões de to-
neladas de ferro este ano, com
uma projeção de 40 milhões de
toneladas para 2014. “Após
muitos anos de exploração, o
ferro e o carbono estão desti-
nados a se converter em re-
cursos limitados, e os preços
continuarão aumentando com
o tempo”, disse Chung.

Segundo ele, com o contra-
to sua corporação obteria de
300 a 500 mil toneladas de mi-
nério de ferro no próximo ano.
Atualmente, a CSN tem um
consumo anual de 16 milhões
de toneladas.

Dentro da classificação da
Associação Mundial de Aço,
com sede em Bruxelas, na
Bélgica, a Corporação de Aço
da China foi a 26ª maior pro-
dutora de aço do mundo em
2008. A CSC é uma empresa
privada, ainda que a participa-
ção estatal constitui o maior
acionista da mesma.

Divisão de Informações –
Escritório Econômico e
Cultural de Taipei

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

JABOTICABAL

Museu Histórico é incluído no Cadastro Nacional de Museus
O Museu Histórico de Ja-

boticabal “Aloísio de Almeida”
foi incluído no Cadastro Naci-
onal de Museus (Instituto Bra-
sileiro de Museus – IBRAM).
“A participação no cadastro
ampliará e fortalecerá as
ações direcionadas ao campo
museológico, além de facilitar
possíveis pesquisas através do
site”, explicou o secretário de
Educação, Cultura, Esporte e
Lazer, Cláudio Almeida.

O museu possui arquivo bi-
bliográfico, arqueológico, foto-
gráfico, coleção numismática
da república, filatelia, hemero-
teca, discoteca, mobiliário,
obras artísticas e utensílios
domésticos. Além de uma com-
pleta coleção de peças, docu-

Museu Histórico de Jaboticabal faz parte do Cadastro Nacional

DIVULGAÇÃO

jetos da pré-história de Jaboti-
cabal.

De acordo com a diretora
de Cultura, Mônica Reino, “o
próximo passo é solicitar a in-
clusão do museu no Sistema
Brasileiro de Museus (SBM),
que tem por finalidade promo-
ver a integração, a gestão e o
desenvolvimento dos museus,
acervos e processos museoló-
gicos brasileiros”.

O Museu Histórico de Jabo-
ticabal funciona de segunda a
sexta-feira, das 8 às 12 horas e
das 13h30 às 17h30. As visitas
em grupo devem ser feitas com
pré-agendamento na secretaria
do Museu, pelo telefone (16)
3202-9860. Mais informações
no site www.museus.gov.br

mentos e móveis, uma valiosa
coleção de jornais do século 19,

revistas e livros que servem
como fonte de consulta e ob-

O Governo Japonês, atra-
vés do Consulado Geral do
Japão em Curitiba, receberá,
no período de 11 de janeiro a
12 de fevereiro, inscrições
para Cultura e Língua Japone-
sa e para Treinamento de Pro-
fessores. A primeira é dirigida
para estudantes universitários
de língua, literatura e cultura
japonesas, para aprimoramen-
to da língua e estudos japone-
ses em vários aspectos. Tem
duração de 1 ano (a partir de
outubro de 2010) e os interes-
sados devem ter nacionalida-
de brasileira (excluem-se bra-
sileiros com dupla nacionalida-
de japonesa); ter idade entre
18 e 29 anos; estar matricula-
do como aluno de graduação
em Língua ou Cultura Japone-
sa (ou área correlata) numa
universidade brasileira no mo-
mento da ida ao Japão e estar
ainda matriculado nessa insti-
tuição quando retornar ao Bra-
sil; ter disponibilidade para che-
gar ao Japão na data determi-

anos de experiência como pro-
fessor do ensino fundamental
ou médio ou como orientador
pedagógico, assistente educa-
cional ou diretor de escola, na
área pública ou privada; ter
bom domínio de inglês (neces-
sário para a orientação acadê-
mica e a redação de trabalhos
e relatórios); ser graduado por
uma universidade ou escola de
formação de professores (ma-
gistério); ter nascido em ou
após 2 de abril de 1975; ter boa
saúde física e mental; ter dis-
posição para estudar a língua
japonesa e freqüentar aulas
nesse idioma.

Benefícios: O valor da bolsa
mensal está em definição, mas
em 2009 os valores foram os
seguintes: 152.000 ienes mensais
(cerca de R$ 2.940,00).

Mais informações no Setor
Cultural do Consulado Geral do
Japão em Curitiba (Rua Ma-
rechal Deodoro, 630 18º, an-
dar, Ed. CCI  80010-912). Tel.:
41/3322-4919

BOLSAS DE ESTUDO

Governo Japonês abre inscrições para bolsas de estudo

nada pelo  Monbukagakusho,
e bom domínio da língua japo-
nesa.

Benefícios: O valor da bol-
sa mensal está em definição,
mas em 2009 o valor foi de
125.000 ienes por mês
(aprox.R$2.420,00); passagem
de ida e volta; e isenção de
taxas escolares.

Treinamento de professo-
res – Já a bolsa para treina-

mento de professores é ofere-
cida a professores e educado-
res do ensino fundamental e
médio, com o objetivo de rea-
lizar pesquisas nas áreas rela-
cionadas à educação, em uma
universidade japonesa. A du-
ração vai de outubro de 2010
a março de 2012. Os candida-
tos devem ter nacionalidade
brasileira (excluem-se brasilei-
ros com dupla nacionalidade
japonesa); ter pelo menos 5

Vagas são para Cultura e Língua e para Treinamento de Professores

DIVULGAÇÃO
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Julianna Shibao lança livro sobre
uso correto de adoçantes

LITERATURA

Canto do
Bacuri

FRANCISCO HANDA

Mariana foi para o outro lado
Por falta de amor, por amor demais

Mariana se foi para o outro lado.

Não se fez de rogada

Nem fez exigências

Nem deu explicações.

Por falta de amor, por amor demais

Mariana se foi para o outro lado.

Queria ser feliz como tantas outras

Cozinhar polenta e macarronada

E beber todos as garrafas de vinho

Tinto seco branco e suave

Suave a vida que sempre sonhou

Suave é o vento fresco da manhã

Suave é o amor sem desencontros.

Por falta de amor, por amor demais

Mariana se foi para o outro lado.

Mariana queria ser apenas feliz...

Por amor demais

e felicidade juntos

não será pedir demais?

Mariana queria ser apenas feliz...

O calopsita
Foi num anúncio de procurados

Foi num poste de iluminação

Onde encontrei o cartaz ainda novinho

Procura-se o calopsita.

Dizia ser uma ave, dessas compradas

na feira de aves depenadas.

Um menino dono da ave

chorava desde a semana passada

para que a ave voltasse.

Se alguém encontrasse

a ave calopsita

muita alegria traria para

o menino, dono da ave.

Perdido nesta cidade

onde quer que esteja agora

a ave não estará em casa.

Sem casa, senão a casa do menino

que será da ave?

Que será do menino?

A Separação
– Como vai a sua vida?

Assim perguntou ela após breve separação.

Ao que ele respondeu:

– A minha vida é a sua vida em minha mente.

Amigo inesperado
De sua cama de rua

repartido com a mulher gorda

um cachorro sarnento

o mendigo estendeu seu cobertor

para um novo inquilino:

Outro mendigo.

Amor de velho ficou
Depois de tanto tempo

a juventude se fora.

Se o amor de antes era fogo

de tanto arder esfriou

e daquelas cinzas que ficou

além destas cinzas o que restará?

Senão um beijo seco

de uma boca que perdeu o jeito

de beijar por encanto.

chicohanda@yahoo.com.br

Omercado de
alimentos diet
e light cresceu

cerca de 800% em dez
anos (de 1997 a 2007),
segundo dados da As-
sociação Brasileira da
Indústria de Alimentos
(Abiad). “Os produtos
trazem embutido a en-
trega de um corpo bo-
nito e, sobretudo, sau-
dável, indo ao encontro
da atual necessidade da
sociedade, guiada por
parâmetros de beleza
cada vez mais exigen-
tes”, explica a nutricio-
nista e autora do livro
Edulcorantes: aspectos
químicos, tecnológicos
e toxicológicos, Julian-
na Shibao.

Julianna é forma-
da pela Universidade Católi-
ca de Santos, com aprimora-
mento profissional em vigi-
lância sanitária pelo Instituto
Adolfo Lutz e atualmente
mestranda do Departamento
de Nutrição da Faculdade de

Saúde Pública (FSP/USP),
sob orientação da professo-
ra Deborah Helena Mar-
kowicz Bastos, que também
é doutora no assunto. A obra
foi escrita em parceria com
Andréa Pittelli  Boiago

Gollücke, Gabriela Ferreira
Alba dos Santos e Natalia
Fonseca Gonçalves.

A publicação destaca in-
formações relevantes e atu-
ais sobre a legislação de edul-
corantes (adoçantes) em ali-
mentos e suas doses permiti-
das no Brasil, mas, principal-
mente, o entendimento das ca-
racterísticas de cada produto.
O livro traz ainda resultados
sobre os estudos de sua
toxicidade e novidades dos
mais recentes produtos lança-
dos no mercado internacional.

Diet e light – Na obra, Juli-
anna aborda aspectos quími-
cos de forma simples e des-
taca as principais caracterís-
ticas dos edulcorantes permi-
tidos no Brasil e no mundo. A
autora também destaca a re-
gularização em órgãos inter-
nacionais como Jecfa e União
Europeia. Um dos capítulos
indica o limite diário que po-
dem ser ingerido de cada ado-
çante e seus conteúdos em
alguns alimentos industrializa-

dos, como os refrigerantes.
“As pessoas não sabem a

diferença entre o produto diet
e o light. O diet é aquele que
tem alguma restrição de nu-
trientes (carboidratos, gordu-
ras, proteínas, sódio). Já os
produtos light apresentam re-
dução mínima de 25% em de-
terminado nutriente ou calori-
as comparado com o alimen-
to convencional. Para que
ocorra a redução de calorias
é necessário que haja a dimi-
nuição no teor de algum nu-
triente energético (carboidra-
to, gordura e proteína). Assim,
a redução de um nutriente não
energético, por exemplo, sódio
(sal light) não interfere na
quantidade de calorias do ali-
mento”, esclarece.

Esses conhecimentos per-
mitem que o nutricionista e o
profissional de saúde selecio-
nem a melhor estratégia a ser
adotada quanto à utilização
desses produtos, seja na área
clínica, na técnica dietética, ou
no desenvolvimento de novos
produtos.

Obra destaca informações relevantes

Em uma iniciativa
inovadora a Aliança
Cultural Brasil-Japão
inicia 2010 promoven-
do a partir do dia 9 de
janeiro a “Oficina de
Versão de Texto Lite-
rário”, baseada no livro
de poemas “Velório
sem Defunto”, do es-
critor Mario Quintana.
As aulas serão minis-
tradas pela professora
Meiko Shimon, tradu-
tora de obras de auto-
res japoneses, especi-
almente de Yasunari
Kawabata. Para parti-
cipar os interessados
devem adquirir a obra
previamente nas livra-
rias ao custo de R$
300,00 (inclusa taxa de
inscrição).

Meiko Shimon é mestre em
Língua, Literatura e Cultura
Japonesa pela Faculdade de
Filosofia Ciências Humanas da

Universidade de São Paulo
(FFLCH-USP), e professora
aposentada do Departamento
de Línguas Modernas - Japo-

OFICINA DE VERSÃO

Aliança Cultural realiza oficina baseado no livro “Velório sem
Defunto”, do poeta Mario Quintana

nês da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul. Entre
suas traduções mais conheci-
das estão obras como Kawa-
bata, como “A Casa das Be-
las Adormecidas” (2002),
“Kyoto” (2004) e “Contos da
Palma da Mão” (2008).

O intuito é elevar o nível de
conhecimento e a capacidade
expressiva em japonês, por
meio de trabalhos práticos de
versão do texto literário em
português para o japonês, uti-
lizando os poemas de Mario
Quintana. “Espero que a ofi-
cina tenha um bom resultado,
porque Quintana era um gran-
de poeta, que apresenta um
conteúdo acessível e interes-
sante. Em 2006, ele teria com-
pletado 100 anos, e até hoje
não existe uma tradução de seu
trabalho em japonês, e esse é
o nosso objetivo”, explica a
professora.

Poeta urbano – Mario

Quintana era poeta, escritor,
jornalista e tradutor renomado.
Traduziu mais de 130 obras da
literatura universal e morou em
Porto Alegre por toda a vida,
até falecer em 1994. Em 2006,
por ocasião do centenário de
seu nascimento, recebeu vári-
as homenagens em todo Bra-
sil. “Velório sem Defunto” é
um livro de poemas marcados
pelas características essenci-
ais do poeta gaúcho, como o
coloquialismo, a ironia e a ur-
banidade.

OFICINA DE VERSÃO DE
TEXTO LITERÁRIO COM
MEIKO SHIMON
QUANDO: DIAS 9, 16, 23 E 30 DE JANEIRO

DE 2010 (SÁBADOS)
HORÁRIO: DAS 13H ÀS 17H15
ONDE: ALIANÇA CULTURAL BRASIL-
JAPÃO (UNIDADE VERGUEIRO) - RUA

VERGUEIRO, 727 - 5º ANDAR (METRÔ

VERGUEIRO)
INFORMAÇÕES: (11) 3209-6630 /
ALIANCA@ALIANCACULTURAL.ORG.BR

Capa do livro de Mário Quintana

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO

Todas as quartas-feiras o
Bunkyo (Sociedade Brasilei-
ra de Cultura Japonesa e de
Assistência Social) apresen-
ta uma sessão de filmes ja-
poneses, a partir das 13 ho-
ras, com programação vari-
ada entre filmes e diretores,
desde os antigos até os atu-
ais.

Os filmes são exibidos em
idioma japonês, sem legenda.
Sócios não pagam e não-só-
cios pagam R$ 5,00. Acom-
panhe a programação de de-
zembro e janeiro.

No próximo dia 13, o des-
taque é Jirochô sangokushi

(em inglês, Samurai Gangs-
ters, de 2008, 126 minutos),
de Masahiko Tsugawa. No
elenco, Kiichi Nakai, Kyoka
Suzuki, Kazuki Kitamura,
Yôichi Nukumizu

Sinopse: O filme narra a his-
tória de Jirochô, novato de
bakuto – que vive de jogos –
em viagem de aprendizado
da vida desse ramo, deixan-
do em casa a sua mulher
Ochô, com quem havia aca-
bado de se casar. No percur-
so, encontra os homens que
comporiam posteriormente o
poderoso grupo nesse mun-

do, como Ômasa, Hôin-
no-Daigorô, Mori-no-
Ishimatsu e Oiwake-
Masagorô. Estes são
convencidos e atraídos
pelo caráter decidido e
justiceiro de Jirochô, o
seguindo em sua via-
gem.

CINEMA BUNKYO
QUANDO: TODAS AS QUARTAS, ÀS

13H

ONDE: BUNKYO (RUA SÃO

JOAQUIM, 381 – PRÓXIMO À

ESTAÇÃO SÃO JOAQUIM DO METRÔ)
INFORMAÇÕES PELO TEL.:
11/3208-1755

CINEMA

“Jirochô sangokushi” é o cartaz do dia 13 no Cinema Bunkyo
DIVULGAÇÃO
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“Um Chops, Dois Pastel” é tema
de encontro na Casa das Rosas

CULTURA

A Casa das Rosas - Es-
paço Haroldo de Campos de
Poesia e Literatura promete
agitar as férias de janeiro dos
paulistanos. Para isso, prepa-
rou uma programação gratui-
ta que vai agradar pessoas de
todos os gostos e idades:
shows, exposições
multimídias, cursos e pales-
tras para que todos possam
se divertir e aprender. “Um
Chops, Dois Pastel” foi o
nome escolhido para batizar
os encontros que acontece-
rão aos domingos e vai cele-
brar o jeito paulistano de vi-
ver. Uma pequena feira será
montada no pátio da Casa
das Rosas, onde se poderá
saborear o “famoso” pastel,
tão apreciado pela população.

CONFIRA A
PROGRAMAÇÃO

Domingos, 10, 17, 24
e 31 de janeiro,

das 10 às 17 horas
Programação que inclui
feirinha no lado externo da
Casa, palestras sobre São Pau-
lo, saraus e apresentações
musicais no hall.

Domingo, 10 de janeiro
Das 11 às 13 horas

Palestra: “São Paulo antiga”
Com Neuza Guerreiro

de Carvalho
Venha conhecer um pouco a
sua cidade de antes e de ago-
ra: o Centro Velho, o Centro
Novo, a ligação entre os dois
e a avenida que faz parte dos
dois centros

Das 15 às 17 horas
Show: Izzy Gordon

Filha do cantor Dave Gordon
e sobrinha de Dolores Duran,
a cantora começou a carrei-
ra no musical Emoções Ba-
ratas, do diretor José Possi
Neto. Fez shows com gran-
des nomes da música brasi-
leira como Zizi Possi, Fer-
nanda Porto, Max de Castro,
Rappin Hood e Ed Motta,
entre outros. Há três anos
gravou um CD e percorreu o

ARTES

Bunkyo abre inscrições para
Curso de Pintura Infantil

Com o objetivo de exerci-
tar a criatividade das crianças,
o Bunkyo (Sociedade Brasilei-
ra de Cultura Japonesa e de
Assistência Social) está com
inscrições abertas para o 48º
Curso de Pintura Infantil, que
será ministrado pelo artista
plástico Naoto Kondo, na Sala
de Exposição da entidade.

O Curso de Pintura Infantil
– destinado a crianças e ado-
lescentes de 4 a 16 anos –
acontecerá no período de 18 a
22 de janeiro, de segunda a sex-
ta-feira, das 9 às 11h. De acor-
do com o professor Naoto, está
sendo programada uma
sequência de aulas que visam
despertar a criatividade e esti-
mular o exercício básico da pin-
tura. O professor destaca que,
nos dias 23 e 24 de janeiro, sá-
bado e domingo, será apresen-
tada a exposição dos trabalhos
produzidos durante o curso.

A taxa de inscrição é de R$

120,00 e inclui material de pin-
tura que será utilizado durante
as aulas. Os associados do
Bunkyo pagam R$ 90,00.

Mais informações e inscri-
ções com Regina, na Secreta-
ria da entidade ou pelo telefo-
ne (11) 3208-1755 ou e-mail:
bunkyosp@bunkyo.org.brEste
endereço de e-mail está sen-
do protegido de spam, você
precisa de Javascript habilita-
do para vê-lo .

48º CURSO DE PINTURA
INFANTIL BUNKYO
QUANDO: DE 18 A 22 DE JANEIRO, DAS

9 ÀS 11H

ONDE: SALA DE EXPOSIÇÃO DO BUNKYO

(RUA SÃO JOAQUIM, 381, 1º ANDAR –
PRÉDIO ANEXO – LIBERDADE, SÃO PAULO

– SP)
TAXA DE INSCRIÇÃO (MATERIAL INCLUSO):
R$ 120,00 (NÃO ASSOCIADO) E R$ 90,00
(ASSOCIADO)
EXPOSIÇÃO: DIAS 23 E 24 DE JANEIRO

DE 2010 (SÁBADO E DOMINGO)

Curso de pintura é destinado a crianças de 4 a 16 anos de idade

DIVULGAÇÃO

Brasil com a tour “Aos mes-
tres com carinho, uma home-
nagem a Dolores Duran”.
Atualmente a cantora finali-
za seu novo trabalho, previs-
to para março de 2010, que
contará com composições
inéditas de Sergio Dias
(Mutantes), Gabriel Moura e
João Suplicy, entre outros.

Domingo, 17 de janeiro
Das 11 às 13 horas

Palestra: “Av. Paulista”
Com Neuza Guerreiro

de Carvalho
Nos 456 anos da cidade, a
Avenida Paulista continua sen-
do seu cartão postal. Vamos
conhecê-la melhor por meio de
sua história, seu passado, seu
“agora”, sua arte de rua e sua
gente.

Das 15 às 17 horas
Show: “O Bom de Samba”

O público é convidado a in-
gressar numa viagem de bon-
dinho pelas sinuosas curvas
da história do samba, com di-
reito a paradas em famosas
estações representadas por
compositores do calibre de

Noel Rosa, Enricão,
Germano Mathias e Paulo
Vanzolini, entre outros. Du-
rante o percurso, algumas
histórias e causos do samba,
interpretados pelo condutor
do bonde, Adilson, ajudam a
compor o retrato de uma épo-
ca. Grandes sucessos do sam-
ba de todas as épocas são in-
terpretados por Katia
Berenice ao som do violão de
Richard e da percussão da
Shu.

Domingo, 24 de janeiro
(Programação

SAMPOEMAS), com
feirinha no jardim e pastel

no Café Panaroma.

Domingo, 31 de janeiro
Das 11 às 13 horas

Palestra:”A arqueologia
na cidade de São Paulo”

Com Prof. Dr. Paulo
Zanettini

A cidade guarda em seu
subsolo um vasto patrimônio
arqueológico ainda pouco co-
nhecido por seus habitantes.
Sítios pré-históricos, aldea-
mentos, locais de mineração,

sedes de fazendas do perío-
do colonial e unidades fabris
são alguns dos exemplos de
sítios arqueológicos que nos
ajudam a conhecer novos as-
pectos da história de nossa
metrópole.

“UM CHOPS, DOIS PASTEL”
ENTRADA GRATUITA

CASA DAS ROSAS - ESPAÇO HAROLDO

DE CAMPOS DE POESIA E LITERATURA

AVENIDA PAULISTA, 37 - PRÓXIMO À
ESTAÇÃO BRIGADEIRO DO METRÔ

TELEFONE: (11) 3285-6986
WWW.CASADASROSAS-SP.ORG.BR  -
WWW.POIESIS.ORG.BR

TWITTER: @CASADASROSAS

CONVÊNIO COM O ESTACIONAMENTO

PATROPI: AL. SANTOS, 74
DA CASA DAS ROSAS

Encontros na Casa das Rosas acontecerão aos domingos e a estreia acontece no próximo dia 10

DIVULGAÇÃO
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Mostra “Cenas de Infância” prossegue no Bunkyo

EXPOSIÇÃO

Retratar as transforma-
ções do cotidiano japo-
nês contado por crian-

ças. Esta é a proposta da ex-
posição fotográfica que a Fun-
dação Japão e o Bunkyo (So-
ciedade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência So-
cial) organizam para janeiro de
2010. Com enfoque na vida
cotidiana das crianças, a mos-
tra aborda a transformação
social no país asiático após a
devastação da Segunda Gran-
de Guerra Mundial. Captura-
das pelas lentes de conhecidos
fotógrafos como Nobuyoshi
Araki e Ken Domon, entre
outros nomes, as fotografias
nos conduzem não somente ao
conhecimento do panorama
histórico do Japão em imagens
até os dias atuais, mas também
à reflexão do comprometimen-
to dos homens com a paz.

A coleção pertence ao
acervo da Fundação Japão,
que organiza exposições
itinerantes internacionais com
o intuito de promover o inter-
câmbio cultural entre os povos.
Depois do Brasil, a mostra se-
gue para Venezuela. Anterior-
mente, ela passou pelos Esta-
dos Unidos, Costa Rica,
Honduras, Alemanha, Nova
Guiné, Tanzânia, Bósnia, Irã,
Arábia Saudita e Camarões.

Fotógrafos japoneses na
mostra – Akio Kojima; Akira
Tanno; Daisuke Kumakiri;

Eisho Watanabe; Emmei-
akahashi; Fujimi Toyoizumi;
Genichiro Kakegawa; Genjiro
Ohno; Hideo Haga; Hiroki
Nishiura; Hiroshi Kawashima;
Hiroshi Shimizu; Hiroshi Suga;

Hiroyuki Ohno; Ichiroh Mori-
ta; Ihee Kimura; Ikko Fukuna-
ga; Isao Fuma; Jin Akutaga-
wa; Jun Miki; Kaoru Usui;
Kazunari Shirai; Kazuo Kitai;
Kazuyoshi Miyoshi; Keiichi

DIVULGAÇÃO

para o Brasil em 1927), de-
monstram muitas vezes uma
conversa nem sempre parale-
la, mas congruente com a his-
tória das crianças japonesas.

Em 2008, seu acervo de 20
mil negativos e outros materi-
ais foi doado pela família ao
IMS, que em homenagem ao
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil organizou a
mostra “Japão - Mundos Flu-
tuantes” na Galeria de Arte do
Sesi, em São Paulo.

Em 1938, Haruo comprou
sua primeira máquina fotográ-
fica e começou a registrar sua
vida cotidiana em Londrina
(PR). Em 1951, foi um dos fun-
dadores do Foto Cine Clube de
Londrina e associou-se ao Foto
Cine Clube Bandeirante, de
São Paulo, rendendo participa-
ção em salões nacionais de
fotografia. Foi homenageado
no Festival Internacional de
Londrina, em 1998. No mes-
mo ano e também em 2000,
suas obras participaram da 2ª
e 3ª Bienal Internacional de
Fotografia Cidade de Curitiba
(PR). Em 2003, recebeu uma
sala especial na 12ª exposição
da Coleção Pirelli Masp.

MOSTRA “CENAS DA
INFÂNCIA: 60 ANOS
PÓS-GUERRA NO JAPÃO”
MOSTRA DIGITAL DE FOTOGRAFIAS DE

HARUO OHARA

QUANDO: ATÉ 17 DE JANEIRO

ONDE: SALÃO NOBRE DO BUNKYO

(RUA SÃO JOAQUIM, 381, 2º ANDAR,
LIBERDADE, SÃO PAULO – SP)
ENTRADA GRATUITA

HORÁRIO: SEGUNDA A SEXTA, DAS 12H

ÀS 18H E AOS SÁBADOS E DOMINGOS,
DAS 10H ÀS 18H

INFORMAÇÕES: TELS: 11/3141-0110
(FUNDAÇÃO JAPÃO) OU 11/3208-1755
(BUNKYO).
WEBSITES: WWW.FJSP.ORG.BR /
WWW.BUNKYO.ORG.BR

Kimura; Keiki Haginoya;
Keisuke Kumakiri; Keisuke
Takao; Ken Domon; Ken
Ichitani; Kenichi Komatsu;
Kenji Fujino; Kichinosuke Na-
kamura; Kira Sugiyama;
Kishin Shinoyama; Kiwao
Koyama; Kiyoshi Sonobe;
Koichi Miyoshi; Koichi Saito;
Koji Inoue; Koyo Kageyama;
Kunio Wada; Lyu Hanabusa;
Makiko Ui; Makoto Koshima;
Mamoru Nagataki; Masaharu
Yoshimura; Masami Goji;
Masao Matsuno; Masayoshi
Kishimoto; Mayumi Moriya-
ma; Michiaki Yoneyama; Mi-
noru Yamada; Mitsugu
Ohnishi; Motoichi Umagai;
Naoki Koudachi; Naoki Wada;
Nobuyoshi Araki; Norihiko
Matsumoto; Noriko Yamagu-
chi; Noritoshi Yamaguchi;
Osamu Hamaoka; Ou Koike;
Sadayuki Kobayashi; Shigeichi
Nagano; Shinzo Hanabusa;
Shisei Uwabara; Sumie Nami-
ki; Susumu Yamamoto; Tada-

hiko Hayashi; Takao Inoue;
Takashi Kojima; Takeshi Sa-
sage; Takeshi Uchibori; Take-
yoshi Tanuma; Takuma Ima-
mura; Tatsuo Kurihara; Tomi-
hiro Kubota; Toshie Saito; To-
shinobu Takeuchi; Toshio
Hata; Toshio Mouri; Tsuneo
Enari; Yasuhiro shimoto; Yasuo
Kubo; Yoichi Kamiyama;
Yoichi Midorikawa; Yonosuke
Natori; Yoshiharu Ishii; Yoshi-
katsu Saeki; Yoshimasa Oni-
shi; Yoshitaka Nakatani; Yosu-
ke Yamahata; Yukichi Watabe;
Yutaka Kanase; Yutaka Senoo;
e Yutaka Takanashi.

Haruo Ohara – Paralelamen-
te, acontece a mostra digital de
61 fotos do extenso acervo
fotográfico de Haruo Ohara
(1909-1999), com apoio do
Instituto Moreira Salles (IMS).
As crianças, descendentes dos
imigrantes japoneses, retrada-
das pelas lentes de Ohara
(também japonês que migrou

Depois do Brasil, mostra seguirá para Venezuela

Coleção pertence ao acervo da Fundação Japão

Estão abertas até o dia 29
de janeiro de 2010 as inscri-
ções para o 21º Concurso
Mundial de Haiku “Itoen Oi
Ocha Shin Haiku”. O concur-
so que conta com a participa-
ção de haikaístas de todo o
mundo, com destaque para os
brasileiros, é promovido pela
Sociedade Brasileira de Cultu-
ra Japonesa e de Assistência
Social (Bunkyo).

Cada participante poderá
inscrever até seis haiku em ja-
ponês ou inglês. Deve-se pre-
encher corretamente em por-
tuguês o nome, endereço, te-
lefone de contato, idade e a
escolaridade – se for estudan-
te. Os poemas devem ser es-
critos pela própria pessoa e não
podem ter sido publicados an-
teriormente. No caso de
duplicidade de obra, o candi-
dato será desclassificado. A
ficha de inscrição está dispo-
nível no Bunkyo e poderá ser
copiada para outros na quanti-
dade necessária.

20ª edição – Na 20ª edição
do Concurso Mundial de
Haiku coordenado pelo Bun-
kyo no Brasil o melhor colo-
cado do Brasil foi Keiichiro

CULTURA

Bunkyo recebe inscrições para o 21º
Concurso Mundial de Haiku

Kazama, de 92 anos, residen-
te em Registro (SP). Ele con-
quistou o Yushu sho (Prêmio
Excelência) que é a terceira
entre as dez categorias de pre-
miação. O evento em 2008
recebeu um total de 1.649.082
poemas (em japonês e inglês).
Participaram na época 138
brasileiros que enviaram 808
haikais, a maioria (133 pesso-
as) tinha mais de 40 anos.

Comparando-se ao ano
passado, os números do Brasil
foram maiores (174 participan-
tes com 1.009 poemas). Entre-
tanto em 2009 já superou em

classificados: enquanto que em
2008 foram 13 premiados, no
ano seguinte foram 17.

21º CONCURSO MUNDIAL
DE HAIKU
INSCRIÇÕES: ATÉ O DIA 29 DE JANEIRO

DE 2010 (DATA LIMITE DE CHEGADA NA

SECRETARIA DO BUNKYO)
ENTREGA OU ENVIO DO MATERIAL:
BUNKYO (A/C  MISAKO SHIMIZU)
RUA SÃO JOAQUIM, 381 – LIBERDADE

SÃO PAULO – SP CEP 01508-900
INFORMAÇÕES: (11) 3208-1755 NO

SITE: WWW.ITOEN.CO.JP (EM JAPONÊS)
OU WWW.ITOEN.CO.JP/NEW-HAIKU (EM

INGLÊS).

Keiichiro Kazama, de Registro, conquistou o Yushu sho

DIVULGAÇÃO

EXPOSIÇÃO 2

Mostra “As Personalidades e o Museu”
prossegue até 31 de janeiro no Bunkyo

O Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e de
Assistência Social) e o Museu
Histórico da Imigração Japone-
sa no Brasil realizam, até 31 de
janeiro, a exposição “As Per-
sonalidades e o Museu” no 9º
andar do Edifício Bunkyo.

A mostra é uma realização
do Bunkyo e Museu Histórico
da Imigração Japonesa no Bra-
sil, tem o patrocínio da Trendy
Turismo e apoio da Fujifilm,
Centro de Estudos Nipo-Bra-
sileiros e Editora Kojiro.

A mostra fica aberta à visi-
tação até 31 de janeiro, de ter-
ça a domingo, das 13h30 às
17h30. Informações: (11) 3209-
5465 ou museu@bunkyo.org.

Exposição permanece aberta ao público no Museu Histórico

DIVULGAÇÃO

O catálogo da mostra está
à venda a R$ 3,00 e - durante
o período expositivo - o Guia

do Museu terá preço promo-
cional de R$ 20,00 (português)
e R$ 18,00 (japonês).
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DUAS RODAS

Honda treina mais de 50 mil
motociclistas em 2009

A Petrobras, sua subsidiá-
ria Petrobras Biocombustível
S.A. (PBio) e a estatal chine-
sa Petrochina International
Company Limited, celebraram
um Memorando de Entendi-
mentos (MOU),com prazo de
vigência de seis meses, cujo
objetivo é a realização de es-
tudos conjuntos para avaliar a
viabilidade técnica e econômi-
ca do desenvolvimento de pro-
jetos de produção de etanol no
Brasil, em parceria entre a
Petrochina e a PBio, e proje-
tos de exportação de etanol
para a China, em parceria en-
tre a Petrochina e a Petrobras.

Devido à necessidade de
adoção da mistura de etanol à
gasolina em uma maior parte
do território chinês e à falta de
condições para abastecer
aquele mercado exclusiva-
mente com produção local, a
China pretende não só buscar
suprimento mas também in-
vestir em produção própria do
produto no Brasil. Neste sen-
tido, a Petrochina considera a
Petrobras o parceiro natural
para tais empreendimentos,
devido ao excelente relaciona-
mento comercial entre ambas
as empresas e à possibilidade
de sinergias.

COMBUSTÍVEIS

Petrobras e Petrochina
assinam memorando

NOVIDADES 1

Sony lança a primeira câmera
profissional no formato AVCHD

A Sony traz ao Brasil a
NXCAM, primeira filmadora
AVCHD profissional da mar-
ca, que pode gravar com a alta
definição de imagem de 1920
x 1080 a 24 Mbps, assim como
suporta a gravação 720/50p e
SD (Definição Padrão). A gra-
vação SD também é possível
usando o código (codec)
MPEG-2 a 9Mbps, similar à
qualidade DVD. O áudio é
gravado nos modos AVCHD
em 2 canais completos, com
áudio PCM linear.

A flexibilidade operacional
é ainda mais acentuada com a
capacidade para dois tipos de
mídias. A primeira mídia de
gravação é o cartão de memó-
ria Memory Stick Pro, acessí-
vel, facilmente disponível no
mundo inteiro e em contínuo
desenvolvimento. Há também
uma nova unidade opcional de
Memória Flash de 128Gb, que
oferece 11 horas de gravação.
A utilização da mídia é proje-
tada para ser a mais flexível
possível, permitindo a grava-
ção simultânea nos dois tipos
de mídias ou a escolha entre
elas, dependendo das necessi-
dades do consumidor.

Esta nova filmadora com-
pacta é ideal quando um alto
desempenho é exigido, usan-
do somente a luz disponível no
ambiente. Seu corpo ergono-
micamente projetado também
permite flexibilidade sob qual-
quer condição de filmagem.

Para explorar todo o poten-
cial do AVCHD em uma
filmadora compacta, a câmera
utiliza grande parte da mesma
tecnologia usada na premiada
HVR-Z5N, modelo no forma-
to HDV. A já famosa lente “G
Lens”, por exemplo, recente-
mente desenvolvida pela Sony,
fornece excelente resolução,
cor e contraste, em conjunto
com o sistema Exmor CMOS
Sensor utilizando a matriz
ClearVid para alta sensibilida-
de à pouca luz.

A lente “G Lens” de
29,5mm, grande angular, (equi-
valente a um filme de 35mm)
oferece um campo visual ide-
al para captura de diversas si-
tuações, desde grandes paisa-
gens até condições em que a

distância suficiente em relação
ao tema é difícil de se obter.
Um zoom óptico de 20x tam-
bém permite capturar imagens
em uma grande escala.

Elementos “Extra-low Dis-
persion – Dispersão extrabai-
xa” reduzem os problemas
causados pela diferença na
refração da luz e minimizam as
distorções de cores. A avan-
çada tecnologia de lente óptica
faz com que a maior parte do
Exmor CMOS Sensor da Sony
obtenha imagens nítidas com
maior resolução e menor ruí-
do, mesmo quando filmadas
com pouquíssima luz.

GPS – O mais recente Exmor
CMOS Sensor do tipo 1/3 de
polegada, em conjunto com o
Processador de Imagem
Acentuado (EIP), alcança alta
resolução, alta sensibilidade,
grande faixa dinâmica e exce-
lente reprodução de cores. O
sensor com matriz ClearVid
pode reproduzir a máxima re-
solução o tempo todo, indepen-
dente do balanço entre os ele-
mentos de cores, graças à sua
exclusiva e sofisticada tecno-
logia de interpolação.

A NXCAM possui um
novo “Active SteadyShot” ofe-
recendo 6,6 vezes mais esta-
bilização no final da grande
angular da lente do que o
SteadyShot convencional. Esta
estabilização é eficaz para vá-
rias situações de captura com
a câmera na mão, quando o
operador precisa se mover.

A câmera conta com uma
função que incorpora dados
GPS durante a gravação. O
tempo e local são gravados e
mostrados na reprodução.
Esta função é útil para locali-
zar tomadas de um ponto geo-
gráfico específico do arquivo
e também para visualização
geográfica do local em um ou-
tro software de mapeamento.

A câmera é compatível com
a bateria InfoLITHIUM™ Sé-
rie L, traz tela XtraFine LCD,
conector de saída HDMI e sa-
ída HD-SDI.

A câmera estará disponível
no mercado nacional a partir
deste mês.

Modelo é a primeira filmadora profissional da Sony

DIVULGAÇÃO

Em 2009, os Centros Edu-
cacionais de Trânsito
Honda (CETH), locali-

zados em Indaiatuba (SP) e
Recife (PE), e os Centros
Educacionais de Trânsito das
Concessionárias (CETCs), dis-
tribuídos por todo o País, supe-
raram suas metas e treinaram
mais de 50 mil motociclistas.

Os cursos foram oferecidos
a profissionais de órgãos públi-
cos, como policiais e bombei-
ros, empresas privadas e mem-
bros da sociedade em geral,
como colaboradores da própria
Moto Honda, clientes e repre-
sentantes da imprensa especi-
alizada. Houve ainda treina-
mentos voltados especifica-
mente à formação de novos ins-
trutores que, após a conclusão
do módulo, são responsáveis
pela difusão dos conhecimen-
tos a outros motociclistas.

Os treinamentos ofereci-
dos pela Honda e por sua rede
de concessionárias têm como
objetivo aprimorar a habilida-
de de pilotagem do motociclis-
ta, para que ele possa enfren-
tar com desenvoltura diversas
situações que ocorrem em seu
dia a dia. Também é abordada
a importância dos equipamen-
tos de segurança, tanto para
profissionais que utilizam a
motocicleta em sua rotina de
trabalho diária quanto para os
cidadãos que fazem uso do
veículo em seu dia a dia, para
locomoção.

Os cursos promovidos pe-
los CETHs em 2009 aconte-
ceram não apenas nas depen-
dências das unidades. Foram
levados para mais perto dos
motociclistas, com o ofereci-
mento de palestras educativas
aos visitantes do Salão Duas
Rodas 2009 (de 7 a 12 de ou-
tubro) e aos motociclistas pro-
fissionais participantes do
Moto Check-Up (evento pro-
movido diversas vezes ao ano
pela Abraciclo – Associação
Brasileira dos Fabricantes de
Motocicletas, Ciclomotores,
Motonetas, Bicicletas e Simi-
lares).

Teoria e prática – Os treina-
mentos ministrados são dividi-

dos em uma parte teórica e
outra prática. Na primeira, são
abordados temas como carac-
terísticas e comandos da mo-
tocicleta, inspeção preventiva,
equipamentos de proteção,
postura básica, estratégias de
condução e pilotagem no trân-
sito, entre outros. Na aula prá-
tica são aplicados exercícios
em pista utilizando as técnicas
ensinadas em sala de aula,
como as de frenagem e de

comportamento em curvas.
Acompanhando o exemplo

da empresa, sua rede de con-
cessionárias de motocicletas
possui centros de treinamento
com estrutura semelhante à
oferecida pelos CETHs.
Atualmente existem mais de 72
em plena atividade, promoven-
do orientações sobre pilotagem
segura aos clientes e cursos
gratuitos à população.

Desde 1998, quando o

CETH iniciou suas atividades
em Indaiatuba, complementa-
das pela unidade de Recife em
2006, já foram treinadas pelos
instrutores dessas unidades
123.345 pessoas. Este traba-
lho contínuo reforça a filoso-
fia mundial da empresa, que
oferece não apenas produtos
de qualidade, mas também ga-
rante aos seus usuários condi-
ções para usufruí-los com con-
forto e segurança.

DIVULGAÇÃO

Cursos foram oferecidos a profissionais de órgãos públicos, como policiais e bombeiros...

... e tem como objetivo aprimorar a habilidade de pilotagem do motociclista em aulas teóricas e práticas

A Sony apresenta no mer-
cado o DPF-A72N, porta-re-
trato digital com tela LCD de
7 polegadas. Além de possuir
128 MB de memória interna,
que permite armazenar até
250 fotos, a novidade ainda
oferece vários modos de exi-
bição, incluindo oito estilos de
slide show para o consumidor
escolher a configuração que
mais lhe agrada.

Com aproximadamente
430g, o DPF-A72N permite a
fácil transferência de imagens
a partir de um computador
para a memória interna da
moldura fotográfica, sem a
necessidade de qualquer
software. O sensor de orien-
tação inteligente gira automa-
ticamente a imagem para ob-
ter a visualização correta de

acordo com a posição da mol-
dura.

Compatível com os forma-
tos digitais JPEG, TIFF, BMP
e RAW, o modelo dispõe de
funções para alteração de co-
res, nas opções sépia, mono-
cromático e colorido, além de
contar com relógio, calendá-
rio e 11 opções de idiomas, in-
cluindo o português.

O DPF-A72N tem preço
sugerido de R$ 399,00 e pode
ser adquirido pelo site
www.sonystyle.com.br, nas
SonyStyle Store do Shopping
Cidade Jardim e Bourbon
Shopping Pompéia (São Pau-
lo), Park Shopping (Brasília),
BarraShopping (Rio de Janei-
ro) e no Salvador Shopping
(Salvador) ou nas revendas
autorizadas Sony.

NOVIDADES 2

Sony lança porta-retrato digital com tela de 7 polegadas
DIVULGAÇÃO
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Reforma do Estádio Mie Nishi
deve ser concluída em março

BOM RETIRO

A ADR Itaim Keiko teve
aproveitamento de 100% na 1ª
seletiva adulta, Campeã Geral
na FPTM e no Brasileiro da
CBTM. Gustavo Tsuboi e
Jessica Yamada ambos prata
da casa, foram os primeiros
classificados.

Trajetória de Jéssica
Yamada rumo ao título:
Jéssica 3 x 0 Kim Inokuchi

Jéssica 3 x 1 Suellen Ramos
Jéssica 3 x 1 Livia Gomes

Jéssica 4 x 3 Maira Ranzeiro
(apos estar 3 a 0 para a Jéssica)
Jéssica 4 x 0 Karin Fukushima
Jéssica 4 x 2 Karin Sako (após

estar 3 a 0 para a Jéssica)

Trajetória de Gustavo
Tsuboi rumo ao título:
Tsuboi 3 x 0 Rodrigo Vale
Tsuboi 2 x 3 Eric Mancini
Tsuboi 4 x 1 Israel Barreto

Tsuboi 4 x 2 Humberto Manhani
Tsuboi 4 x 2 Hugo Hoyama

Jéssica Yamada não tem um
Natal tranqüilo há 4 anos –
Em janeiro de 2006, na implan-
tação do Grupo Especial da
CBTM, realizaram pela pri-
meira vez uma seletiva no iní-
cio do ano, na sede da ADR
Itaim Keiko, visando o Mundi-
al de Bremen. A 1ª classifica-
da foi Ligia Silva, 2ª Claudia

Ikeizumi e a 3ª Karin Sako so-
mente entre os atletas do gru-
po especial. Daí fizeram uma
seletiva aberta onde entraram
Maira Ranzeiro, Carina Mura-
shigue, Mariany Nonaka,
Jessica Yamada, Lais Hasega-
wa, Karin Fukushima, Simone
Fernandes, Kim Inokuchi, Ga-
briela Kock e Patricia Raboni.

Quando Jéssica sagrou-se
campeã, em 2007, não houve
seletiva no final do ano, pois
após uma pré-classificação em
eliminatória simples, em
Macae-RJ, criaram um grupo
das 8 classificáveis. Em janei-
ro de 2008, foi realizada no
Clube Nacional, quando clas-
sificaram Mariany Nonaka e
Claudia Ikeizumi. Já em 2009,
no Itaim Keiko, classificaram-
se Carina Murashigue e Ligia
Silva,

Em 2010, Jessica foi uma
das classificadas, porém, nes-
tes 4 anos os atletas convoca-
dos para as seletivas, treina-
ram nos dias 24 e 25 de de-
zembro e em algumas ocasi-
ões até no dia 31 de dezem-
bro. Fora a pressão e a preo-
cupação, o desgaste físico e a
distâcia das festas e dos fami-
liares, o sacrifício pode valer a
pena se o resultado for satis-
fatório, mas e os que forem
derrotados?

(Por Marcos Yamada)

TÊNIS DE MESA

ADR Itaim Keiko/Guaru ESD
fecha o ano com chave de ouro

No centro, o técnico japonês Toshio Takeda (ex-Butterfly Japan),
responsável pela evolução técnica de Jéssica nos dois últimos anos.

Com a previsão de ins-
talação da cobertura do
novo ginásio de sumô

até março, a administração do
Estádio Municipal de Beisebol
Mie Nishi, no Bom Retiro (cen-
tro de São Paulo), espera con-
cluir as obras da primeira gran-
de reforma do complexo, após
52 anos de existência do com-
plexo – anteriormente as úni-
cas obras realizadas foram
apenas de reparos no local. O
ginásio de sumô está sendo
construído em uma área ane-
xa ao estádio que foi doada e
incorporada pela Prefeitura de
São Paulo (PMSP), onde tam-
bém serão construídos um
campo de beisebol que será
nomeado oficialmente como a
casa dos Giants, duas quadras
poliesportivas e totens.

A anexação da área trans-
formará o estádio no Conjunto
Esportivo Cultural Brasil – Ja-
pão, através da Secretaria
Municipal de Esportes, Recre-
ação e Lazer (SME) de São
Paulo,

responsável pela reformu-
lação. A área que era ocupa-
da pela Companhia Metropo-
litana de Habitação (Cohab),
Empresa Municipal de Urba-
nização (Emurb), PMSP e par-
ticulares, ainda é utilizada por
barracões de escolas de sam-
ba entre elas Barroca Zona
Sul, Império da Casa Verde e
Neném da Vila Matilde que já
foram retirados.

“Devido forças políticas
ainda não conseguimos tirar a
Gaviões da Fiel e a Tom Maior.
Ninguém quer ceder espaço,
a questão está sendo tratada
pelas Subprefeituras da Sé e
da Lapa. Estamos batalhando
há dois anos para indenizar os
donos das áreas”, afirma o di-
retor do estádio, Olivio Sawa-
sato. O que existe atualmente
é um problema de desapropri-
ação que para ele infelizmen-
te ainda não foi efetivado por
causa do impasse na área par-
ticular. “É preciso unir as for-
ças a nível de Subprefeituras
envolvidas, Cohab, Emurb para
decidir de uma vez por todas.
Os recursos, a SME transfe-
riu para a Cohab”, defende.

Um Clube Escola voltado
para a prática de esportes ja-
poneses deverá ser implantado
no Estádio Mie Nishi. O pro-
grama da prefeitura visa esten-
der atividades esportivas diári-
as para jovens da rede pública
de ensino, a partir de uma vari-
ada programação esportiva, re-
creativa, cultural e gratuita, ofe-
recida pelos equipamentos es-
portivos municipais. No local
são desenvolvidas atividades
diárias de beisebol e gatebol
com treinamento para as pes-
soas da terceira idade e reali-
zação de torneios mensais nas
quadras anexas ao estádio.

Semanalmente acontecem
treinamentos de sumô onde
também são promovidos cam-
peonatos regionais, estaduais,

nacionais e internacionais da
modalidade.

“Aqui vamos ter Clube Es-
cola de beisebol, softbol,
gatebol e sumô. A população
no entorno do estádio poderá
praticar esses esportes sem
custo nenhum. No caso do
beisebol já temos aulas as ter-
ças e quintas-feiras de manhã
e à tarde, com professores,
estagiários, materiais e estru-
tura física aqui para ensinar. O
sumô vai fazer o mesmo pro-
jeto, assim como o gatebol e o
softbol”, explica o diretor. Hoje
são atendidas quatro turmas
com 60 alunos com até 14 anos
praticando beisebol, além de
uma porcentagem de um pú-
blico adulto.

Para divulgar a escola jun-

to aos alunos da rede pública
um folder foi desenvolvido
para ser distribuído nas esco-
las do ensino fundamental da
região e até mesmo algumas
mais afastadas da capital. “Es-
tamos querendo colocar novos
horários, inclusive nos fins de
semana. Todos os anos isso é
feito, mas agora contamos com
um novo folder”,

esclarece o professor de
beisebol, André Faravola.

O Estádio Municipal de
Beisebol Mie Nishi, subordina-
do a SME, é o único local pú-
blico no Brasil a oferecer bei-
sebol, gatebol e sumô.Além de
sediar jogos e competições da
grade de programação, o es-
tádio em seus 52 anos de exis-
tência vem cumprindo atual-

mente o calendário do circuito
de competições das entidades
oficiais do beisebol nacional,
estadual e regional. Atende as
categorias universitárias e ve-
teranos de beisebol e softbol.

A falta de alojamento para
os atletas procedentes do in-
terior e de outros estados é um
problema enfrentando pela di-
retoria. “A partir de agora va-
mos ter que pensar em alocar
as equipes em alguns kaikans
nas proximidades; têm alguns
templos budistas que alojam os
visitantes, estaremos vendo
essas alternativas. Enquanto
que nos demais campos como
o da Yakult, em Ibiúna, tem alo-
jamento suficiente e cheio de
pousadas”, destaca Olívio Sa-
wasato. (AJS)

Atividades do estádio serão adequadas ao programa Clube Escola da prefeitura

Centenário – Nas reformas
iniciadas em 2008 em função
das comemorações do Cente-
nário da Imigração Japonesa
foram concluídas a reconstru-
ção das arquibancadas, do gra-
mado dos campos de beisebol,
softbol e treinamento, e a
construção da quadra de
gatebol. O sistema de ilumina-
ção também foi trocado, assim
como as instalações hidráuli-
cas e de vestiários. Um dos
principais objetivos da obra é

revitalizar o local e, assim,
aproximar o público de espor-
tes pouco conhecidos dos bra-
sileiros, como o beisebol, o
softbol e o sumô.

Olivio Sawasato considera
a reforma no estádio como a
única construção no município
em homenagem ao Centenário.
Ele revela que espera realizar
duas metas como a drenagem
do campo de beisebol ainda
sem previsão e a iluminação do
campo, um projeto antigo.

“Não vejo nenhuma outra
obra física em homenagem ao
Centenário, não existe uma
quadra de gatebol com a infra-
estrutura como a nossa no
Brasil. Ela não se compara a
nenhuma outra no Brasil”, afir-
ma. Segundo o diretor a refor-
ma é um projeto antigo da épo-
ca da ex-prefeita Marta Supli-
cy através de emenda do Po-
der Executivo Municipal. “A
ampliação é o reconhecimen-
to da prefeitura para com a
comunidade japonesa por meio
do prefeito Gilberto Kassab.
Sem o Centenário seria mais
complicado realizar a refor-
ma”, assegura.

Após as reformulações a
capacidade de público do está-
dio que antes era de três mil
pessoas aumentou para cerca
de dez mil pessoas. O custo
total das obras orçadas em mais
de R$ 6 milhões (valores de
2004) foi disponibilizado pelo
plano de obras da SME. Desta
forma, o estádio vai abrigar
grandes partidas do campeona-
to paulista de beisebol e ao tér-
mino das obras será nomeado
oficialmente como a casa dos
Giants e time de São Paulo.

(Afonso José de Sousa)
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O ginásio do sumô está sendo construída em área anexa ao estádio, que foi doada pela Prefeitura

O diretor do Estádio Municipal de Beisebol, Olívio Sawasato

Após mais de dois anos na
liderança do Ranking Mundi-
al, Wang Hao foi ultrapassado
na primeira lista divulgada em
2010 pela ITTF. O chinês per-
deu o ponto de número um do
mundo para seu compatriota
Ma Long, que em março de
2007 entrou para o TOP-10 na
oitava posição.

Ma Long é o primeiro jo-
gador na nova geração a des-
bancar os já veteranos Wang
Liqin, Ma Lin e Wang Hao.

Entre os brasileiro,Thiago
Monteiro aparece na 96ª posi-

ção do Ranking Mundial. Hugo
Hoyama na 144ª, Cazuo Ma-
tsumoto na 164ª, Gustavo
Tsuboi na 191ª.

Mulheres – Entre as mulhe-
res também houve mudanças.
Zhang Yining perdeu o posto
para a jovem promissora Liu
Shiwen de apenas 18 anos de
idade, depois de uma década.

A jovem entrou no ranking
mundial, em agosto de 2004 e
agora chega ao topo. A melhor
brasileira no ranking é Lígia
Santos, na 164ª posição.

TÊNIS DE MESA 3

Ma Long assume liderança do ranking mundial

O mesa-tenista chinês Ma Long assumiu a liderança do ranking

REPRODUÇÃO

Hugo Hoyama
garantiu presença,
no último dia 30, nos
três primeiros tor-
neios internacionais
de Tênis de Mesa de
2010: o Latino-
Americano, os Jogos
Sul-Americanos
(ambos em março),
e o Mundial, marca-
do para maio, na
Rússia. Para isso, o
principal mesa-te-
nista do Brasil pre-
cisou garantir cinco
vitórias nas seletivas
disputadas no Clube
de Regatas Tietê, na
Capital Paulista. Na
primeira partida, der-
rotou Gustavo Mes-
sias, por  3 jogos a
2, e Rodrigo do
Vale, por 3 a 0. Nas
quartas-de-finais, superou José
Barbosa, por 4 a 1; na semi-
final, eliminou Ricardo Kojima,
por 4 a 2, e, na decisão, ganhou
de Humberto Mannhani por 4
a 3.

“Tive muitos problemas
com meu saque, estava sem
confiança nele, tanto que con-
tra o Ricardo errei seis saques,
e contra o Humberto, outros
seis. No último set, quando
estava empatado em 5 a 5, er-
rei dois saques seguidos, mas
consegui me recuperar e ven-
cer o jogo por 11 a 9. Esta clas-
sificação foi muito importante
para mim, pois assim poderei

TÊNIS DE MESA 2

Hoyama garante presença em
três torneios internacionais

O mesa-tenista Hugo Hoyama: preparação

DIVULGAÇÃO

disputar o Latino-Americano,
os Jogos Sul-Americanos, e o
Mundial, da Rússia. E como
disse antes, os torneios servi-
rão de preparação para os Jo-
gos Pan-Americanos de 2011,
no México”, destacou.

Assim, Hoyama estará na
Seleção dos torneios juntamen-
te com Cazuo Matsumoto, Gus-
tavo Tsuboi e um outro atleta a
ser indicado pelo técnico da
Seleção Brasileira, Jean Renê,
em janeiro. Já no feminino, Lí-
gia Silva, Jéssica Yamada e
Karin Sako também estão ga-
rantidas, além da quarta seleci-
onada a ser eleita neste mês.
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KARAOKÊ

Atual presidente da UPK, Luiz Yuki admite pensar
em reeleição após o 16º Paulistão

Odeputado federal
William Woo (PPS-
SP) aprovou emenda

no valor de R$ 95 mil junto ao
Ministério do Turismo para a
realização do 16º Concurso de
Karaokê do Estado de São
Paulo, o Paulistão, que acon-
tecerá nos dias 5, 6 e 7 de fe-
vereiro, nas dependências do
Nippon Country Club, no mu-
nicípio de Arujá, e que este ano
estará comemorando seu 50º
aniversário de fundação. A as-
sinatura do convênio foi cele-
brada nesta terça-feira (5).

“São dois motivos que mui-
to nos orgulham. Ou seja, o
convite do Nippon para fazer-
mos parte de uma data históri-
ca daquele que é considerado
o maior clube nikkei da Améri-
ca Latina, e a liberação dos re-
cursos por intermédio do depu-
tado federal William Woo, que
já havia nos ajudado com R$
200 mil quando da realização do
Paulistão no Anhembi por oca-
sião das comemorações do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil”, explicou o pre-
sidente da União Paulista de
Karaokê (UPK), Luiz Yuki.

Segundo ele, o Paulistão
deste ano tem tudo para entrar
para a história. “Nós da UPK
ficamos muito felizes com o
convite. O Nippon já havia
manifestado interesse em
sediar o Paulistão no início de
2009, ainda na gestão do então
presidente Sadao Kayano. Le-
vamos a sugestão para a dire-
toria da UPK e a ideia foi apro-
vada por unanimidade”, revela
Yuki, antecipando que o concur-
so deste ano deve reunir cerca
de 600 inscritos das 15 Regio-
nais filiadas a UPK espalhadas
pelo Estado.

A expectativa, conta o pre-

ARQUIVO

Em 2009, competição foi realizada no Instituto Cultural Nipo-Brasileiro de Campinas...

... e consagrou o talento de Lílian Tangoda, de Guararapes...

... que repetiu o feito de 2007: em 2010 será em Arujá

pelo menos, um programa por-
que a UPK é um projeto”, diz
ele, que destaca como um dos
pontos positivos de sua admi-
nistração, além da “transparên-
cia”, o aumento do número de
associados da entidade.

“Se considerarmos os cin-
co mandatos [os três primeiro
consecutivos e os dois atuais]
elevamos de 50 para 250 o nú-
mero de entidades filiadas, sem
contar as do interior, que estão
filiadas à Liga. A partir de 2008
implantamos uma novidade no
Paulistão, que é o som
digitalizado. Aliás, o Paulistão é
um dos únicos concursos no
País com som digitalizado. Nem
a Abrac [Associação Brasilei-
ra da Canção] tem. Outro pon-
to de destaque para mim, que
estou desde o primeiro Paulis-
tão, é o fato de até a terceira
edição nenhuma Regional quer

sidente da entidade, é receber
um público estimado em cerca
de 10 mil pessoas nos três dias
de evento. “O Nippon possui
algo em torno de 5 mil famílias
associadas, o que significa mais
ou menos 28 mil associados. Se
30% comparecerem, o lugar,
que já é grande, não comporta-
rá tanta gente”, diz Yuki, afir-
mando que não pretende utili-
zar o Paulistão como bandeira
para uma eventual campanha
rumo ao sexto mandato – o ter-
ceiro consecutivo.

Transparência – “Ainda é
cedo para falar sobre eleição
[marcada para o dia 30 de
abril]. O Paulistão consumiu
praticamente todo o nosso
tempo e por isso não paramos
para pensar no assunto, o que
pretendo fazê-lo somente após
o Paulistão”, admite Yuki,
acrescentando que “não sei
nem se haverá oposição”.

“Não quero misturar as

duas coisas. O Paulistão é uma
festa de confraternização en-
tre os cantores do Estado de
São Paulo e a eleição é uma
proposta administrativa”, afir-
ma, para depois emendar:
“Acho natural e saudável a
existência de uma oposição até
porque uma única vez não ti-
vemos disputa porque ninguém
quis se candidatar”, diz Yuki,
garantindo que o estatuto não
o impede de tentar sua segun-
da reeleição consecutiva no
“segundo ciclo” – no primeiro
ciclo, Luiz Yuki presidiu a UPK
por três mandatos consecuti-
vos antes de passar o bastão
para Elzo Sigueta.

Para o atual presidente, se
existe uma chapa de oposição,
“até agora não falaram aberta-
mente” nem contestaram sua
administração. “A UPK é uma
entidade que presta contas e faz
balancetes. Nada que seja es-
cuso ou duvidoso. Se tivesse
oposição, teriam apresentado,

organizá-la. Hoje, definimos a
sede com dois anos de antece-
dência [em 2011 será em Soro-
caba]. Se fosse uma coisa ruim
ninguém nos apoiaria”, comen-
ta Yuki, afirmando que “não
posso atribuir as conquistas da
UPK ao Luiz Yuki [referindo-
se a ele mesmo na terceira pes-
soa], que “é apenas mais um
elemento da equipe que com-
põe a nossa entidade”.

Insatisfação – Segundo apu-

rou o Jornal Nippak, um dos
nomes de oposição seria o do
presidente da Associação Cul-
tural e Esportiva Piratininga,
Elzo Sigueta. No entanto, pro-
curado pela reportagem do
JN, Elzo garantiu que não sai-
rá candidato à presidência da
UPK e também não quis dar
detalhes sobre a existência de
um movimento de oposição in-
satisfeitos com a alteração do
estatuto da entidade.

(Aldo Shiguti)

EXPOSIÇÃO

Livro sobre Yutaka Toyota será lançado no dia
14 de janeiro na Cultura Inglesa

Em comemoração aos seus
50 anos de carreira, o artista
plástico Yutaka Toyota realiza,
até o dia 15 de janeiro, na Cul-
tura Inglesa de São Paulo, a
exposição “Espaço Invisível. A
mostra apresenta 25 de seus
mais recentes trabalhos, entre
6 esculturas grandes para pa-
rede e objetos. Trata-se na
verdade, de uma “concentra-
ção” de exposições anteriores
realizadas com outros nomes,
como Espaço Ilusão, Espaço
Cósmico e 4ª Dimensão.

Como parte da data come-
morativa, foi lançado o lança-
mento de um DVD e, no dia
14, acontece o lançamento de
um livro inédito sobre a vida e
obra de Toyota, escrito por
Sonia Prieto, pintora e doutora
em História da Arte pela
Sorbonne.

Yutaka Toyota - 50 anos de
Arte, é uma biografia comple-
ta do artista que levou dez anos
para ser concluído, com direi-
to a interrupções. Uma delas
foi quando Sônia Prieto teve

que ir para Paris concluir os
estudos. A outra foi para cap-
tar recursos por meio da Lei
Rouanet, o que acabou provo-
cando atraso no cronograma.

Centenário – Yutaka Toyota
nasceu na cidade de Tendo, na
província japonesa de Yama-
gata, em 1931. Começou a
carreira artística nos anos 50
quando estudou na Universida-
de de Artes de Tóquio. Veio
para o Brasil em 1958 e co-
meçou a despertar atenção
nos críticos com suas pinturas.
Realizou trabalhos em Buenos
Aires, Argentina, e alguns anos
depois, viajou para a Itália e
morou em Milão.

É um artista plástico reco-
nhecido internacionalmente
como escultor e pintor. Através
de recursos inerentes ao espe-
lho, sua pintura ou escultura
com faces de aço recurvada,
proporciona visões diferentes,
em diversas posições, às vezes
retorcidas, das pessoas ou dos
objetos nela refletida, mostran-

do um novo universo.
Para o crítico Jacob

Klintowitz, a originalidade de
sua obra se dá por meio de
“uma linguagem que tem fun-
damentos tecnológicos, filosó-
ficos e estéticos, que colocam
o seu trabalho como uma fon-
te de meditação sobre a reali-
dade e o mundo”.

Tornou-se um artista “po-
pular” em 2008, quando teve
várias obras suas inauguradas
em diversas cidades brasilei-
ras por ocasião das comemo-
rações do Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil.

EXPOSIÇÃO “ESPAÇO
INVISÍVEL”, DE YUTAKA
TOYOTA
QUANDO: ATÉ 15 DE JANEIRO. DE

SEGUNDA A SEXTA, DAS 10 ÀS 19H.
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DAS 10
ÀS 16H

ONDE: EDIFÍCIO CULTURA INGLESA -
CENTRO BRASILEIRO BRITÂNICO (RUA

FERREIRA DE ARAÚJO, 741, PINHEIROS,
SÃO PAULO-SP)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3095-4466

O artista plástico Yutaka Toyota está comemorando 50 anos de carreira

DIVULGAÇÃO


