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Parques temáticos de Maringá e Rolândia
podem receber recursos de R$ 30 mi

Durante visita da ministra do Turismo Marta Suplicy ao Paraná para participar de um fórum de
debates e fomento do fluxo turístico, foi anunciado que o Estado receberá R$ 43 milhões para
investir no setor. A notícia veio da própria ministra, salientando, ainda, que um outro montante
– o de R$ 30 milhões – será repassado para a construção de dois marcos preponderantes aos
paranaenses: o Parque do Japão, em Maringá; e o Parque Yumê, em Rolândia. Em Curitiba o
panorama também segue o mesmo protocolo. Na última segunda-feira (2), o prefeito Beto
Richa  apresentou o projeto “Parque do Centenário da Imigração Japonesa”, a ser inaugura-
do em meados de 2008 e basicamente com a mesma estrutura das cidades paranaenses.
Enquanto isso, em São Paulo os dirigentes trabalham “em silêncio, sem grande estardalhaço”.

www.jornalnippak.com.br
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OTÁVIO DIAS/DIVULGAÇÃO

Se o objetivo da Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol era provocar barulho ao
idealizar o kit de divulgação da equipe de softbol, com direito a um catálogo com ensaio
fotográfico das jogadoras, a meta foi alcançada. “Nosso objetivo era realmente aparecer
na mídia e o projeto acabou surtindo um efeito além do esperado”, disse o presidente da
CBBS, Jorge Otsuka. Segundo ele, até então “ninguém falava de softbol”. “Trata-se de um
projeto inicial para levantar o softbol”, explica o dirigente, acrescentando que, além do
catálogo, o kit contém também um CD. A apresentação do projeto aconteceu no dia 4, em
São Paulo. Das 17 jogadoras convocadas sete aceitaram o “desafio” de posar para o
catálogo. Informações sobre o kit podem ser obtidas pelo tel.: 11/5034-9904.

Depois do Pan, Mariana Ohata quer garantir
vaga para os Jogos Olímpicos de Pequim

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

DIVULGAÇÃO

Às vésperas de competir nos
Jogos Pan-americanos no Rio
de Janeiro, a triatleta
brasiliense Mariana Ohata
tem reduzido o ritmo de trei-
nos e focado mais no prepa-
ro psicológico. Além da me-
dalha na competição, a atleta
quer assegurar este ano tam-
bém uma vaga para disputar
os Jogos Olímpicos, que se-
rão realizado em 2008, em
Pequim.

Bairro da Liberdade poderá ter projeto com
normas específicas sobre poluição visual
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Considerado um dos pontos
turísticos de São Paulo, o
bairro da Liberdade é alvo de
estudo para um projeto que
poderá trazer normas especí-
ficas sobre poluição visual.
Pedido realizado pelos co-
merciantes da região é anali-
sado pela Empresa Municipal
de Urbanização (Emurb), mas
iniciativa não é considerada
uma exceção ao Cidade Lim-
pa. O que está em discussão
não é tamanho das placas,
mas como utilizar fachadas
diferenciadas, tyotion (lumi-
nárias) e ideogramas que não
são considerados publicidade
sem poluir o visual da cidade.

Psiquiatra comenta
lei japonesa contra
suicídio
A vida no Japão pode ser tão
perigosa quanto no Brasil. As
estatísticas mostram que o
número de homicídios no País
é próximo ao de suicídios em
no Japão. Se no combate à
criminalidade os inimigos são
mais evidentes, por lá o pro-
blema é muito mais comple-
xo porque envolve os hábitos
e costumes enraizados na so-
ciedade. O psiquiatra Décio
Nakagawa analisa o fenôme-
no para o Jornal Nippak.
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11º Festival das Cerejeiras
acontece neste final de semana
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DIVULGAÇÃO

O 11º Festival das Cere-
jeiras Bunkyos acontece
neste fim de semana (7 e
8), no Centro Kokushi-
kan Daigaku, em São
Roque (SP). Além da
Praça de Alimentação,
estão programadas vári-
as atrações como a apre-
sentação da cantora
Mariko Nakahira e apre-
sentações de grupos fol-
clóricos internacionais.
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MARCUS IIZUKA

• No bairro da Liberdade acon-
tece a mostra fotográfica
“Made in Taiwan”, do fotó-
grafo brasileiro Fabio Knoll,
com inauguração no dia 7, das
14 às 17 horas. Uma série de
imagens mostrará o cotidiano
em várias cidades taiuanesas,

Ooops!
na visão do fotógrafo, que
também preparou no espaço
do Centro Cultural de Taipei
(em São Paulo) uma instala-
ção recriando o ambiente lo-
cal. Endereço: Rua São Joa-
quim, 460, 3º. Andar, Liberda-
de, São Paulo (prédio do

Hakka Plaza). Telefone: (11)
3203-1333. Entrada franca.

• A fiscalização da cidade lim-
pa apareceu pelo bairro da
Liberdade e multou a loja do
Ikesaki em R$ 30 mil pela
não retirada das placas do
estabelecimento.

MISS TANABATA – Aconteceu no último
dia 30, na Associação Miyagui-Ken, na Li-
berdade, o 1º Concurso Miss Tanabata
Yukata, que teve como campeã a jovem
Michelle Yuri Harada. A platéia lotada e a tor-
cida das mães das candidatas animaram o even-
to. O destaque especial foi a participação de
candidatas não descendentes.

No dia 1º de julho, visitamos o Kokushikan
Daigaku, no início do desabrochar das flores
que mostram a beleza e o esplendor da árvo-
re conhecida como “sakura”. No local, hoje
(7) e amanhã (8) acontece o 11º Festival das
Cerejeiras dos Bunkyos, programação vasta
de apresentação de danças folclóricas e can-
ções.

PONTO DE TÁXI
– O ponto de táxi
instalado na Rua da
Glória, próxima a
Rua dos Estudantes,
ganhou uma cober-
tura e instalação de
bancos. Estiveram
presentes na oca-
sião da inauguração
lojistas e convida-
dos como o ilustre
vereador de São
Paulo, Ushitaro
Kamia.

FESTA JUNINA – Dia último dia 30, no “Arraiar” dos Gigantes,  na Barra Funda, o público
compareceu para brincar na pescaria e outros jogos, além de dançar na quadrilha, ver a
fogueira e experimentar as ótimas comidas típicas. Na festa do clube de beisebol, participa-
ram as entidades como a Fraternidade Irmã Clara, Casa de Amparo ao Pequeno do São João
Batista, Grupo Beija-Flor e da Turma da Sopa da Mocidade Espírita Batuíra.

 Vista geral do “arraiar” Jovens participam como voluntários

Voluntárias do Gigantes preparam os pasteis, harumakis e “mupys”

Pescaria foi a brincadeira mais disputada Voluntárias da FIC

Voluntárias do Grupo Beija Flor O Grupo Beija-Flor

A galera de veteranos Fogueira ilumina o campo de beisebol

“e vai começa a dança da quadrilha”...                         ...“vamos pular o rio”...“olha a chuva, já passou”...

Adriana Takeuti, Aline Nunes, Claudia Wada, Deise Kobori, Elizabeth Takikawa, Gabrielle Harada, Juliana Souza, Kathia Yuri, Karina Ide, Kelly Nakasahima,
Ketti Teshima, Letícia Watanabe, Lílian Tsuno, Lílian Kondo, Márcia Kayo, Marina Kuno, Michelli Harada, Renata Watanabe, Rosimeire Shoji, Shirley Hatano,
Yumi Sassaki e Yuri Cristina Fagundes.

Ao centro o vereador Ushitaro Kamia com os taxistas e lojistas da região
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Se em Maringá e Rolândia
os parques temáticos já saíram
do papel, em Curitiba o pano-
rama também segue o mesmo
protocolo. Na última segunda-
feira (2), o prefeito Beto Richa
apresentou o projeto “Parque
do Centenário da Imigração
Japonesa”, a ser inaugurado
em meados de 2008 e basica-
mente com a mesma estrutu-
ra dos das cidades citadas. “O
novo parque será um dos mar-
cos do Centenário da Imigra-
ção Japonesa e da integração
entre Brasil e Japão, contribui-
rá para a preservação ambi-
ental e oferecerá oportunida-
des de emprego e uma nova
área de lazer para a popula-
ção”, disse Richa.

A ser instalado em uma
área de 500 mil metros qua-
drados, dentro da Área de
Proteção Ambiental do Igua-
çu, no bairro Uberaba, próxi-
mo à divisa com São José dos
Pinhais, o parque estará loca-
lizado junto ao Bolsão Audi/
União, que concentra sete vi-
las de ocupação irregular onde
vivem 3 mil famílias. A área
está sendo urbanizada pela
Prefeitura, por meio da Com-
panhia de Habitação Popular

O Parque do Centenário
terá um monumento em ho-
menagem aos imigrantes ja-
poneses. A intenção da Pre-
feitura é colocar no monu-
mento peças do navio Kasato
Maru, que durante a Segun-
da Guerra Mundial foi afun-
dado na costa da Rússia. O
navio está a 18 metros de
profundidade, no Mar de
Behring. O Brasil está em
negociações com os governos
do Japão e da Rússia para que
o leme, o sino e uma das ân-
coras do Kasato Maru sejam
doados para o Parque do
Centenário. “Já fizemos con-
tato com a Marinha da Rússia
para o resgate do navio”, dis-
se o deputado federal Taka-
yama.

A outra âncora do navio foi
solicitada pelo governo da pro-
víncia de Hyogo para ser ex-
posta em Kobe, de onde o na-
vio partiu. “Nada mais justo
que estas peças venham para
Curitiba, pois a parte mais sim-
bólica da viagem do Kasato

Maru foi o Brasil, para onde veio
a maioria dos imigrantes”, dis-
se o arquiteto Luiz Hayakawa,
da Secretaria Municipal do
Meio Ambiente, autor do pro-
jeto do parque e coordenador
da comissão da Prefeitura para
as comemorações do Centená-
rio da Imigração Japonesa. O
Kasato Maru também trouxe
imigrantes japoneses para o
Peru e para o México.

Outras iniciativas são ins-

Memorial poderá ter peças do Kasato Maru

talar uma torre em forma de
pinheiro e de leque japonês.
De acordo a secretaria mu-
nicipal do Meio Ambiente, “o
parque está na rota dos avi-
ões que aterrissam e decolam
no aeroporto Afonso Pena,
proporcionando aos passagei-
ros uma visão muito bonita,
tanto à noite, com a torre ilu-
minada, como durante o dia,
com os mapas naturais dos
dois países”.

REPRODUÇÃO

Idéia é colocar no monumento peças do Kasato Maru

CENTENÁRIO/ PARANÁ

Em Curitiba, prefeito Beto Richa apresenta projeto final de Parque do Centenário

de Curitiba (Cohab). “O lago
do parque servirá como amor-
tecimento pluvial e ajudará a
reduzir as enchentes na região,
além de proteger o rio Igua-
çu”, afirmou Richa.

Com investimento da Pre-
feitura e também recursos fe-
derais por meio de emendas
parlamentares, o projeto está
orçado em R$ 9,5 milhões. “É
um projeto criativo e de alcan-
ce social, cultural e ambiental,
que homenageia os imigrantes
japoneses e valoriza a grande
amizade entre Brasil e Japão”,
disse o deputado federal
Hidekazu Takayama (PAN-
PR). “Vamos mobilizar a ban-

cada paranaense em Brasília
e conseguir os recursos para
a construção deste parque.”

Além de um lago de 250 mil
metros quadrados, o parque
terá centro de apoio, área de
lazer, canchas esportivas,
ciclovia e reproduções dos
mapas do Brasil e do Japão,
feitas com terreno natural e
com referências geológicas e
topográficas dos dois países. O
mapa do Brasil terá 15 mil
metros quadrados e o do Ja-
pão, 7 mil metros quadrados.
Os mapas serão separados
pelo lago, que representará os
oceanos (Atlântico e Índico)
entre Brasil e Japão.

Takayama (dir) quer mobilizar a bancada paranaense em Brasília

DIVULGAÇÃO

CENTENÁRIO/ RIO DE JANEIRO

Programa oficial é lançado; entidades
prometem censo nikkei ainda em 2007

INTERCÂMBIO

Prefeito Junji Abe lidera
comitiva mogiana no Japão

O prefeito de Mogi das Cru-
zes, Junji Abe, embarcou no
último dia 4 para uma visita
oficial ao Japão. O objetivo da
viagem, além de agradecer e
retribuir as visitas de autorida-
des japonesas, é estabelecer
contatos com prefeituras do
país para a assinatura de futu-
ros tratados de cidades irmãs.
Mogi já possui convênios com
os municípios de Seki e
Toyama, que em diversas
oportunidades enviaram contri-
buições culturais, esportivas e
até sociais. Além disso, a ex-
pectativa do grupo é estabele-
cer contatos empresariais e
atrair investimentos futuros
para o município.

“Nosso primeiro objetivo é
agradecer tanto pelas constan-
tes visitas que todos os anos
recebemos quanto pelo apoio
que nosso município tem rece-
bido destas cidades. Além dis-
so, queremos fortalecer os la-
ços entre Mogi e estas cida-
des, além de conversar com os
prefeitos de Hamamatsu e
Toyohashi sobre a possibilida-
de de também se tornarem
nossas cidades irmãs”, expli-
cou o prefeito Junji Abe.

Junji destaca que as nego-
ciações com os dois municípi-
os foram iniciadas há algum
tempo, pelo trabalho de mogi-
anos que vivem e trabalham no
Japão: “Nossa intenção é que
os convênios sejam assinados
no ano que vem, como parte
das comemorações pelo Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa no Brasil, mas isso vai de-
pender da conversa que tere-
mos com os prefeitos das duas
cidades”.

Será a primeira vez que
uma comitiva mogiana visita as
cidades de Hamamatsu, onde
vivem cerca de 19 mil brasi-
leiros, e Toyohashi, onde vivem
12 mil pessoas saídas do Bra-
sil. Será também a quarta via-
gem de Junji ao Japão. A dele-
gação tem ainda o secretário

Rubens Solovjevas, os verea-
dores Mauro Araújo e Odete
Rodrigues, o diretor do Ciesp,
Renato Rissoni, e os empresá-
rios Osvaldo Nagao e Iwo
Oya.

Desenvolvimento – Com
base na viagem ao Japão de
2001, Junji acredita que a mis-
são pode render frutos também
para o desenvolvimento de
Mogi. Para isso, o grupo leva
uma edição especial do mate-
rial “Invista em Mogi”, um
folder com 27 páginas com in-
formações completas sobre
todos os aspectos da cidade,
desenvolvido para apresentar
Mogi a empresários:

“Produzimos uma série em
português e japonês para en-
tregarmos a prefeitos, autori-
dades, empresários e represen-
tantes de empresas. Vamos
levar o nome de Mogi como
uma excelente opção de inves-
timento, sobretudo no distrito
do Taboão”, destacou
Solovjevas.

“Além da política de boa
vizinhança, não podemos nos
esquecer que o Japão é uma
das maiores economias do
mundo, com várias empresas
que investem no Brasil. É fun-
damental mantermos este con-
tato sempre aberto para que no
futuro Mogi receba novas em-
presas e investimentos”, com-
pletou Araújo.

Durante a visita a Hama-
matsu, Junji deve ainda fazer
um breve discurso em japonês,
a pedido dos anfitriões: “Re-
cebi uma ligação do Etsuo
Ishikawa, presidente da Asso-
ciação Brasileira de Hamama-
tsu (Abrah), em que ele me
disse da importância de que
dissesse alguma mensagem
em japonês. Significa muito
para as autoridades de lá ver
um descendente, cem anos
depois, falar o idioma”. A co-
mitiva deve regressar ao Bra-
sil no dia 15 de julho.

Junji (centro) viajou com representantes e lideranças de Mogi

DIVULGAÇÃO/PMMC

Trabalhando de forma dis-
creta, porém eficaz, o
estado do Rio de Janei-

ro mostra suas primeiras ações
referentes às comemorações
do Centenário da Imigração.
E, como quase em todos os es-
tados, promete acompanhar o
mesmo ritmo de São Paulo e
Paraná, os dois grandes pólos
de concentração nikkei no
Brasil.

Tocado por um colegiado
formado pela Associação Cul-
tural e Esportiva Nipo-Brasi-
leira do Estado do Rio de Ja-
neiro, Instituto Cultural Brasil-
Japão, Associação Nikkei do
Rio de Janeiro e Câmara do
Comércio e Indústria Japone-
sa no Rio de Janeiro, o prepa-
rativo para o festejo vai muito
além da homenagem da esco-
la de samba Porto da Pedra no
Carnaval carioca. Em uma rá-
pida olhada no catálogo mon-
tado, o Centenário inclui fóruns
de discussões sobre meio am-
biente, exposições culturais e
cerimônias de homenagem aos
velhos imigrantes.

Para organizar e estruturar
todas as ações, os dirigentes
esperam uma verba de R$ 3
milhões, já praticamente con-
firmada por empresas estatais.
Desse montante, boa parte
(aproximadamente R$ 2 mi-
lhões) será para a realização
de eventos.

Animado com o andamen-
to dos trabalhos feito pela co-
munidade local, o presidente do
Comitê responsável pelo Cen-
tenário carioca, Akiyoshi
Shikada, confirma que a parte
de finalização dos projetos está
pronta, deixando em aberto
apenas alguns detalhes. “Es-
tamos todos juntos nessa co-
memoração. Por isso mesmo
não haverá festejos específi-
cos em cada localidade do es-
tado”, diz ele à reportagem do
Jornal Nippak.

Outra prioridade dentro do
calendário é a recepção de al-
gum membro da Família Im-
perial. Todavia, tal assunto só
deve ser confirmado no come-
ço de 2008, quando a Casa
Imperial indicará quem virá e
qual o itinerário em solo brasi-
leiro. “Vamos fazer força para
a visita, afinal, os imigrantes
mais antigos sonham em ver o
imperador”, acrescenta Shika-
da. Informalmente, sabe-se
que os próprios membros já si-
nalizaram que gostariam de
visitar o País, mas o pedido
deve ser reforçado pelo presi-

dente Luiz Inácio Lula da Sil-
va em janeiro de 2008.

“Pode ser que o imperador
não venha. Mas, pelo menos já
sabemos que a banda da Mari-
nha japonesa estará na cidade
no dia 13 de junho”, afirma
Shikada sobre a passagem dos
músicos em solo brasileiro –
projeto já descartado pelos pau-
listas. Em São Paulo, a Associ-
ação para Comemoração do
Centenário vê com ressalva tal
confirmação. “Não se trata da
Banda da Marinha Japonesa,
mas sim da Esquadra de Trei-
namento das Forças de Auto-
defesa Marítima. No Brasil,
eles farão uma espécie de trei-
namento militar e, possivelmen-
te, uma parte musical. Mas não
se trata do projeto apresentado
anteriormente”, explica o coor-
denador de Cultura da entida-

de paulista, Reimei Yoshioka.

Censo – Se os preparativos
para o ano que vem vão “de
vento em popa”, o mesmo pode
se dizer do levantamento do
número de nikkeis no Rio, cha-
mado de Censo Nipo-Brasilei-
ro. De acordo com Shikada –
que prevê a finalização total da
contagem até o fim do ano –
há entre 15 e 16 mil pessoas
descendentes de japoneses so-
mente na capital. Para confir-
mar tal argumentação, o diri-
gente reitera que já podem ser
vistos os goseis (5ª geração).
“A idéia é levantar os números
em todo o estado, mas na capi-
tal é mais complicado porque
os descendentes não partici-
pam de kenjinkais”, lamenta.

O mesmo não acontece em
Itaguaí, cidade localizada no

litoral carioca. Com uma po-
pulação estimada em 100 mil
habitantes e área total de 278
km², o município – que com-
pleta seus 189 anos – finalizou
em outubro do ano passado o
censo. No total, são cerca de
500 famílias distribuídas no
centro e em bairros tradicio-
nais como Mazomba.

Nesta semana, inclusive, a
comunidade local deu o pon-
tapé inicial para as comemo-
rações locais dos 100 anos. Na
última quinta-feira (5), o pre-
feito Carlos Busatto Júnior
inaugurou o Pavilhão de Expo-
sições Agrícola Katsuoki No-
mura, um dos imigrantes que
mais lutaram pelos interesses
nipônicos na região. “É uma
homenagem válida, principal-
mente por causa da história do
Nomura. Foi um grande incen-
tivador de ações na lavoura e
na cidade, ajudando inclusive
no desenvolvimento da cida-
de”, diz o presidente do Con-
selho Deliberativo da Socieda-
de Cultural e Esportiva Nipo-
Brasileira do Estado do Rio de
Janeiro, Shozo Shiose. Leia
cobertura completa da co-
munidade em Itaguaí na pró-
xima semana

        (Rodrigo Meikaru)

(O repórter viajou ao Rio de Ja-
neiro a convite da Associação
para Comemoração do Cente-
nário da Imigração Japonesa no
Brasil e da Secretaria de Meio
Ambiente, Agricultura e Pesca
de Itaguaí)

Representantes das quatro entidades que regem o Centenário carioca durante evento em Itaguaí

- 2º Fórum Internacional do Meio Ambiente – “Revisando os Valo-
res da Natureza no Brasil e Japão” (setembro de 2007)
- Mês da Cultura do Japão com exposição de ikebana (outubro de
2007)
- Apresentação da Orquestra Petrobras com artistas japoneses (ju-
nho de 2008)
- Livro sobre história da imigração japonesa no Rio de Janeiro
(2008)
- Partidas de futebol júnior (Escola Haguro e Clube de Futebol
Zico) e profissional (Kashima Antlers e Flamengo) previstas para
março de 2008
- Plantio de ipês amarelos
- Exposição de produtos agrícolas
- Apresentação do coral Clube Gree da Universidade de Waseda
(setembro de 2008)
- Exposição “Grande Bikoo-tem”
- Festival de Wadaiko
- Apresentação de koto do grupo Miyagi-Kai (maio de 2008)

* Projetos sujeito a modificações

Alguns dos principais projetos do Centenário no RJ*
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Até amanhã (8), mais de
seiscentas pessoas entre cri-
anças, jovens, adultos e idosos
de entidades carentes terão a
oportunidade de assistir a pré-
estréia do espetáculo Miss
Saigon, que será lançado no
dia 12 de julho, em São Paulo.
O evento acontece graças a
uma parceria entre o Teatro
Abril e o Instituto Paulo Ko-
bayashi (IPK).

A iniciativa do Teatro Abril
tem o objetivo de possibilitar,
aos cidadãos mais humildes, o
acesso ao teatro, à magia e à
cultura. “A maioria dessas pes-
soas nunca, sequer, pisou num
teatro. E elas têm esse direito:
de assistir a um musical tão
belo e premiado como o Miss
Saigon”, ressalta o presidente
do IPK, Victor Kobayashi,
lembrando que os ingressos
custam entre R$ 65 e R$ 200
na bilheteria.

No dia primeiro de parce-
ria, o IPK levou seis entidades
para assistir a peça (Kibô-No-
Iê; AME Amoroso Jabaquara,
CIPS Jabaquara, Comissão de
Jovens do Bunkyo, Escola de
Samba Vai-Vai e Associação
Dom Orione da Bela Vista).
Com o retorno positivo, os in-
gressos para a sessão benefi-

ENTIDADES

Instituto Paulo Kobayashi leva pessoas carentes ao ‘Miss Saigon’

cente do próximo domingo es-
tão praticamente esgotados.

Uma das grandes metas do
IPK é promover a inclusão
social por meio de atividades
artísticas. Além de eventos
pontuais, como visitas a teatros
e museus, o Instituto desenvol-
ve o projeto Arte Bem Efici-
ente, beneficiando cerca 14 mil
crianças, adolescentes, idosos
e moradores de abrigo. “É
indescritível a satisfação de
poder realizar algo de bom,
sobretudo, levar alegria e co-
nhecimento a alguém”, afirma
Victor Kobayashi.

Em Brasília e no Japão –

No mês passado, o IPK – atra-
vés do presidente Victor Ko-
bayashi – esteve em Brasília
para acompanhar o lançamen-
to da Comissão Nacional para
as Comemorações do Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil. Na ocasião, estive-
ram presentes mais de 200
pessoas no Itamaraty.

Em maio, Kobayashi acom-
panhou ainda uma comitiva li-
derada pelo deputado federal
Walter Ihoshi (DEM-SP) para
estreitamento das relações
Brasil-Japão. A primeira ativi-
dade foi em Nagóia. A comiti-
va dedicou um final de sema-
na para conhecer e prestigiar

a Expo Business, feira voltada
para os empreendedores
nikkeis. Após Nagóia, parte da
comitiva seguiu para Hama-
matsu, em Shizuoka, onde co-
nheceu o Ibfox, grupo funda-
do e dirigido por brasileiros,
que vem se expandindo a cada
ano. Ela também se reuniu com
o diretor de Relações Interna-
cionais da Prefeitura, Yoichi
Takimoto, e visitou a Igreja
Católica de cidade, comanda-
da pelo Padre Higa.

Em Tóquio, a comitiva teve
reuniões com o JBIC - Japan
Bank for International Coope-
ration, com a JICA - Japan
International Cooperation
Agency, com os diretores da
rede de TV NHK, com o pre-
sidente da Câmara dos Depu-
tados, Yohei Kono, e com o
ministro de Relações Exterio-
res do Japão, Taro Aso, todas
consideradas bastante produ-
tivas.

“Acredito que o sucesso
dessas reuniões dependerá de
mantermos esses laços que
foram estabelecidos nessas
visitas. Com certeza muitos
frutos serão colhidos com o
estreitamento desse relaciona-
mento”, aposta Victor Koba-
yashi.

Parceria entre IPK e Teatro Abril já levou seis entidades para assistir à peça
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POLÍTICA

Deputado Walter Ihoshi se
defende de acusação políticas

Após o TSE (Tribunal Su-
perior Eleitoral) soltar uma lis-
ta com quatro senadores e 25
deputados federais eleitos em
outubro de 2006 suspeitos de
compra de votos, abuso de po-
der político e uso indevido de
meios de comunicação, dentre
os quais aparece o nome de
Walter Ihoshi (DEM-SP), o
político nikkei soltou um comu-
nicado oficial para esclarecer
a situação.

Nela, Ihoshi afirma que não
responde a nenhum processo
– como noticiado pela grande
imprensa – salientando que a
Procuradoria Geral Eleitoral
deu um parecer favorável a ele
em um dos processos.

Além dos 29 parlamentares
que têm diplomas questionados
no TSE, existem pelo menos
outras 19 ações contra depu-
tados e duas contra senadores
que estão em tramitação nos
TREs (tribunais regionais elei-
torais). Os processos foram
instaurados a pedido do Minis-
tério Público Eleitoral ou de
adversários políticos.

Abaixo, o comunicado ofi-
cial do deputado nikkei:

“Comunicamos oficialmen-

te que o deputado federal
Walter Ihoshi (Democratas/
SP) não responde a nenhum
processo por compra de votos,
abuso de poder político e/ou
econômico e uso indevido de
meios de comunicação, como
foi noticiado pela mídia na data
de ontem (25/06).

Ao contrário do que foi pu-
blicado pela imprensa, os pro-
cessos respondidos por Walter
Ihoshi foram instaurados pelo
Partido Trabalhista Cristão
(PTC) e pelo Partido Democrá-
tico Trabalhista (PDT), em de-
zembro de 2006, contestando o
seu diploma. Ambos questiona-
ram a metodologia utilizada pela
Justiça Eleitoral para distribui-
ção de vagas remanescentes.

A Procuradoria Geral Elei-
toral já apresentou parecer fa-
vorável ao deputado em um
dos processos.

O deputado Walter Ihoshi
está tranqüilo em relação às
ações e às matérias divulga-
das, uma vez que as informa-
ções publicadas são inverídicas
e o método aplicado pela Jus-
tiça para a distribuição de ca-
deiras está previsto no Código
Eleitoral.”

Em comunicado, Ihoshi nega que responde a processos
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Em qual nação a segu-
rança pública proporci-
ona melhores condições

de vida à população: Brasil ou
Japão? A resposta é óbvia, mas
outros números aproximam os
países em mortes por ano. Se
no Brasil os homicídios beiram
os 40 mil, a Organização Mun-
dial da Saúde indica que o Ja-
pão é o local  com o maior nú-
mero de suicídios em todo o
mundo: mais de 30 mil pesso-
as cometem suicídio a cada
ano, um padrão que tem se
repetido nos últimos nove anos.
Impulsionado pelo suicídio do
ministro da Agricultura envol-
vido em denúncias de corrup-
ção, Toshikatsu
Matsuoka, o go-
verno japonês vai
implantar novas
medidas para o
problema.

Visando dimi-
nuir as taxas de
suicídio em 20%
antes de 2016, o
pacote de medidas
inclui aconselha-
mento no local de
trabalho, plano
para enfrentar o desemprego,
restrições às páginas de
internet que promovem suicí-
dio em grupo, ajuda àqueles
com dificuldades financeiras ou
depressão. Segundo o gover-
no, 70% dos suicídios de 2005
foram cometidos por homens
devido à competição nas es-
colas e universidades, dificul-
dades para achar trabalho e
pressão de uma sociedade ri-
gorosa. O objetivo das novas
medidas é criar uma socieda-
de na qual pessoas de diferen-
tes faixas etárias que sentem
que falharam tenham uma se-
gunda chance.

Para o psiquiatra nikkei

nas uma minoria não necessi-
ta de auxílio. “É preciso ter
critério para ver quem precisa
ser medicado ou não. Alguns
tendem à resiliência, mas a
maioria não consegue ultrapas-
sar o choque sozinhos.” Ele
coloca que algumas dificulda-
des, porém, podem ser supe-
radas. “Os nikkeis e os japo-
neses têm um mecanismo de
resistência, transformando a
fraqueza em uma alavanca
para vencera as adversidades.
Mas para isso, o auto-conhe-
cimento é importante e preci-
sa ser revisto a cada seis me-
ses porque muda todo o dia.”

A religião também é um
fator que diferencia o compor-
tamento dos dois grupos. Com
influência da civilização judai-
co-cristã, o Brasil sofre influ-
ência de culturas que conde-
nam o suicídio. Segundo Na-
kagawa, os próprios judeus
que o cometem não são sepul-
tados em locais habituais por-
que o ato é visto como uma
desonra. “Para eles, quem se
mata não vai para o Paraíso”,
coloca. Ele lembra que o abor-
to também é condenado no
País, enquanto no Japão tal
prática é também mais tolera-
da.

Por último, enquanto no Ja-
pão predomina a cultura de
grupo, as relações são enca-
radas de forma mais indepen-
dentes no Brasil. “Se cometo
uma falha aqui, o erro é pes-
soal. Já no Japão, eles, como
os samurais, acreditam que
um erro compromete todo um
grupo. O Renan Calheiros
(presidente do Senado envol-
vido em escândalos recentes
no País), por exemplo, não está
preocupado se está prejudican-
do os colegas e a posição”.

(Gílson Yoshioka)

COMPORTAMENTO

Psiquiatra nikkei comenta lei japonesa contra
suicídio e faz relações com sociedade brasileira

Morar sozinho: o indivíduo aca-
ba sofrendo de carência, não
tendo recursos para lidar com as
frustrações. O problema é agra-
vado quando se tratam de mora-
dores de cidades grandes

Desemprego: além da resistên-
cia em realizar os trabalhos dos
dekasseguis, os japoneses são
impedidos de participar das tais
atividades muitas vezes por con-
ta das leis trabalhistas. Além dis-
so, a maioria das empresas são
adeptas do toyotismo, que visa
o aumento de produção por um
determinado período. Assim, os
funcionários são temporários e
precisam lidar com a instabilida-
de de emprego.

Boom econômico: o poder de
consumo ficou mais forte com o
aumento da renda na década de
80. Devido ao boom, o governo
não teve tempo de investir em
infra-estrutura. As exigências au-
mentaram para toda a sociedade
e a igualdade de condições -
como o acesso a transportes, por
exemplo - foi responsável tam-
bém pelo aumento do estresse.

Karoshi: conceito que só existe
no Japão, o karoshi é a morte por
excesso de trabalho. A falta de
regulamentação para um limite de
horas extras permite que muitos
– conscientemente ou não – aca-
bem se sujeitando a práticas ex-
cessivas. Apesar de alguns cri-
térios do governo, ainda há difi-
culdades de se identificar mortes
desse tipo, que chegam a deze-
nas por ano. Quando é consci-
ente, ele pode ser comparado aos
suicídios velados, como aciden-
tes de carro propositais e práti-
cas de esportes radicais sem as
devidas precauções.

Competitividade nas escolas:
com a queda da qualidade de
ensino, mais famílias resolveram
colocar os filhos em colégios de
reforço – os dukes – para au-
mentar as chances de ingressar
numa boa universidade. Algu-
mas mães arrumam emprego
para ajudar nas despesas, pres-
sionando ainda mais os estu-
dantes. As limitações e o tempo
livre não são respeitados e, as-
sim,  os estudantes têm cada vez
mais restrita a convivência com
pessoas da mesma idade (com o
menor número de filhos por fa-
mília esse tipo de relação é afe-
tado). Não corresponder às ex-
pectativas dos pais acaba sen-
do  fatal para muitos japoneses,
e o não-desenvolvimento de ha-
bilidades inter-pessoais nessa
fase pode resultar em outros
problemas na vida adulta.

Problemas estruturais nas es-
colas: muitas crianças, inclusi-
ve filhos de dekasseguis brasi-
leiros, acabam sofrendo com a
falta de alternativas ao sistema
de ensino. Aquelas que não
conseguem acompanhar o rit-
mo das aulas são deixadas para
trás, quando um programa indi-
vidualizado ou o desenvolvi-
mento de outros talentos con-
tribuiriam para a auto-estima
delas e a adaptação à institui-
ção. As escolas brasileiras são
mais acolhedoras porque não
há discriminação de raça, cren-
ça e origem por parte dos pro-
fessores e direção. Os filhos de
imigrantes são uma prova viva
disso: apesar de não saberem
falar português quando chega-
ram ao Brasil, muitos ocuparam
grande parte das vagas em uni-
versidades públicas.

(GY)

Confira algumas causas do suicídio
no Japão, segundo o psiquiatra Décio
Nakagawa

Décio Nakagawa,
porém, essas me-
didas não são su-
ficientes para so-
lucionar o proble-
ma devido à com-
plexidade das cau-
sas (vide box). “É
preciso mais in-
vestimento nas ci-
ências humanas.
Ao contrário do
Brasil, o Japão

não conta com muitos psicólo-
gos e assistentes sociais pro-
fissionais. Além disso, não há
estrutura para resolver a situ-
ação a curto prazo, é um caso
que levaria cerca de 20 anos.”

Nakagawa afirma que um
grande trabalho de pesquisa e
investimento surtiria muito
mais efeito que a lei contra o
suicídio. Ele cita a criação de
um canal de comunicação via
telefone e e-mail para que as
crianças – uma das principais
vítimas - denunciassem os
ijimes (abusos) como outra
medida criada pelo governo
japonês que não teve resulta-
dos satisfatórios: os próprios

agressores eram quem mais se
utilizavam dos veículos.

“É um círculo vicioso do
qual a criança não tem pers-
pectiva de saída porque não
encontra retaguarda e apoio.
Se os pais reclamam nas es-
colas, a direção nega para não
ter a imagem manchada. O
mal já está plantado. A crian-
ça fica mais retraída, não quer
ir para a escola, some com o
dinheiro ou tem marcas de
agressão no corpo, mas os pais
fingem que não vêem. Existem
alguns casos semelhantes no
Brasil, mas eles ocorrem com
menor freqüência e são enca-
rados diretamente na maioria
das vezes.”

Nakagawa argumenta ain-
da que a crença de que tais
dificuldades podem fortalecer
a crianca é perigosa. Ele ex-
plica que a resiliência, termo
da Psicologia que significa a
superação ou fortalecimento
diante de situações adversas,
depende da situação, do perfil
e do momento de cada pessoa.
O psiquiatra cita o episódio dos
tsunamis para ilustrar que ape-

Nakagawa: “Crianças japonesas perdem auto-estima quando fa-
lham nas escolas”

REPRODUÇÃO

Nakagawa afirma que
convivência familiar dimi-
nuiu com as novas tecno-
logias
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Em São Paulo, as come-
morações seguem, se-
gundo os próprios diri-

gentes responsáveis pela data,
“no silêncio, sem grande es-
tardalhaço”. Pode até ser que
grandes ações estejam em dis-
cussão longe dos holofotes da
imprensa e dos olhos da co-
munidade, mas em outros es-
tados as comemorações já co-
meçam a mostrar que “deco-
laram de vez”.

Um desses estados é jus-
tamente o Paraná. Desde o
início dos preparativos os prin-
cipais líderes preferiram não
caminhar junto com os paulis-
tas, sendo que o “Imin 100”
seria totalmente bancado “por
lá”. Tal decisão ajudou a for-
talecer o elo de união entre
entidades e representantes do
governo, culminando em uma
das principais notícias referen-
tes à comemoração no Brasil:
o ministério do Turismo anun-
ciou na semana passada que
destinará cerca de R$ 30 mi-
lhões para a construção de dois
marcos preponderantes aos
paranaenses: o Parque do Ja-
pão, em Maringá; e o Parque
Yumê, em Rolândia.

Durante visita da ministra do
Turismo Marta Suplicy ao Pa-
raná para participar de um fórum
de debates e fomento do fluxo
turístico, foi anunciado que o
Estado receberá R$ 43 milhões
para investir no setor. A notícia
veio da própria ministra, salien-
tando, ainda, que um outro mon-
tante – o de R$ 30 milhões –
será repassado para ambas as
cidades com grande concentra-
ção de nipo-brasileiros.

“Temos que pensar que no
ano que vem o Paraná terá um
grande benefício com as co-
memorações dos 100 anos da
imigração japonesa e a visita

CIDADES/MARINGÁ E ROLÂNDIA (PR)

Parques temáticos no Paraná podem
receber recursos de R$ 30 milhões

do imperador Akihito”, disse a
ministra, acrescentando que os
deputados federais do Paraná
ainda têm prazo até o dia 10
de julho para apresentar emen-
das parlamentares com pro-
postas de novas ações ao Mi-
nistério do Turismo, que fará a
sua lista de prioridades.

A grande meta do governo
junto aos paranaenses é utili-
zar o Imin 100 como um cha-
mariz para atrair não só os ja-
poneses, como também os não
descendentes. Marta disse ain-
da que as comemorações –
pelo seu modo de entender –
serão mais focadas em Marin-
gá. “Com a construção do mag-
nífico Parque do Japão, Ma-
ringá é indiscutivelmente o
grande foco das comemora-
ções do Imin 100 e, por isso,
está recebendo total apoio das
autoridades japonesas e do go-
verno brasileiro”, destacou.

A estratégia para convencer
o ministério do Turismo a arcar
com parte dos custeios de am-
bos os parques surgiu no come-
ço do ano. Engajados, os prin-
cipais dirigentes paranaenses
organizaram uma comitiva para
um encontro com o então mi-
nistro do Turismo, Waldrido
Mares Guia, com o ministro do
Esporte, Orlando Silva, e com
a diretoria internacional da Cai-
xa Econômica Federal. Ao fi-
nal, as reuniões, em especial
com Mares Guia, foi “extrema-
mente produtiva”. À época, o
presidente da Comissão Para-
naense do Imin 100, Luiz Carlos
Adati, revelara que as conver-
sas evoluiriam a tal ponto que
deixaria eufórico toda comissão
organizadora. E tal momento,
como esperado, chegou.

“Não podemos contar com
esses recursos ainda” -

Apesar da notícia ter sido re-
cebida com euforia, o presiden-
te da Oscip Parque do Japão
– Memorial Imin 100, Claudio
Haruo Mukai, explica que não
dá para contar com os recur-
sos, até porque nenhum comu-
nicado oficial foi encaminha-
do à entidade.

“Há conversas aqui em
Maringá que o ministério do
Turismo pode acenar com
uma parte dos recursos finan-
ceiros. Mas ainda não há
nada oficial, portanto, não es-
tamos contando com essa
verba”, explica Mukai.

Caso venham mesmo a re-
ceber o montante, o dirigente
afirma que “será a concretiza-
ção total do projeto”. “Enquan-
to não tivermos em mãos, con-
tinuaremos planejando e
estruturando o Parque. Esta-
mos em processo avançado do
projeto”, pondera ele.

Montante do Governo será repassado para projetos nas cidades de Maringá e Rolândia
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ARTIGO

Nipolândia

A atividade cafeeira tinha
baixa rentabilidade; trabalho
árduo e inglório, submetia os
imigrantes japoneses a uma
vida de difícil sobrevivência.
Aliada às dificuldades de lín-
gua e cultura, a frustração de-
vido à enganosa propaganda
de Ryu Mizuno provocou re-
beliões, sobretudo na Fazen-
da Dumont, fundada por Hen-
rique Dumont, pai de Santos
Dumont.

Os imigrantes passaram a
procurar trabalho não mais
como empregados de fazen-
das, mas cultivando terras ar-
rendadas ou adquiridas a pra-
zo na noroeste, acompanhan-
do a Estrada de Ferro Noro-
este do Brasil (NOB).

Para lá se dirigiram mui-
tos dos imigrantes japoneses
pra formar cafezais. Trata-se
de um local banhado pelo rio
Baguaçu, pelo Córrego Elízeo.
Meu pai, que aí chegou em
1914 procedente de Imamura
(com breve passagem por
Agudos), em suas incursões
pela mata encontrava os índi-
os Kaigang (expulsos de suas
terras pelos construtores da
ferrovia Noroeste) que espo-
radicamente ainda tentavam
deter, por meio de cipós, o
avanço da locomotiva a vapor.

A intensa concentração
de japoneses nessa região le-
vou a denominar a região
como Nipolândia. Num local
chamado Salto Contínuo, di-
rigiram-se famílias de imi-
grantes japoneses provindos
da província de Fukuoka, de
uma aldeia chamada Imamu-
ra, onde só habitavam católi-
cos, descendentes de márti-

res cristãos, em fuga da per-
seguição religiosa: eram as
famílias, Aoki, Hirata e Ide.

Logo construíram uma es-
cola com quarto anexo para
professora e uma capela tam-
bém com quarto para o pa-
dre, em terreno doado por
Isidoro Rokusuke Ide. Mais
tarde, aí residiu Monsenhor
Domingos Nakamura que
chegou ao Brasil em abril de
1923. Missionário incansável
percorreu a pé, ou em lombo
de cavalo, regiões extensas
para atender espiritualmente
os japoneses dispersos em
todo interior do estado de São
Paulo, Sul de Mato Grosso e
norte do Paraná.

Sobreviventes, hoje com
mais de 90 anos de idade, ain-
da narram a intensa vida reli-
giosa desses imigrantes. Par-
te deles dirigiram-se posteri-
ormente para Promissão,
num local chamado Gonzaga
onde passaram a viver; ime-
diatamente dedicaram-se a
construir uma igreja que pas-
sou a se chamar Igreja Cris-
to Rei.

Construindo em mutirão,
no meio do cafezal, copiando
a planta da Igreja São Miguel
Arcanjo, de Imamura (de
onde provinham), formaram
um núcleo de vida religiosa
católica, inclusive com um
seminário para formação de
sacerdotes. A Igreja Cristo
Rei está intacta, com espo-
rádica celebração de Missa,
e romaria anual das famílias
que lá residiram e seus des-
cendentes que hoje se encon-
tram espalhadas pelo Brasil.

Iolanda Toshie Ide

ARQUIVO PESSOAL

Igreja Cristo Rei foi construída em mutirão, no meio do cafezal

CIDADES/CURITIBA

Rui Hara toma posse como secretário de Governo da Prefeitura
O deputado estadual Rui

Hara tomou posse no último
dia 2 como secretário munici-
pal de Governo da Prefeitura
Municipal de Curitiba. “Rui
Hara está assumindo uma das
missões mais espinhosas na
Prefeitura, pois trata da arti-
culação política da administra-
ção”, disse o prefeito Beto
Richa, durante a cerimônia de
posse, ao explicar que conta
com a experiência de Hara
para intensificar as relações da
Prefeitura com a Câmara
Municipal e com a sociedade.

A cerimônia de posse con-
tou com a presença da maio-
ria dos vereadores de Curitiba
e de vários secretários muni-
cipais. Rui Hara substitui Mau-
rício Ferrante, que assumiu o
cargo de secretário extraordi-
nário de Projetos Estratégicos.

“Maurício Ferrante executou
de forma competente o cargo
de secretário de Governo.
Agora, Hara assume com a
experiência que tem como de-
putado estadual e ex-verea-
dor”, afirmou o prefeito, que

Rui Hara (centro) promete intensificar parceria com o Legislativo
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agradeceu a Hara por ele ter
se licenciado da Assembléia
Legislativa do Paraná para tra-
balhar na administração muni-
cipal.

“O trabalho que Beto Richa
vem desenvolvendo se deve à

parceria com o Legislativo, que
será intensificada”, disse Hara,
ao agradecer a confiança do
prefeito para que assumisse
este cargo. “Quero somar nes-
ta equipe competente que tem
administrado o município”.

O presidente da Câmara
Municipal, vereador João
Cláudio Derosso, considera
que esta mudança reforçará o
apoio popular a Beto Richa.
“Parabenizamos o prefeito por
convidar Rui Hara  para com-
por sua equipe, pois é uma pes-
soa competente e que vai aju-
dar muito no ano que vem,
quando teremos eleições mu-
nicipais”.  Para o líder do go-
verno, vereador Mário Celso
Cunha, “os canais de diálogos
com os curitibanos foram am-
pliados com estas mudanças
no secretariado”.

CIDADES/SÃO ROQUE

Mariko Nakahira é destaque
no Festival das Cerejeiras

Realização conjunta da As-
sociação Cultural e Desporti-
va de Caucaia do Alto, Asso-
ciação Cultural de Mairinque,
Associação Cultural e Espor-
tiva de Vargem Grande Pau-
lista, Centro Cultural de Ibiú-
na e Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social, o 11º Festival das
Cerejeiras Bunkyo acontece
neste fim de semana, no Cen-
tro Kokushikan Daigaku, em
São Roque (SP).

Além das delícias da Pra-
ça de Alimentação, estão pro-
gramadas variadas atrações
artísticas. Hoje (7), o destaque
fica por conta da apresentação
especial da cantora japonesa
Mariko Nakahira e show com

o cantor Maurício Miya. Ama-
nhã (8), será a vez do cantor
Edson Saito. Ainda estão pro-
gramadas apresentações de
vários grupos folclóricos inter-
nacionais.

De cada veículo estará
sendo cobrada a entrada de R$
5,00 e dará direito a concorrer
ao sorteio de um televisão em
cores, no final do evento.

Haverá ônibus especiais sa-
indo em frente ao Bunkyo (Rua
São Joaquim, 381, Liberdade),
a partir das 8h30 até 9h30. O
retorno será no período das 15h
às 17h, do Kokushikan até o
Bunkyo. A passagem de ida e
volta custa R$ 13,00.

Informações pelo tel.: 11/
3208-3977

Evento acontece neste final de semana, no Centro Kokushikan

DIVULGAÇÃO

Orçado em R$ 20 mi-
lhões, o Parque do Japão está
sendo implantado em uma
área de 100 mil m² entre o
Jardim Industrial e o Parque
Itaipu. Será o maior parque
japonês construído fora do
Japão e tem a finalidade de
homenagear a colônia nipo-
brasileira instalada na cidade.

O empreendimento é de-
senvolvido pela Prefeitura de
Maringá em parceria com a
Associação Cultural e Espor-

tiva de Maringá (Acema), As-
sociação Comercial e Empre-
sarial de Maringá (Acim) e
Prefeitura do Município de Ka-
kogawa (Japão) em parceria
com a iniciativa privada e enti-
dades e instituições voluntári-
as.

Entre as obras previstas
para o local estão a implanta-
ção de um jardim japonês, a
construção de um centro cul-
tural com teatro para 500 luga-
res, uma sala de eventos regio-

 Parques temáticos prometem revitalizar cidades e aumentar fluxo de turistas
nais, um restaurante típico, dois
lagos e um amplo ginásio de
esportes de estilo arquitetônico
contemporâneo japonês, que
atuará na formação de atletas
de artes marciais, integrando
um centro de excelência em
judô e taekwondô para a região
Sul do Brasil. Já em Rolândia,
o Parque Yumê – também or-
çado em R$ 20 milhões – será
o grande palco das comemora-
ções paranaenses em junho de
2008.

O parque temático terá
três pavilhões que contam
desde a situação do Japão em
1908 até a formação da co-
munidade nipo-brasileira, pas-
sando pela difícil fase de
adaptação. Além dos pavi-
lhões, contará com um jar-
dim japonês, restaurante,
praças, campo de gatebol,
teatro para 900 pessoas, áre-
as comerciais e de gastrono-
mia, locais para oficinas e
encontros temáticos.



6 JORNAL NIPPAK São Paulo, 07 de julho de 2007

w w w . p r o d u t o s o r i e n t a i s . c o m . b r
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Projeto poderá trazer normas
diferenciadas para Liberdade

As placas de ruas da
cidade de São Paulo se-
rão uma fonte de infor-
mação para quem quiser
saber um pouco da his-
tória da metrópole e das
personalidades que de-
ram alguma contribuição
à capital paulista.

Foi sancionada pelo
prefeito Gilberto Kassab
a lei que determina que
as placas das ruas, ave-
nidas, praças e
logradouros públicos
contenham informações
sucintas sobre a origem,
significado ou biografia
de quem cede o nome à
via pública.

Segundo a diretora de Meio
Ambiente e Paisagem Urba-
na da Empresa Municipal de
Urbanização (Emurb), Regina
Monteiro, alguns detalhes es-
tão sendo estudados para
adaptar e padronizar as placas.
“É preciso saber o que colo-
car e definir critérios, como
tamanho das placas e quantas
peças serão colocadas porque
existem ruas que são enormes
e não há necessidade de ter

uma a cada esquina”.
A diretora da Emurb defen-

de que as placas informativas
sejam instaladas de forma
regrada, proporcional ao tama-
nho das vias públicas, para não
poluir visualmente a cidade. 

De acordo com Regina, a
prefeitura já tem arquivado to-
dos os históricos, uma vez que
para sugerir um nome para al-
guma via, é necessário que a
escolha seja justificada com

uma biografia do eleito.
Para quem quiser se adian-

tar ao projeto e conhecer um
pouco sobre os nomes das ruas
da cidade, o Departamento de
Patrimônio Histórico, vincula-
do à Secretaria Municipal de
Cultura, disponibiliza um site
(www.dicionarioderuas.com.br)
com os significados para pes-
quisa.

Confira alguns dos signifi-
cados das principais ruas do
bairro da Liberdade:

Galvão Bueno - Carlos Ma-
riano Galvão Bueno nasceu em
São Paulo, em 10 de janeiro de
1834. Feitos os seus estudos
preparatórios, matriculou-se na
Faculdade de Direito, colando
grau em 1860. Em 1867, foi
nomeado interinamente profes-
sor de filosofia e retórica do
antigo curso anexo, em 1874,
Lente catedrático de filosofia
do mesmo curso. Tornou-se
famoso como professor
criterioso e culto. Em 1877, pu-
blicou um tratado de filosofia,
que logo se popularizou entre a
classe acadêmica. Morreu afo-

gado em 24 de maio de 1883,
quando pescava nas águas do
Tamanduatei.

Rua da Glória - A atual Rua
da Glória foi, no princípio, o
antigo Caminho do Mar que li-
gava São Paulo a Santos. Por
isso, ela também era conheci-
da como Estrada de Santos.
Na sessão da Câmara Muni-
cipal do dia 14 de Novembro
de 1851, o vereador Cândido
Ribeiro dos Santos apresentou
um requerimento determinan-
do que se denominasse “... a
rua que segue para o caminho
de Santos com o de - Rua da
Glória”, o qual foi aprovado.

Rua dos Estudantes - Lem-
bra a existência de antigas e
afamadas Repúblicas de Estu-
dantes, não só nessa rua como
em quase todo o bairro da Li-
berdade.

Praça da Liberdade - Essa
denominação, dada ao velho
largo da Força, lembra a abo-
lição da escravatura do Brasil,
em maio de 1888. Em 1822,
chamava-se Campo da Força.

Placas de ruas terão informação sobre origem e significado dos nomes

Padronização das placas é estudada
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*PAULO YOKOTA

Um dos graves problemas
que é universal e afeta sobre-
maneira os brasileiros é o
crescente custo da medicina
com o desenvolvimento tec-
nológico. Este avanço tem se
acelerado, contribuindo para
a elevação média da idade da
população. E como os idosos
necessitam mais de assistên-
cia médico-hospitalar, os cus-
tos totais da medicina estão
ficando cada vez mais difí-
ceis de serem suportados pe-
los orçamentos, mesmo dos
países industrializados.

Em muitos países, como
no Japão, está se adotando o
sistema de co-participação
dos pacientes nas despesas

médico-hospitalares, que che-
ga a 30% das mesmas. No Bra-
sil, alguns planos de saúde co-
meçam a adotar este critério,
pois os custos destes planos
começam a ficar insuportáveis.

Efetuam-se, também, esfor-
ços para redução dos custos.
A tendência da formação de
rede de hospitais atuando em
conjunto é um importante ins-
trumento para proporcionar
economias de escala, com com-
pras conjuntas e outras formas
para racionalizações adicionais.

Está se cogitando, também,
da intensificação do uso de
técnicas que abreviam a recu-
peração dos pacientes.

As técnicas da tradicional
medicina japonesa, como a
acupuntura, a moxa e o “kam-

ARTIGO

Custos da medicina
po”, combinadas com as téc-
nicas utilizadas no Ocidente,
vem se mostrando eficientes
na recuperação de muitos pa-
cientes. Elas estão baseadas
nas evidências científicas o uso
de técnicas tradicionais dos
chineses, por exemplo. No
Brasil, a utilização da acupun-
tura tem se intensificado rapi-
damente, em muitas especiali-
dades médicas.

A medicina preventiva é
outra que permite a redução
dos custos. A alimentação sau-
dável e os exercícios físicos,
comprovadamente, reduzem as
necessidades do uso de muitos
caros medicamentos. Até as
técnicas simples como as ses-
sões dos risos coletivos ajudam
na manutenção de estados an-

tidepressivos, evitando muitas
moléstias.

O diagnóstico precoce de
moléstias, com os chamados
“check up”, que entre os japo-
neses se aperfeiçoou com o
“ninguen dock”, ajudam a re-
duzir os custos. Os tratamen-
tos de moléstias em estágios
avançados são sempre mais
custosos que os identificados
precocemente. No Japão cer-
ca de 30% da população fa-
zem tais exames, enquanto no
Brasil menos de 1%.

Estas são algumas preo-
cupações que ocupam os di-
rigentes de alguns hospitais,
como o Santa Cruz.

*Paulo Yokota é economista e pre-
sidente do Hospital Santa Cruz

Apedido dos comercian-
tes da Liberdade, a
Empresa Municipal de

Urbanização (Emurb) tem en-
caminhado um projeto para es-
tudar e definir regras diferen-
ciadas para serem aplicadas
na região, considerada um dos
pontos turísticos de São Pau-
lo, em relação à Lei Cidade
Limpa.

Segundo a diretora de Meio
Ambiente e Paisagem Urba-
na do Emurb, Regina Montei-
ro, a atenção especial ao bair-
ro oriental não representa uma
exceção às proibições sobre
poluição visual, mas uma for-
ma de definir normas para
questões que estavam omissas
no projeto. “Não é que os co-
merciantes da Liberdade po-
derão colocar placas maiores.
Estamos estudando casos de
ideogramas, tyotin (luminárias
japonesas), e fachadas que
possuem pagodes, por exem-
plo”, explica.

A região tem sido vistoria-
da e um levantamento preten-
de definir o que é a “cara da
Liberdade”. Além das facha-
das, também são objetos de
estudo os ideogramas que não
se enquadram como publicida-
de. “Quero frisar novamente
que não é que a Liberdade será
uma exceção às regras do Ci-
dade Limpa. A questão é como
usar imagens que não são proi-
bidas de forma que não polua
o visual. É um projeto que pre-
cisa de bastante estudo”, res-
salta Regina.

comerciante estará correndo o
risco de ser autuado”, alerta a
diretora.

Exageros – Coordenador téc-
nico do Laboratório da Ima-
gem da Comunicação Visual
Urbana (Labim), da Faculda-
de de Arquitetura da Univer-
sidade de São Paulo, o arqui-
teto Issao Minami sempre se
posicionou como um dos de-
fensores da implantação da lei
sobre poluição visual. Especi-
ficamente sobre o bairro da
Liberdade, o nikkei entende a
importância em manter refe-
renciais, mas assume que há
um certo exagero.

“Sei que a Liberdade é um
local que tem ícones que pre-
cisam ser adequados. É possí-
vel trabalhar esses referenci-
ais de outra maneira, outros
elementos podem ser explora-
dos, como o piso”, sugere Mi-
nami, que não considera o Torii,
instalado na Rua Galvão
Bueno, como um problema. “É
um referencial, não uma publi-
cidade”.

A primeira reivindicação à
lei aconteceu no bairro do Be-
xiga, com a realização da Fes-
ta de Nossa Senhora Achiro-
pita. O portal instalado no iní-
cio da rua com anúncio da fes-
ta também trazia publicidade.
“Os chineses também querem
que seja estudado um projeto
diferenciado para a Rua Con-
selheiro Furtado”, conta Regi-
na.

(Luciana Kulba)

À espera de regulamenta-
ção, o projeto não tem previ-
são para entrar em vigor e,

enquanto isso, o melhor é não
arriscar. “Se estiver fora do
que é considerado correto, o

Projeto deverá definir critérios específicos para fachadas decoradas,
tyotin e ideogramas que não são considerados publicidade
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Os “anos dourados”, mais
precisamente entre os anos
de 1985 a 1989. No auge de
minha adolescência, o mais
importante era participar de
seinenkais (grupo de jovens),
reunir os amigos, jogar vôlei,
futebol de salão, tênis de
mesa, participar das ativida-
des da  comunidade como um
todo; nem que fosse “desafi-
nadamente” nos concursos
de karaokê, nas baladas de
sábado à noite,  enfim, coisas
que certamente muitos que
estão lendo esta matéria tam-
bém fizeram.

De repente, surge o mo-
vimento dekassegui, os ami-
gos indo embora atrás de
melhores oportunidades fi-
nanceiras, os clubes e bailes
ficando vazios...E, é em 1990
que acabei embarcando nes-
sa nova jornada.

Um local desconhecido,
uma cultura totalmente dife-
rente da nossa, apesar de
mantermos a tradição e a cul-
tura japonesa em nossas vei-
as, poucos imaginam que os
costumes japoneses não se
assemelham ao nosso.E mui-
tos levam um grande choque
ao sentir falta de um abraço
amigo e as brincadeiras en-
tre os colegas de trabalho.

Planejava ficar no arqui-
pélago por, no máximo, dois
anos.Grande engano. Perma-
neci por muito mais tempo e
o mais importante disso tudo
fora ter conseguido me inse-
rir no estilo da sociedade ja-
ponesa, pois já que estamos
lá, nós temos que aprender
seus costumes e não o inver-
so, aprender nunca é demais.
Temos que nos adaptar mes-
mo diante das adversidades.

Retornando ao Brasil já
casado, com um outro estilo
de vida, tive que me readaptar
aos nossos costumes, no co-
meço, estranhara até os abra-

ços mais calorosos de amigos
que não via há muito tempo.
Mas não me deixei abater,
pois já imaginara que passa-
ria por isso novamente.

Muitos da minha “época”
ainda estão lá do outro lado
do mundo.Trocamos mensa-
gens via computador; a tec-
nologia auxilia-nos muito nos
dias de hoje.

Temos percebido, aqui
em nossa consultoria, vários
casos de famílias que voltam
e, sem saber que é necessá-
rio se readaptar aos costu-
mes, em menos de seis me-
ses, acabam ou querem re-
tornar ao Japão. Através de
amigos e da mídia, eles aca-
bam nos conhecendo e, as-
sim, nos procuram não mais
para auxiliar na sua perma-
nência no Brasil, mas sim
para viabilizar alguma
contratação no Japão.

Porém, o que me deixa
entristecido é que a maioria
de quem já retornou ao Bra-
sil, não têm voltado a partici-
par da comunidade. Os clu-
bes continuam funcionando,
mas falta gente para partici-
par, ou as crianças para brin-
car nos undokais de sua ci-
dade e/ou bairro, ou seja, se
já é difícil à readaptação de
crianças e adultos, quanto
mais as pessoas se sentirem
acuadas e enclausuradas em
seu pequeno mundo, mais di-
fícil será sua permanência
aqui no seu país. Quem sabe
voltando a freqüentar a co-
munidade você não encontra
um velho e bom amigo de sua
adolescência?

Vamos nos integrar, va-
mos nos interagir! Caminha-
remos mais longe do que se
do que se estivéssemos sozi-
nhos, pois outro sempre terá
uma palavra amiga que nos
dará forças para continuar
caminhando.

Participar da Comunidade

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

A Câmara Municipal de São
Paulo aprovou lei de autoria  da
vereadora Myryam Athie
(PPS), incluindo, no calendá-
rio oficial  do Município de São
Paulo, o evento “Okinawa Fes-
tival”, a ser comemorado, anu-
almente, no terceiro sábado do
mês de setembro.

Segundo a vereadora, o
evento visa divulgar a cultura,
a culinária e os costumes da
ilha de Okinawa. “É uma for-
ma de homenagear a colônia
japonesa em São Paulo e seus
descendentes diretos. Precisa-
mos preservar os costumes e
a memória cultural dos imi-

grantes, que tanto fizeram para
o crescimento da cidade”.

“A ilha de Okinawa é um
importante pólo mundial de cul-
tura, sendo inclusive onde foi
criado o karatê. Os imigrantes
da ilha preservaram estes laços
culturais de geração a gera-
ção”, acrescenta a vereadora.

A Secretaria Municipal da
Cultura será responsável pela
promoção e incentivo das ati-
vidades do “Okinawa Festi-
val”. A lei será agora regula-
mentada, nos próximos dias,
pelo Executivo Municipal, para
a plena execução dos objeti-
vos por ela visados.

SÃO PAULO

Lei inclui “Okinawa Festival” no
calendário oficial da cidade
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NHK – PROGRAMAÇÃO – 09 A 15 DE JULHO

Programação da NHK
09 – Segunda-Feira

05:00 NHK News
05:10 Overseas Safety Information
05:15 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho at Aichi Prefectural
Gymnasium (B, R)

06:00 Tanka Poetry
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 85
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 The Ultimate Cuisine
10:30 Micro World (R)
10:35 My Gardening
11:00 News & Weather
11:05 NHK Overseas Network
11:40 Asian Word Traveller
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 85
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 85

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

Basho at Aichi Prefectural
Gymnasium (B)

18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Rail Travel in China
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Weekly Book Review
20:54 World Weather
20:55 Japanese Traditional Music
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 NHK Special
22:50 Pa Pa Saurus
23:00 The Mark of of Beauty (B)
23:25 World Music Album
23:30 News & Sports
00:10 Kiyoshi & Yoshimi’s Osaka Night

Show
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho Highlights
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Exploring World Heritage (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

10 – Terça-Feira
05:00 NHK News
05:15 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho at Aichi Prefectural
Gymnasium (B, R)

06:00 Haiku Poetry
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 86
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Living Well at 100
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 86
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 86

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

Basho at Aichi Prefectural
Gymnasium (B)

18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Rail Travel in China
18:55 Micro World
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Extracurricular Lesson (R)
20:30 Japan on Site
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)

22:00 NHK Song Concert
22:43 World Weather
22:45 Tsurube’s Salute to Families
23:30 News & Sports
00:10 Kamigata Entertainment Hall
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho Highlights
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:10 Mini Program
03:15 The Moment History Changed (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News (R)
04:10 Mini Program
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

11 – Quarta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho at Aichi Prefectural
Gymnasium (B, R)

06:00 Enjoy Learning: The Knowledge
Master

06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 87
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Enjoying Hot Springs
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 87
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 87 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho at Aichi Prefectural
Gymnasium (B)

18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Rail Travel in China
18:55 Mini Japanese Lessons
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Top Runners
20:44 World Weather
20:45 Micro World
20:50 Meet the Legend
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Science for Everyone
22:43 World Weather
22:45 Professionals
23:30 News & Sports
00:10 Kamigata Entertainment Hall
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho Highlights
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:10 Mini Program
03:15 Tsurube’s Salute to Families (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News (R)
04:10 Mini Program
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

12 – Quinta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho at Aichi Prefectural
Gymnasium (B, R)

06:00 Enjoy Learning: My Favorite Figures
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 88
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Pottery Dream Atelier
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 88
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 88 (R)
13:00 News

13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho at Aichi Prefectural
Gymnasium (B)

18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Rail Travel in China
18:55 Mini Japanese Lessons
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Songs of Our Generation
20:30 Neo-Office Chuckles
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Thursday Samurai Drama

“Crossing of Heat Haze” Eps. 1
22:43 World Weather
22:45 The Moment History Changed
23:30 News & Sports
00:10 Kamigata Entertainment Hall
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho Highlights
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 NHK Song Concert (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Express Yourself! Mini
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

13 – Sexta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho at Aichi Prefectural
Gymnasium (B, R)

06:00 Enjoy Learning: Real Life Stories
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 89
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Meet the Legend (R)
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 89
12:00 News
12:20 Friday Variety
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 89

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

Basho at Aichi Prefectural
Gymnasium (B)

18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Rail Travel in China
18:55 Mini Japanese Lessons
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Tokyo Metropolis
19:55 World Weather
20:00 The Quiz Monster
20:30 Undecided
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Premium 10
23:30 News & Sports
00:10 Cool Japan
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 World Heritage 100 Selection (R)
02:00 NHK News
02:10 Grand Sumo Tournament Nagoya

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

of Heat Haze” Eps. 1 (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Express Yourself! Mini
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

14 – Sábado
05:00 NHK News
05:10 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho at Aichi Prefectural
Gymnasium (B, R)

06:00 Enjoy Learning: History at Hand
06:25 Baby Care Tips

06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather (E)
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 90
08:30 NHK Weekly News
09:00 Check Your Life Budget
09:30 Extracurricular Lesson
10:00 News & Weather
10:05 Songs for Everyone (R)
10:10 Weekend Japanology (B)
10:54 World Weather
10:55 Overseas Safety Information
11:00 Around Japan Again
11:39 World Weather
11:40 Japanese Traditional Music (R)
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 90
12:00 News
12:15 Law and Laughter
12:40 Micro World (R)
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 90 (R)
13:00 News
13:05 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 27 (R)
13:50 Enjoying Hot Springs (R)
14:00 NHK News
14:10 Family Documentary
15:00 NHK News
15:10 J-MELO (E)
15:39 World Weather (E)
15:40 Insight & Foresight (E)
16:00 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho at Aichi Prefectural
Gymnasium (B)

18:00 News
18:10 Nippon Professional Baseball:

Yomiuri Giants vs Hiroshima Toyo
Carp at Tokyo Dome

19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Nippon Professional Baseball:

Yomiuri Giants vs Hiroshima Toyo
Carp at Tokyo Dome

21:15 News & Weather
21:30 Saturday Drama “The Street

Lawyers 2” Eps. 3
22:30 Tonight with Kiyoshi
23:15 Undecided
23:40 Mini Program
23:45 Inspiring Lives: Europe
00:05 Saturday Sports News
00:30 MUSIC JAPAN
01:00 NHK News
01:10 WHAT’S ON JAPAN (B)
01:40 Getting into Nihongo
02:00 NHK News (R)
02:10 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho Highlights
02:35 Mini Program
02:40 The Ultimate Cuisine (R)
03:00 NHK News
03:10 Go & Shogi Journal
04:30 Japanese Narrative Art

15 – Domingo
05:00 NHK News
05:10 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho at Aichi Prefectural
Gymnasium (B, R)

06:00 News & Weather
06:15 What’s New on Japanese Food
06:50 TV Exercise
07:00 News: Good Morning, Japan
07:45 Natural Grandeur of the East
07:59 World Weather (E)
08:00 Little Trips
08:25 Business Compass
08:57 World Weather
09:00 Sunday Debate
10:00 News & Weather
10:05 Japan’s Potential
10:50 World Heritage 100
10:55 Overseas Safety Information
11:00 Time for a Hobby
11:59 World Weather
12:00 News
12:15 NHK Amateur Singing Contest
13:00 News
13:05 Comedy Hour
13:35 With Mother
14:00 NHK News
14:10 Deciphering Science
14:55 World Music Album
15:00 NHK News (R)
15:10 Beautiful Peaks of Japan
15:30 Undecided
15:55 Mini Program
15:59 World Weather
16:00 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho at Aichi Prefectural
Gymnasium (B)

18:00 News
18:10 Junior High School Diary
18:40 World Heritage 100 Selection
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Battle for Laughs
19:59 World Weather
20:00 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 28
20:45 News & Weather
21:00 NHK Special
21:49 World Weather
21:55 World Heritage 100 (R)
22:00 NHK News
22:10 Pop Music Club
23:00 This Week and You
23:40 NY Streets
00:00 Sunday Sports News
01:00 NHK News
01:10 NHK Amateur Singing Contest (R)
01:55 Overseas Safety Information
02:00 NHK News
02:10 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho Highlights
02:35 Mini Program
02:40 Three-month English Lessons
03:00 NHK News (R)
03:10 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 28 (R)
03:55 Our Favorite Songs (R)
04:00 Undecided

***Programação sujeita a alteração sem
aviso prévio***

A Associação Cultural e
Literária Nikkei Bungaku do
Brasil está com inscrições
abertas para o 25º Concurso
Literário “Yoshio Takemoto”.
Este ano, a entidade decidiu
premiar os classificados nas 10
modalidades literárias, sendo
três em português (haicai, po-
esia livre e pequenos contos),
e sete modalidades em japo-
nês (shoosetsu, zui-shitsu,
tanka, haiku, shi, sem-ryu e
hon-yaku).

Os trabalhos devem ser
enviados até o dia 15 de se-
tembro para Teruo Hamada no
endereço: Praça da Liberda-
de, 107, apartamento 168, São
Paulo (SP). CEP: 01503-010.

Na categoria haicai, o tema
é livre e será julgado o conjun-
to de 10 poemas. Na catego-
ria poesia livre, tanto o tema
como a forma são livres e de-
vem conter até 20 linhas, sen-
do uma poesia por candidato.
Na categoria pequenos con-
tos, a Comissão Organizadora
estabeleceu tema relacionado
ao Centenário da Imigração
Japonesa. Os participantes po-
derão enviar até dois trabalhos
com até quatro páginas de 32
linhas datilografadas ou
digitadas. Para as sete moda-
lidades em japonês as regras
estão inseridas na edição nú-
mero 25 da revista Brasil Nik-

kei Bungaku.
Com o objetivo de incenti-

var os adeptos da literatura e
pelo fato de a cerimônia de
premiação ocorrer em 2008,
ano do Centenário e que coin-
cide com comemoração das
Bodas de Prata do concurso,
a Associação Cultural e Lite-
rária Nikkei Bungaku do Bra-
sil decidiu estabelecer uma pre-
miação especial em dinheiro.

Desta forma, o Prêmio Es-
pecial para Shoosetsu distribui-
rá R$ 800,00 e para as demais
modalidades classificadas com
o Prêmio Especial receberão
R$ 500,00. Já o prêmio para
os classificados com Menção
Honrosa em todas as modali-
dades será de R$ 200,00.

Mais informações podem
ser obtidas pelo telefones: 11/
5058-0178 ou 3813-4376.

PRÊMIO ‘YOSHIO TAKEMOTO’

Nikkei Bungaku do Brasil abre
inscrições para Concurso

CULTURA

Hibiki Family traz ao Brasil
espetáculo tradicional japonês

Pela primeira vez, o grupo
“Hibiki Family” vem ao Brasil
mostrar o motivo de tamanho
sucesso no Japão. Em uma
mistura de dança, teatro, can-
to, shamisen e taikô, emocio-
nam o público e exibem um
espetáculo completo de arte
milenar japonesa.

Formado pelos irmãos
Akito Hibiki, 26 e Kazuma
Hibiki, 22, e também pela jo-
vem Yuka Hibiki, 24, o conjun-
to artístico tem como objetivo
mostrar a cultura nipônica de
modo interativo e dinâmico.
Para eles, dançar e cantar não
se restringe apenas ao palco,
mas também no meio da pla-
téia, onde têm a resposta dire-
ta de aceitação.

“Buscamos promover uma
apresentação com uma varie-
dade de elementos para que as
pessoas recebam energia e
saiam vigoradas depois. Não
queremos que durmam duran-
te o show”, explica Akito.

E parece que esse intuito
foi cumprido na exibição reali-
zada no 42º Festival de Músi-
ca e Dança Folclórica Japone-
sa, o Gueinosai, onde foram o

grande destaque da festa. Os
espectadores se levantavam
para cumprimentar o artista
que andava por entre eles, par-
ticiparam por meio de aplau-
sos e ainda fizeram fila para
levar para casa um autógrafo
de cada um deles.

Nem mesmo o tempo, ul-
trapassado em mais de 20 mi-
nutos, foi motivo para que as
pessoas se cansassem ou
abandonassem seus lugares.
Segundo André Korosue, um
dos organizadores do Gueino-
sai, “nem percebi que o espe-
táculo durou mais que o pre-
visto. A movimentação e o di-
namismo deles faz com que
nem veja o tempo passar. No
Japão, muitos acreditam que há
mais que três pessoas atuan-
do por causa disso”.

E para quem perdeu o show
realizado no Auditório do Bun-
kyo, ainda há uma chance. O
“Hibiki Family” irá fazer a sua
última apresentação no Brasil
amanhã (08) no 24º Bazar
Beneficente Kodomo No
Sono, que acontece em sua
sede sita à Rua Professor
Hasegawa, 1198, em Itaquera.

Grupo quer mostrar aos nikkeis cultura de forma interativa

JORNAL NIPPAK
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CINEMA

Projeto ‘Sempre Cinema’ traz
retrospectiva do diretor Yoji Yamada

OProjeto “Sempre Cine
ma” da Fundação Ja
pão apresenta uma re-

trospectiva especial do diretor
Yoji Yamada. Crítico mordaz
dos efeitos que a expansão
tecnológica e a urbanização
trazem à vida das pessoas co-
muns, Yamada conquistou di-
versos prêmios no Japão. Sua
obra retrata personagens hu-
mildes, que se confrontam com
o progresso, sem conseguir
acomodar-se a essa nova si-
tuação.

Os filmes de Yamada valo-
rizam especialmente a família
e o cotidiano simples das áre-
as rurais e urbanas. As exibi-
ções no Espaço Cultural Fun-
dação Japão são gratuitas, com
lotação máxima de 100 luga-
res por sessão, por ordem de
chegada. Todos os filmes têm
legendas em português.

PROGRAMAÇÃO

Escola IV – 15 anos (15sai
Gakkou IV, 2000, 120 min)
10/7 (terça) às 19h30
12/ 7 (quinta) às 15h
Sinopse – Daisuke é um me-
nino que se recusa a ir à esco-
la. Um dia, decide ir à ilha de
Yakushima em Kyushu para
ver o cedro conhecido como
“Jomon-sugi” (o cedro com a
idade estimada em 7.200 anos)
sem o consentimento dos pais.

Muita experiência e situações
inusitadas nesta aventura.

Tora-san tira férias (Otoko
wa tsuraiyo - Torajiro no
Kyujitsu, 1990, 106 min)
24/7 (terça) às 19h30
26/7 (quinta) às 15h
Sinopse – Mitsuo, sobrinho de
Tora-san, agora universitário,
encontra Izumi, uma antiga
paixão. Izumi quer procurar o
pai, que está morando em
Kyushu, e Mitsuo resolve
ajudá-la. Tora-san, que está
sempre viajando, retorna ao lar
e vai atrás de Mitsuo e Izumi.

O resgate a Tora-san (Otoko
wa tsuraiyo-Torajiro Kurenai
no Hana, 1995, 110 min)
7/8 (terça) às 19h30

Cena de Tora-san tira férias, que será exibido no Sempre Cinema

DIVULGAÇÃO

9/8 (quinta) às 15h
Sinopse – Tora-san, como
sempre, viaja pelo Japão sem
dar notícias à família. Mitsuo,
o sobrinho de Tora-san, vai
para a ilha de Amami-Oshima
e conhece Lily, e para a sua
surpresa encontra o seu tio
Tora-san. O que aconteceu
com Mitsuo para ir à ilha? E
Tora-san, o que faz na ilha?

Anos Dourados do Cinema
(Kinema no Tenchi, 1986, 135
min)
11/9 (terça) às 19h30
13/9 (quinta) às 15h
Sinopse – Koharu, uma bela
vendedora de balas, é convi-
dada por um diretor para in-
terpretar o papel principal em
um filme. No início tudo corre

bem, mas na tomada final...A
obra se passa no princípio da
década de 30, período de subs-
tituição dos filmes mudos pe-
los filmes falados. Nessa fase,
existem diretores satisfeitos
em realizar comédias e filmes
comuns, enquanto outros se
empenharam em realizações
mais criativas e elaboradas.

Família (Kazoku, 1946, 100 min)
25/9 (terça) às 19h30
27/9 (quinta) às 15h
Seiichi trabalhava em uma
mina de carvão no extremo Sul
do Japão, mas após o fecha-
mento da mina, ele e sua es-
posa Tamiko decidem emigrar
para um pequeno povoado em
Hokkaido, extremo Norte do
Japão, com seus dois filhos e
seu velho pai. Até chegarem a
Hokkaido, passam por situa-
ções tristes e pela frieza da
cidade grande.

SEMPRE CINEMA!
DE 10/7 A 27/9/07
LOCAL: ESPAÇO CULTURAL –
FUNDAÇÃO JAPÃO EM SÃO PAULO

AV. PAULISTA, 37 – 1º ANDAR

LOTAÇÃO MÁXIMA: 100 LUGARES

ACESSO PARA PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS

FILMES COM LEGENDAS EM PORTUGUÊS

ENTRADA GRATUITA (NÃO É NECESSÁRIO

CONFIRMAR PRESENÇA)
INFORMAÇÕES: (11) 3141-0110
INFO@FJSP.ORG.BR

FOTOGRAFIA

Rinko Kawauchi retrata cores
da imigração japonesa

As tradições dos imigrantes
japoneses, festas tipicamente
brasileiras como o Carnaval e
paisagens das reservas natu-
rais. Este universo repleto de
cores e memórias é retratado
pela fotógrafa japonesa Rinko
Kawauchi, que apresenta ima-
gens compiladas no livro “Se-
mear”. A obra será lançada na
abertura da mostra individual,
com presença da artista, no dia
19 de julho, no Museu de Arte
Moderna de São Paulo.

Uma das fotógrafas con-
temporâneas mais destacadas
no Japão, Rinko Kawauchi
aplica seu estilo colorido, vi-
brante, fortemente influencia-
do pela luz e sombras pronun-
ciadas, para produzir fotos ex-
clusivas a convite do MAM-
SP. Em três viagens ao Brasil,
a artista captou três temas di-
ferentes, que se relacionam
esteticamente.

Na primeira vertente, está
o registro das comunidades tra-
dicionais de imigrantes japone-
ses, que conservam costumes
e tradições culturais, com des-
taque para o retrato de Tomi
Nakagawa (última remanes-
cente do navio Kasato Maru,
que faleceu em 2006), viagens
para comunidades agrícolas do
interior de São Paulo e cenas
do cotidiano na praça da Li-
berdade, em São Paulo.

Representando as festas e
costumes brasileiros, o brilho
do Carnaval carioca e
maranhense e cenas pitores-
cas do interior do País. O ter-
ceiro tema traz a natureza
como protagonista, em ima-
gens deslumbrantes que
eternizam paisagens como as
Cataratas do Iguaçu, o Panta-
nal e os Lençóis Maranhenses.
O projeto recebeu o apoio do
Programa de Apoio a Exposi-
ções da Fundação Japão.

Livro – O livro Semear, com
texto crítico de Eder Chiodetto
e relato de viagem de Rinko
Kawauchi, sobre a experiên-
cia de fotografar no Brasil, tem
edição trilíngüe, seguindo a

mesma montagem de suas pu-
blicações anteriores - a trilogia
“Unatane”, “Hanabi” e
“Hanako” (2001) e as séries
“Aila” (2004), “Cui Cui”
(2005) e “The eyes, the ears”
(2005) - em que as mais de 90
fotos são distribuídas em um
percurso que privilegia os sig-
nificados criados pelas jun-
ções das imagens. O projeto é
da editora japonesa Foil, com
organização do MAM-SP.

Carreira – A fotógrafa Rinko
Kawauchi nasceu na provín-
cia de Shiga em 1972 e iniciou
sua carreira fotográfica em
1997, lançando a primeira sé-
rie de livros em 2001, pela
Little More Publishing em
2001. Foi vencedora do
prestigiado 27º Prêmio Anual
Kimura Ihei, em 2002.  Já re-
alizou exposições individuais
na Fundação Cartier (Paris –
2005), The Photographer’s
Gallery (Londres – 2006),
Galleria Carla Sozzani (Milão
– 2006), entre outros espaços
culturais no Japão e no exteri-
or. No ano de 2007, além da
exposição em São Paulo,
Kawauchi inaugurou uma mos-
tra no Hasselblad Centre (Go-
temburgo), e no Fotografins
Hus (Estocolmo), na Suécia.
No outono, abre uma nova ex-
posição em Nova York, na
Galeria Cohan and Leslie.

EXPOSIÇÃO RINKO
KAWAUCHI (CURADORIA COLETIVA)
ONDE: MAM-SP – SALA PAULO

FIGUEIREDO (ENDEREÇO: PARQUE DO

IBIRAPUERA, AVENIDA PEDRO ÁLVARES

CABRAL, S/Nº - PORTÃO 3)
QUANDO: DE 20 DE JULHO A 23 DE

SETEMBRO. DE TERÇA A DOMINGO E
FERIADOS, DAS 10 ÀS 18 HORAS.
ABERTURA: 19 DE JULHO – 20 HORAS,
COM PRESENÇA DA ARTISTA

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/5085-1300
INGRESSO: R$ 5,50 (SÓCIOS DO

MAM, CRIANÇAS ATÉ 10 ANOS E
ADULTOS COM MAIS DE 65 ANOS NÃO

PAGAM. A ENTRADA É FRANCA AOS

DOMINGOS, DURANTE TODO DIA)
SITES: WWW.FJSP.ORG.BR /
WWW.MAM.ORG.BR

DIVULGAÇÃO

Tomi Nakagawa retratada pelas lentes de Rinko Kawauchi

Realizado pela Secretarias
de Cultura e Educação do
Município de São Paulo e a
produtora Dezenove, o filme
“Liberdade” revela a história
e as tendências de ocupação
do tradicional bairro paulista-
no, que virou sinônimo de bair-
ro oriental. A première acon-
tece no dia 12 de julho, às
19h30, com a presença secre-
tário adjunto da Cultura da Ci-
dade de São Paulo, José Ro-
berto Sadek, e do economista
Paulo Yokota, retratado no fil-
me. Após a exibição, haverá
bate papo com os realizadores.

“Liberdade” apresenta a tra-
jetória desse peculiar bairro
paulistano por meio da história
de diferentes personagens, que
viveram ou ainda vivem no lo-
cal desde sua formação.

Um desses moradores é
Teichi Haga, que viveu nos

casarões da Rua Conde de
Sarzedas. Ali, várias famílias
dividiam o mesmo espaço para
economizar no aluguel, no co-
meço da  chegada dos japone-
ses, no início do século 20.
Outro personagem é o empre-
sário e atual presidente da
Acal (Associação Cultural e
Assistencial da Liberdade),
Hirofumi Ikesaki, que come-
çou vendendo produtos de tin-
turaria no bairro e hoje tem
uma das maiores lojas de cos-
méticos da cidade, instalada na
Rua Galvão Bueno.

Vinda da região do Cantão,
na China, Kelly hoje é proprie-
tária do restaurante Chi Fu Low
e prepara pratos tipicamente
chineses, muito distintos dos que
figuram nos cardápios dos res-
taurantes de “delivery”.

O documentário faz uma vi-
agem em preto e branco pela

DOCUMENTÁRIO

Filme “Liberdade” é exibido em première na Fundação Japão
história da formação do bairro,
por meio de fotos da década de
20 e 60, até chegar ao colorido
de enfeites e fantasias que en-
cantam visitantes nas festas tí-
picas do bairro – como a Festa
Pública do Ano Novo Chinês,
que aconteceu pela primeira vez
na Liberdade nos dias 28 e 29
de Janeiro de 2006, e agora
ocorre anualmente entre janei-
ro e fevereiro; e a tradicional
festa japonesa do Tanabata
Matsuri (Festival das Estrelas),
que ocorre todo mês de julho,
desde 1979.

Carreiras – Os diretores
Mauricio Osaki e Mirian Ou
são recém-formados em Cine-
ma pela USP. Mauricio dirigiu
o curta “Quando Tudo Formi-
ga” e foi pós-produtor dos fil-
mes “Cinema, Aspirinas e Uru-
bus” e “Sólo Dios Sabe”.

Mirian Ou é roteirista e pro-
dutora de curtas metragens
como “Quando Tudo Formiga”
e “Tori”, bem como produtora
de programas de televisão,
como “Café Filosófico”.

A produção do documentá-
rio “Liberdade” é de Sara
Silveira, produtora de filmes
como “Bicho de Sete Cabe-
ças”, “Durval Discos” e “Ci-
nema, Aspirinas e Urubus”.

SESSÃO ESPECIAL DE
“LIBERDADE”
ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO (AV. PAULISTA 37, 1º ANDAR OU

AL. SANTOS 78, 1º ANDAR).
ESTACIONAMENTO PAGO NO SUBSOLO DO

PRÉDIO EDIFÍCIO PARQUE CULTURAL

PAULISTA

QUANDO: DIA 12, ÀS 19H30
ENTRADA FRANCA, POR ORDEM DE

CHEGADA.
LOTAÇÃO: 100 LUGARES

YOSAKOI SORAN

DIVULGAÇÃO

Alunos e ex-alunos da Es-
cola Japonesa de Biritiba Mi-
rim mostram que a dedicação
não se restringe apenas aos
estudos da língua japonesa,
mas também a arte que mis-
tura tradição e modernidade.

Em meio aos ideogramas
japoneses, crianças e adoles-
centes entre 5 e 18 anos exi-
bem os movimentos rápidos e
fortes ao som da música vi-
brante do yosakoi soran. Dan-
ça trazida aos estudantes pela
professora Kina Hirakawa,
que atualmente une jovens das
mais distintas idades.

“Através do yosakoi con-
seguimos integrar os alunos e
construir laços de amizade, in-
dependente da idade”, conta
a responsável pelo grupo Es-
cola Japonesa de Biritiba Mi-
rim Claudia Yamada.

Em uma relação harmoni-
osa, os veteranos produzem a
coreografia e ensinam aos de-
mais integrantes. E apesar da
pouca idade, a criançada, que
passou a fazer parte da equi-
pe desde o ano passado, pro-
va que está bem empenhada

para aprender com os mais
experientes.     

Este ano, a dança conta
com a grande participação
dos “pequenos” no 5º Festi-
val de Yosakoi Soran, que
acontece este mês. Partici-
pantes do festival desde 2002,
quando foi realizada a primei-
ra edição, e vencedores do 2º
lugar no ano passado, o
Biritiba Mirim está com os
ensaios a todo vapor com a
proximidade do evento.

“Desta vez, usaremos uma
mistura de música japonesa e
o ritmo hip hop”, revela a res-
ponsável pela equipe. A idéia
é trazer novidade e ousadia à
dança, mas sempre respeitan-
do as regras do concurso.

E assim como a melodia, o
uniforme também traz inova-
ção. Ao contrário dos outros
anos em que se usava o
“happi”, nesta apresentação
será usado um avental verde
por cima de uma roupa preta.

Biritiba Mirim mostra a integração de alunos por meio da dança
Vale salientar o apoio das
mães. São elas as responsá-
veis por toda a confecção do
figurino e também em dar “a
cara do grupo” aos tecidos.

“As mães estão dando o
máximo delas para costurar
cada roupa. Aqui, a dança une
a família. Muitos pais vêm as-
sistir aos ensaios, além de in-
centivar a prática”, completa.

Troféu – O vencedor Grand
Prix do Festival Yosakoi Soran
2007 irá receber a Taça To-
yota - um troféu desenhado
pelo renomado artista plásti-
co Yutaka Toyota. O prêmio
é uma maneira de incentivar
os dançarinos no desenvolvi-
mento e profissionalização do
Yosakoi Soran.

Considerado um dos mai-
ores artistas plásticos japone-
ses radicados no Brasil e um
dos mais significativos escul-
tores, Yutaka Toyota desenvol-
ve os troféus para os vence-
dores do Festival Yosakoi
Soran do Brasil desde a pri-
meira edição do evento, rea-
lizada em 2003.

Grupo ficou com o 2º lugar na edição do concurso de 2006
Vencedor do GP  receberá troféu assinado por Yutaka Toyota
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Queridinho das dietas, chá verde
ganha sabor em versão calórica

GASTRONOMIA

Aprecisão das Ciências
Contábeis continua
sendo uma necessida-

de na vida de Cristina Maki-
buchi, mesmo que ela tenha
optado por não seguir a car-
reira de formação. Ao invés do
escritório, as contas são reali-
zadas na cozinha, onde a nik-
kei prepara as diversas enco-
mendas anotadas em pequenos
pedaços de papéis, que ficam
espalhados pelos murais e pe-
las geladeiras.

Na calculadora, Cristina
precisa fechar os pedidos dos
centos de docinhos, chocola-
tes e bem casados, uma conta
bem mais atraente que o fluxo
de entrada e saída de caixa. A
atenção também não pode fal-
tar na hora de preparar as re-
ceitas. “Tudo em confeitaria é
medido, desde a quantidade
dos ingredientes à temperatu-
ra do forno”, explica a confei-
teira.

Basta uma rápida conferida
no portfólio da nikkei para en-
tender que Cristina não prepa-
ra apenas doces, mas obras-
primas comestíveis. Entre os
preferidos do público está o
bolo de frutas, que pode ter
como base a massa convenci-
onal ou o pão-de-ló de chá ver-
de (matchá). “Ele chama mui-
to a atenção pela cor. No Ja-
pão, tudo tem chá verde. O
problema é que no Brasil ele é
caro”, lamenta a proprietária
da Piquenique Chocolates e
Bolos, que utiliza chá verde em
pó importado do arquipélago e
chocolate belga.

Dicas da vovó - Para manter
a qualidade, é preciso mais
que ingredientes de primeira e
uma apresentação repleta de
criatividade. São várias dicas
que a confeiteira descobriu
nesses anos de profissão e que
não deixa de colocar em práti-
ca. “O pão-de-ló é como um
balão, precisa de ar quente. É
por isso que o forno sempre
deve estar pré-aquecido e não
pode ser aberto até que o bolo
cresça. Lembra que nossas
avós diziam que se entrasse ar
frio o bolo murchava? Elas
estavam certas”.

E sabe por quê os bolos ba-
tidos no liquidificador costumam
ficar macios? Porque, geral-

MARCUS IIZUKA

A cadeia Cinemark
de cinemas fechou
uma parceria com a
Suplicy Cafés Especi-
ais para dar um novo
formato ao serviço de
cafés oferecido pela
rede. Com o objetivo
de otimizar sua estru-
tura e atender melhor
o público, a cafeteria
criou o ‘Cine Café by
Suplicy’, que estreou no
mês de junho, no
Cinemark do Shopping
Downtown, no Rio de Janeiro.

Até o fim de julho, o projeto
atingirá mais cinco unidades da
rede: os cinemas dos shoppings
Iguatemi, Eldorado e Market
Place, em São Paulo; do
Botafogo Praia Shopping, tam-
bém no Rio; e do Salvador
Shopping, na capital baiana. 

 A consultoria fornecida
pela Suplicy Cafés vai desde
a escolha do leite premium e
dos grãos (certificados, de ori-
gem única, torra média e pro-
venientes do sul de Minas Ge-
rais) até a máquina super-au-
tomática da marca suíça Jura,
que estará disponível nas
bomboniéres. A criação da
mini-carta de cafés, disponível

CAFÉ

Suplicy lança projeto em
parceria com a rede Cinemark

DIVULGAÇÃO

em todas as unidades, também
é de responsabilidade da ca-
feteria. O cardápio inclui ex-
presso curto e normal, café
com leite, capuccino, chás e
chocolate quente.

 A perspectiva do proprie-
tário do Suplicy Cafés, Marco
Suplicy, é expandir o projeto
para outras unidades da
Cinemark. “Essa iniciativa aju-
da a consolidar a Suplicy em
seu papel de prestadora de
serviços no ramo de cafés de
qualidade. Desenvolvemos so-
luções práticas e inteligentes
para clientes de diversos seg-
mentos que desejam servir
cafés de prestígio em seus es-
tabelecimentos”, afirma.

Estréia da iniciativa foi no Rio de Janeiro

A história da gas-
tronomia, origem, evo-
lução e temas especí-
ficos como enogastro-
nomia, gastronomia
brasileira e ingredien-
tes são destaques do
primeiro livro da chef
Renata Braune.

Com redação de
Silvia Cintra Franco O
que é Gastronomia
traz um capítulo espe-
cial sobre a história dos
restaurantes, que tem
origem na Revolução
Francesa, e conta tam-
bém com um pequeno
dicionário histórico das
denominações culinári-
as mais comuns.

Segundo a chef, o termo
restaurante é originário do
“bouillon restaurant”, o caldo
restaurante. “O caldo, presen-
te desde a Idade Média em
albergues e tavernas popula-
res, era conhecido por restau-
rar os que o bebiam”, afirma
Renata, que é responsável pelo
menu do restaurante francês
chef Rouge, em São Paulo.

Um dos destaques da obra
é o espaço dedicado à presen-
ça feminina no mundo da gas-
tronomia. O que é Gastrono-
mia traz uma reflexão sobre o
que seria, exatamente, a gas-

LIVRO

Chef Renata Braune conta origem
e evolução da gastronomia

tronomia, mostrando que não
se trata de um tema elitizado e
de acesso restrito; e sim de cul-
tura, expressão e arte de um
povo. “A gastronomia é uma
forma do homem manifestar a
cultura na alimentação. É um
grande caldeirão cultural, no
qual temos representados des-
de elementos mais simples,
como a mandioca, aos mais
sofisticados como a lagosta”,
explica a chef.

Formada na Cordon Bleu
(Paris), Renata possui mais de
15 anos de experiência na
área, tendo viajado por diver-
sos países na busca de desven-
dar a arte da culinária do ve-
lho e novo mundo. Nestas via-
gens, além de explorar sempre
a paixão pelas caçarolas, a
chef se especializou na cultu-
ra dos vinhos. Entre as casas
internacionais pelas quais Re-
nata passou, destaque para
Apicius (duas estrelas
Michelin) e Fauchon, ambas
em Paris.

Lançada pela Editora
Brasiliense, O que é Gastro-
nomia integra a coleção Pri-
meiros Passos e é vendido por
R$ 16,00.

DIVULGAÇÃO

Renata: grande caldeirão cultural

mente, eles levam óleo
entre os ingredientes,
que inibe a saída do
glúten. Nada de enfiar
palitos na massa para
saber se está cozida.
Primeiro é preciso es-
perar o bolo começar a
cheirar e depois basta
apertar de leve a mas-
sa: se voltar, é porque
está assada. “Confeita-
ria é uma química e o
açúcar é uma das coi-
sas mais difíceis para
trabalhar, ele é traiço-
eiro. É preciso respei-
tar a matéria-prima e
seguir algumas regras”,
acrescenta Cristina.

Com a habilidade
de quem tem mais de
10 anos de experiência
no fogão, a confeiteira precisa
de cerca de 30 minutos para
deixar um bolo como o de
matchá com frutas pronto.
Nem tente alcançar essa mar-
ca em casa. “Uma dona de
casa deve levar em média duas
horas”, afirma.

Industrialização - Trabalhos
manuais sempre foram um
hobby para a nikkei, mas a pro-
fissionalização aconteceu após
o ano em que permaneceu na
província de Fukui, Japão, gra-
ças a uma bolsa de estudos. O
arquipélago foi destino para
mais dois cursos de atualiza-
ção e a França, ícone mundial
em confeitaria, também foi ex-

plorada. “O Japão é mais sis-
temático, tudo é contato, até as
frutas para a decoração dos
bolos. Na França já existe uma
gama maior de combinações e
os profissionais são mais es-
pontâneos, o trabalho é mais
alegre”, compara.

Apreciadora de tudo que
leva chá verde na receita, Cris-
tina diz que sente saudade dos
doces caseiros tradicionais no
Japão. “Agora tudo é industri-
alizado e por mais que facilite
a vida, acaba perdendo um
pouco da origem. O que vi no
Japão em relação à confeita-
ria foram mais produtos volta-
dos aos modelos europeus”.

(Luciana Kulba)

PIQUENIQUE
RUA ALVES GUIMARÃES, 276 –
PINHEIROS

TELEFONE: 11/3061-1679
WWW.PIQUENIQUE.COM.BR

Bolos personalizados são opções para aniversários e datas especiais

Cristina: chá verde em pó direto do Japão

Ingredientes:
• 6 ovos
• 180g de açúcar
• 240g de farinha de trigo
• 60g de leite
• 7g de óleo de cozinha
• 10g matchá (chá verde) em pó

Modo de preparo:
Bater os ovos com o açúcar

até dobrar de volume; isto é, até
que esta massa fique bem clara .
Despejar esta massa em um reci-
piente e ir acrescentando a fari-
nha com o matchá e o leite com
óleo alternadamente em 3 vezes.
Não manusear muito para que a
farinha não desenvolva o glúten,
tendo o resultado de uma massa
‘solada’.

Despejar a massa em uma
forma retangular (30cm x 40 cm)

forrada com papel manteiga, ali-
sar bem, e levar ao forno pré-aque-
cido a 200 ºC por aproximadamen-
te 12 a 15 minutos.

Deixar esfriar e somente de-
pois retirar o papel manteiga. Re-
cortar nas formas desejadas: cir-
culares, retangulares. Esta massa
pode ser utilizada para rocambo-
les e bolos.

Caso sobre um pouco da mas-
sa assada, pode-se congelar por
aproximadamente 3 meses, desde
que devidamente embalada.

MONTAGEM
Ingredientes:
• 3 placas de pão de ló de matchá

redondo (aproximadamente 21
cm)

• Chantilly para recheio e deco-
ração

• Frutas para recheio (morango,
kiwi, pêssego e abacaxi)

• Frutas para decoração
• Enfeites de chocolate
• Calda para umedecer - ferver

300g de água com 100g de açú-
car. Deixar esfriar antes de uti-
lizar.

Umedecer uma placa de
pão de ló. Passar o chantilly e
dispor as frutas picadas. Pas-
sar o chantilly novamente e
colocar outra placa de pão de
ló. Repetir o procedimento até
obter um bolo com duas ca-
madas de recheio e 3 camadas
de pão de ló.

Cobrir o bolo com chantilly,
fazer as decorações necessárias
com o bico desejado. Enfeitar
com chocolate e frutas.

Bolo de Matchá

Pão-de-ló de matchá ganha visual atraente com decoração de frutas e lascas de chocolate belga
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Toyota reforça participação
na região nordeste do País

Aconcessionária Toyota
Toyolex, localizada em
Recife (PE), acaba de

ganhar uma nova sede. A dis-
tribuidora faz parte do Grupo
Toyolex, um dos grandes con-
glomerados empresariais do
Nordeste. No estado, a Toyo-
ta possui duas concessionári-
as e, no Brasil, um total de 119.

Inaugurada no último dia 26,
a nova sede da Toyolex conta
com uma estrutura completa
de vendas e serviços. Com 4
mil metros quadrados de área
construída em um terreno de
10 mil metros quadrados, a loja,
que está localizada na avenida
Marechal Mascarenhas, 4.555,
no bairro Imbiribeira, em Re-
cife, tem a nova identidade vi-
sual que rege as concessioná-
rias Toyota em todo o Brasil e
conta com 18 boxes de servi-
ço. Os clientes da Toyolex po-
dem contar com toda a como-
didade e garantia na execução

de serviços em seus veículos
com o padrão de qualidade
Toyota. Há ainda facilidades
como serviço “leva-e-traz” e
agendamento de revisões e
manutenção.

Mercado local – As vendas
da Toyota no estado de Per-
nambuco cresceram de 479
unidades de janeiro a maio de
2006 para 751 unidades em
2007, no mesmo período, o que
representa alta de 56,8%. Atu-
almente, o market share Toyo-
ta no acumulado do ano em
Pernambuco é de 2,9%, muito
próximo dos 3,1% que tem no
mercado nacional.

Atualmente, no acumulado
do ano, a Toyota lidera em
Pernambuco todos os segmen-
tos em que compete.

No estado, o Corolla é im-
batível entre os sedãs médios,
com 26% de participação nos
cinco primeiros meses do ano.

O Corolla Fielder domina en-
tre as station wagons, com
60,5% do mercado. A Hilux,
com 32,% de participação, e a
SW4, com 51,5%, também são
líderes entre as picapes médi-
as e utilitários esportivos a di-
esel, respectivamente.

“A região Nordeste, que
conta com 14 concessionárias
Toyota, é um mercado de ex-
trema importância para a nos-
sa marca e vem apresentan-
do, ano a ano, um crescimento
extraordinário. Desejo suces-
so aos nossos parceiros da
Toyolex em sua nova sede e
tenho certeza que eles nos au-
xiliarão a continuar merecen-
do a consideração de nossos
clientes, baseados em elevados
índices de satisfação, com nos-
sos produtos e nossos proces-
sos de vendas e pós-vendas”,
afirma Luiz Carlos Andrade
Junior, vice-presidente sênior
da Toyota Mercosul.

Vendas da marca japonesa em Pernambuco cresceram cerca de 56% este ano

DIVULGAÇÃO

FOTOGRAFIA

Sony lança cyber-shot com conexão para HDTV
A Sony lança no

mercado brasileiro
diversos modelos
com o que há de
mais moderno em
tecnologia para
câmeras digitais.
Desta vez, as novi-
dades são as
Cyber-shot DSC-
W90 e DSC-W80,
as primeiras na li-
nha com conexão direta para
HDTV, ideal para a visualiza-
ção de fotos em alta definição
principalmente com a chega-
da dos televisores full HD.

“À medida que a alta defi-
nição está chegando aos la-
res brasileiros, será uma ten-
dência as pessoas
visualizarem todas as imagens
que produzem, mesmo as fo-
tografias, em HD. A linha
Cyber-shot continua cada vez
mais antenada com as novi-
dades tecnológicas e com o
comportamento do consumi-
dor”, ratifica Fernando Salo-
mão, gerente da linha de câ-
meras digitais da Sony Brasil.

As novas câmeras apre-

sentam o Processador Bionz™
utilizado pela primeira vez em
2006 nas câmeras SLR da li-
nha Alpha Reflex, da Sony.
Este sistema de circuitos pro-
porciona altas velocidades de
processamento de imagem,
necessárias para fotos deta-
lhadas e de rico colorido, para
uma visualização em alta defi-
nição. Também controla pre-
cisamente a saturação de cor,
o contraste e o equilíbrio do
branco para produzir imagens
nítidas, vivas e, ao mesmo tem-
po, naturais.

O processador ajuda ainda
a acelerar os tempos de res-
posta das câmeras e prolonga
a vida da bateria. Por exem-

plo, com a carga completa, a
W90 pode tirar até 350 fotos e
a W80 chega a 340 fotos, sem
precisar recarregar a bateria.

Outra novidade é o recur-
so Face Detection. Ao locali-
zar uma imagem, a câmera,
automaticamente, focaliza os
rostos das pessoas presentes
no ambiente, otimizando o
foco, exposição, controle de
flash e o balanço do branco.
Com essa função, o consumi-
dor pode produzir imagens de
altíssima qualidade.

A DSC-W90 possui 8.1MP,
smart zoom de 15x e será ven-
dida pelo preço sugerido de R$
1.499,00. Já a DSC-W80 tem
7.2MP, smart zoom de 14x e
preço de R$ 1.299,00.

As novas câmeras da série
W podem ser adquiridas a par-
tir deste mês no site de ven-
das  www.sonystyle.com.br e
nas lojas especializadas e vêm
equipadas com os seguintes
acessórios: bateria recarregá-
vel, carregador de baterias,
cabo AV/ USB, software
Picture Motion Browser e cor-
dão de mão.

DIVULGAÇÃO

O desenvolvimento do siste-
ma airbag para motocicletas e a
redução nos danos a pedestres
após colisão com veículos ren-
deram homenagens à Honda.
Dois engenheiros da marca, o
japonês Satoshi Iijima e o norte-
americano Douglas Longhitano,
foram recentemente lembrados
por suas contribuições em pes-
quisas sobre segurança no trân-
sito durante a 20ª edição da Con-
ferência Internacional sobre Se-
gurança nos Veículos, realizada
em Lyon (FRA).

No caso do engenheiro
Satoshi Iijima, o símbolo dessas
mais de três décadas dedica-
das ao estudo sobre o tema foi
a apresentação do inédito sis-

SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Honda é reconhecida por airbag para motos e
pesquisa de redução de danos a pedestres

tema de airbag desenvolvido
exclusivamente para motocicle-
tas. As pesquisas da equipe li-
derada pelo profissional japonês
tiveram início em 1990. Naque-
la época, o foco central consis-
tia em encontrar tamanho e
método apropriados, e meios
para fixá-lo na moto.

Pesquisas em inúmeras ver-
sões de motocicletas, como um
scooter de grande cilindrada, e
a participação em eventos in-
ternacionais sobre segurança
em veículos foram alguns dos
desafios da Honda nesse perí-
odo de desenvolvimento. O
modelo escolhido foi a Honda
GL 1800 Gold Wing. Apresen-
tado mundialmente no ano pas-

sado, passou a ser importado
para o mercado brasileiro no
primeiro semestre de 2007.

Já o engenheiro norte-ame-
ricano Douglas Longhitano, do
departamento de engenharia
sênior da Honda R&D (Rese-
arch and Development), foi re-
conhecido pela sua contribuição
à segurança do automóvel. Por
mais de uma década, ele lide-
rou pesquisas na área que es-
tuda acidentes envolvendo pe-
destres e automóveis, como
SUV’s (Sport Utility Vehicle) e
caminhonetes. Seu objetivo foi
desenvolver proteções mais
eficazes para evitar lesões nas
pessoas, contribuindo para a se-
gurança no trânsito.

A JVC anunciou hoje a pri-
meira mídia DVD-RW Dual
Layer do mercado, com capa-
cidade de armazenamento de
até 8.5GB e velocidade de gra-
vação em 2x (22.1Mbps). De
acordo com a empresa, a nova
mídia segue as especificações
DVD-RW para mídias de ca-
mada dupla, aprovada pelo
DVD Forum no mês passado.

A empresa também anun-
ciou planos de lançar mídias
DVD-RW DL de 8cm (mini
DVD) nos próximos meses. O
preço sugerido para a nova
mídia é de aproximadamente
US$ 12, e deve chegar ao
mercado em agosto.

A mídia Dual Layer (cama-
da dupla) oferece quase o do-
bro da capacidade de gravação
das mídias tradicionais. Até en-
tão, as únicas opções RW (for-
mato que permite regravações)
eram do formato tradicional
com capacidade de 4.7GB.

Airbag para eletrônicos
portáteis

A Sony tem planos de regis-
trar uma patente de um airbag
líquido para proteção de dispo-
sitivos eletrônicos portáteis, que
amorteceria o aparelho em caso
de uma eventual queda.

TECNOLOGIA

JVC anuncia primeira mídia DVD-RW DL
O projeto tem como base a

utilização de uma película pre-
enchida com um material líqui-
do (água, óleo ou silicone),
equipado com um sistema que
adapta o fluxo líquido de acor-
do com a força do imapcto.

Apple lança o celular
revolucionário

Considerado como o lança-
mento do ano, o iPhone - novo
celular da Apple, empresa que
fabrica o computador Macin-
tosh e o dispositivo iPod,  co-
meçou a ser vendido na sema-
na passada.

Com aficcionados acampa-
dos três dias antes na frente aos
pontos de vendas da Apple e
da operadora de telefonica ce-
lular norte-americana AT&T,
em muitas lojas o estoque se
esgotou em pouco tempo. Em
apenas três dias foram vendi-
dos mais de 520 mil unidades.

O iPhone é um telefone
celular que oferece diversos
recursos como câmera foto-
gráfica digital, computador de
mão com acesso sem fio à
Internet e também recursos de
iPod para visualização de
vídeos e ouvir músicas.

Aqui no Brasil ainda não há
uma definição sobre quando e

se o produto será comerci-
alizado antes de 2009, período
quando encerra a exclusivida-
de com a operadora AT&T,
que não atua no Brasil. Tecni-
camente, apenas a Vivo opera
nas frequências especificadas
pelo produto.

O iPhone possui duas ver-
sões, com capacidade de 4GB
e 8GB, com preços sugeridos
de US$ 499 e US$ 599, res-
pectivamente.

Gravando e mandando
para o YouTube

Até o final do ano a LG pre-
tende serviços do site de vídeos
YouTube para seus celulares
compatíveis através de um ser-
viço que permitirá a gravação
de vídeos através do aparelho
e enviar diretamente ao site.

Celular substituindo
cartões de crédito

O Banco do Brasil está
com um projeto piloto que pre-
vê transações de baixo valor
utilizando o celular através da
integração entre as operado-
ras de telecomunicações e car-
tões de crédito. O novo forma-
to de pagamento deve entrar
em atividade no final deste
ano.
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Mariana Ohata disputa Pan-americano
já de olho na vaga para Pequim

PAN/TRIATLO

ARQUIVO PESSOAL

Para conquistar uma me-
dalha nos Jogos Pan-
americanos 2007, a

triatleta Mariana Ohata terá de
nadar 1,5km, pedalar por 40km
e correr por mais 10km e fina-
lizar o percurso entre os três
melhores tempos. A prova será
disputada no próximo dia 15,
na Praia de Copacabana.

Com a confirmação na últi-
ma semana da equipe norte-
americana, a nikkei acredita
que os Estados Unidos serão os
maiores adversários. “Duas
são boas nadadoras e pedalam
bem. Já a outra, é uma atleta
completa. Mas já sei a estraté-
gia delas e vou tentar anular”,
adianta Mariana, que diz ter as
três modalidades equilibradas e
que a competição no Rio de
Janeiro será uma prova fácil
em termos de percurso.

Considerada uma das
musas do Pan, a atleta confes-
sa que segue alguns cuidados
diários e que teve de adquirir
hábitos saudáveis, como evitar

Mariana:  nas vésperas, ordem é relaxar e cuidar da parte psicológica

Olímpicos de Pequim, em
2008, e terminar 2007 entre as
15 melhores do mundo no ran-
king da ITU. “Para o Pan, es-
tou pensando na medalha de
ouro. Só que sou eu e todas as
outras competidoras”.

Mente sã – Mariana começou
a praticar triatlo em 1990, aos
12 anos de idade. Natural de
Brasília, trocou a natação, quan-
do havia conquistado o título de
Campeã Brasileira nos 100m
peito, pelo esporte que já dis-
putou em duas olimpíadas, de
Sydney (2000) e Atenas (2004).

Atualmente, com 28 anos,
treina todos os dias da sema-
na e só deverá descansar um
pouco nas vésperas da com-
petição no Rio de Janeiro.
“Não tem mais o que fazer.
Tenho feito treinos intensos
desde o final do ano passado.
Agora tenho de relaxar, man-
ter a tranqüilidade e cuidar mais
da parte psicológica”.

(Luciana Kulba)

refrigerante e comidas pesa-
das, mas admite que não se
priva das coisas que gosta.
“Adoro um chocolate e milk
shake”.

Mariana também não dei-
xa a vaidade de lado e tem
encontro no salão de beleza
toda a semana, onde arruma o
cabelo e pinta as unhas. “Gos-

to de me cuidar. As mulheres
que praticam esporte já per-
dem um pouco da feminilida-
de e não quero ser vista só
como atleta, mas como mulher
também”.

Entre os objetivos da
triatleta para este ano estão o
pódio no Pan-americanos, as-
segurar a vaga para os Jogos

Após um mês de treina-
mento na Itália, Diogo de Oli-
veira Yabe (26) está de volta
ao Brasil para os últimos pre-
parativos antes de disputar os
Jogos Pan-americanos 2007.
O nadador se classificou para
as provas de 200m e 400m
medley. “Irei em busca da
medalha nas duas provas, mas
minha especialidade é os 200m
medley. Consegui a vaga para
os 400m na última seletiva e
tenho melhorado bem o meu
tempo neste ano”.

Para subir ao topo do pódio,
o nikkei terá de enfrentar
Thiago Pereira - prata nos
200m medley e bronze nos
400m medley em Santo Do-
mingo e recordista brasileiro e
sul-americano nas duas moda-
lidades -, favorito na equipe
brasileira, além dos atletas nor-
te-americanos e canadenses,
considerados “perigosos” pelo
nadador.

Casado com a nadadora

SATIRO SODRÉ

PAN/NATAÇÃO

Nadadores Diogo Yabe e Lucas Yokoo Salatta buscam
primeira medalha em Jogos em Pan-americanos

Yabe e Salatta (esq p/ dir): atletas têm entre os principais adversários o brasileiro Thiago Pereira

Fabíola Molina, que também
está na equipe Pan-america-
na, Yabe já integrou a Seleção
Brasileira nos Jogos Pan-Ame-
ricanos de 2003 e Olímpicos
de 2004.

Lucas Salatta – Estreante nos
Jogos Pan-americanos, Lucas
Vinícius Yokoo Salatta (20) fi-
cou fora da competição de
2003, em Santo Domingo, de-
vido uma contusão no ombro.
Recuperado, o nadador não só

garantiu sua participação no
Rio de Janeiro, como irá repre-
sentar o País em três provas:
200m costas, 200m borboleta
e 4x200 livre.

Recordista sul-americano
dos 200m costas e 4x200m li-
vre em piscina curta, o atleta
não conta com este índice
como garantia de medalha.
“Agora vamos disputar em pis-
cina olímpica, que é bem dife-
rente. Costumam dizer que pis-
cina curta é um esporte e olím-

pica é outro”, justifica Salatta,
que está mais focado nos 200m
costas para brigar pelo título.

A equipe do Canadá e o
brasileiro Thiago Pereira tam-
bém são considerados pelo
mestiço como os principais
adversários. Como incentivo,
estar pela primeira vez no Pan
- uma das únicas competições
internacionais que não dispu-
tou - e contar com a torcida
brasileira em peso. “A motiva-
ção é muito grande”, afirma.

A Federação
Internacional de
Tênis de Mesa di-
vulgou o ranking
do mês de julho e
Thiago Monteiro,
que representará o
País nos Jogos
Pan-americanos
do Rio de Janeiro
ao lado de Hugo
Hoyama, Gustavo
Tsuboi, Ligia Silva,
Mariany Nonaka
e Karin Sako, aparece na 89ª
colocação, conforme antecipou
na semana passada o colunista
do Jornal Nippak, Marcos Ya-
mada. Em junho, Thiago esta-
va na posição número 104 da
lista.

“Fico feliz em voltar a ser
top 100. Não espera subir tan-
tas posições, mas acredito que
as boas campanhas nos quali-
fyings do Aberto da Coréia e
do Japão, além de alcançar a
segunda rodada na chave-
principal do torneio japonês,
ajudaram”, disse Thiago Mon-
teiro, destacando a importân-
cia do ranking para os Jogos
Pan-americanos: “No Pan, o
ranking é levado em conside-
ração para a escolha dos ca-
beças-de-chave”, comentou o
mesa-tenista, que acumulou
pontos preciosos na vitória so-
bre Chiang Peng-Lung, de Tai-
wan, 29º colocado no ranking
mundial, no Aberto do Japão.

“Foi uma vitória importan-

te na minha carreira. Agora
espero poder aproveitar me-
lhor a chance de ser Top 100.
Nas duas outras oportunidades,
acabei sofrendo lesões e não
fiquei muito tempo”, comenta
Thiago, que em dezembro de
2004 alcançou sua melhor co-
locação no ranking: 87º.

Já o recordista de medalhas
de ouro em jogos pan-ameri-
canos, Hugo Hoyama caiu três
colocações e aparece em 125º.
Gustavo Tsuboi, medalha de
prata no Pan de Santo Domin-
go, ganhou 14 colocações e
está em 186º.

No feminino, Ligia Silva é
a melhor brasileira no ranking
mundial. A manauara caiu três
colocações e está em 239º.
Mariany Nonaka é a segunda
brasileira no ranking, mesmo
perdendo seis colocações e fi-
gurando em 351º. A mesa-te-
nista estreante em jogos pan-
americanos, Karin Sako, man-
teve a 457ª posição.

TÊNIS DE MESA 2

Brasil volta a fazer parte do
top 100 do ranking mundial

Mariany Nonaka é a 2ª brasileira melhor colocada

DIVULGAÇÃO

A 4ª etapa
da Liga Nipo-
Brasileira de
Tênis de Mesa,
realizada no
Clube Kosmos,
de Mogi das
Cruzes, reuniu
cerca de 500
atletas de 30
clubes, que dis-
p u t a r a m
acirradamente
as medalhas
nas 22 categori-
as de 8 a 80 anos de idade.

A Liga Nipo-Brasileira vem
inovando a cada evento, sur-
preendendo seus participantes
pelo profissionalismo e a sua
organização impecável. Ainda
há tempo para participar das
categorias iniciantes, nas 3 úl-
timas etapas

Confira o calendário anual:
1ª etapa: 25 de março –
Ateme (Capital)
2ª etapa: 20 de maio – Uceg
(Guarulhos)
3ª etapa: 3 de junho – Acrepa
(São Bernardo do Campo)
4ª etapa: 1º de julho – Kosmos
(Mogi das Cruzes)
5ª etapa – 18 e 19 de agosto
– Bunkyo (Capital)
6ª etapa/Super Liga – 12 e
14 de outubro – Nippon (Arujá)
7ª etapa – 4 de novembro –
Cooper (Cotia)

Após quatro etapas, Okina-
wa Casa Verde lidera a clas-
sificação geral seguido por
Kosmos, Acrepa, Represa e
Kenzen Carrão. Há ainda o
ranking dos atletas por cate-
goria, que homenageará os
melhores na festa de final de
ano da Liga.

Okinawa Casa Verde lide-
ra com cinco atletas em pri-
meiro lugar. Acrepa tem qua-
tro mesa-tenistas entre os me-
lhores.

Confira os resultados em
Mogi das Cruzes:

Pré-Mirim Feminino: 1) Larissa
Saito (Itaquera), 2) Adrielle Narita
(Casa Verde
Pré-Pré-Mirim Misto: 1) Vitor
Garcia Squizato (Colégio Stágio),
2) Vitor Oliani Marinez (Colégio
Stágio)
Pré-Mirim Masculino: 1) Vitor
Moya de Araújo (Kosmos), 2)
Leonardo Bordignon (Colégio
Stágio)

Mirim Feminino: 1) Thayná
Raineri de Almeida (Acrepa), 2)
Juliana Shingaki (Ken Zen/Carrão)
Mirim Masculino A: 1) Vitor
Ogassawara (Kosmos), 2) Leonar-
do Hoshino (Kosmos)
Mirim Masculino B: 1) Fabio M.S.
Miyatake (Liga Vale do Ribeira)
Infantil Feminino: Larissa Kaori
(Pindamonhangaba), Andreza
Higuchi (Represa)
Infantil Masculino A: 1) Lucas
Soares (Casa Verde), 2) Fabrício
Gouvêa (Pindamonhangaba)
Infantil Masculino B: 1) Rafael
Hideki Odake (Liga Vale do Ribei-
ra), 2) Jailton Gonçalves da Silva
(Itaquaquecetuba)
Geral Feminino: 1) Thamyres
Mori (Represa), 2) Rubia Sanfelice
(Kosmos)
Juvenil Masculino A: 1) Gustavo
Alencar (Pira), 2) Igor Henrique
Lopes de Campos (Casa Verde)
Juvenil Masculino B: 1) Hugo
Santos (Itaquaquecetuba), 2) Le-
andro Yokoyama (Kosmos)
Juventude Masculino: 1) Henri-
que Narita (Casa Verde), 2) Rodnei
dos Santos (Kosmos)
Adulto Masculino: 1) Edgard
Osako (T3), 2) Adriano Augusto
David (Guará)
Pré-Sênior: Tarcísio Botaccini
(Acrepa), 2) Celso Lam (Pira)
Sênior: 1) Edson Yabuuti (Guará),
2) Pedro Eiki Uehara (Casa Verde)
Veteranos: 1) Mauro Ikeda
(Acrepa), 2) Mario Tominaga
(Três Coroas)
Super Veteranos: 1) Luiz Osiro
(Acrepa), 2) Luis Yamashita (Casa
Verde)
Pré-Ladies: 1) Marina Yoshie
Tasato Oyafuso (Casa Verde), 2)
Kimie Oki Sadamitsu
Ladies: 1) Taeko Ogaki (Acebon),
2) Leiko Moribe (NCC)
Inciantes Mirim: 1) Lucas
Matsuo (Bunka Santo André), 2)
Patric Muni (Ken Zen Carrão)
Iniciantes Geral: 1) Edson Lucio
Junior (Franco da Rocha), 2) José
Donizette (Franco da Rocha)

TÊNIS DE MESA 1

Liga Nipo-Brasileira reúne 500
atletas em Mogi das Cruzes

Atletas em ação no Clube Kosmos de Mogi

DIVULGAÇÃO

O departamento de sumô da
Uces (União Cultural e Espor-
tiva Sudoeste) – entidade que
reúne atletas de cidades como
Capão Bonito, Ibiúna, Osasco,
Itapetininga e Piedade, entre
outras – realiza amanhã (8), a
partir das 8 horas, na Acenbo
(Associação Cultural e Espor-
tiva Nipo-Brasileira de Osasco),
o seu 51º Campeonato de
Sumô. Trata-se da segunda
competição regional mais anti-
ga da história da modalidade –
a primeira é a da União das
Associações Culturais de San-
to Amaro – e que vai marcar a
reinauguração do recém-refor-

mado doyo da Acenbo.
O torneio deve reunir cer-

ca de 150 atletas nas catego-
rias mirim, infantil, juvenil e
adulto, entre homens e mulhe-
res. Segundo o presidente da
Acenbo, Sussumu Araki, o ob-
jetivo é conquistar o 21º título
geral do Campeonato Brasilei-
ro. “Felizmente, estamos na
contramão da maioria das en-
tidades nikkeis e mostrando
que investir no sumô vale a
pena”, diz Araki, lembrando
que, na verdade, o departa-
mento mais antigo da Acenbo
é o de beisebol, que em 2008
completará 60 anos.

SUMÔ

Uces realiza seletiva para o
Campeonato Brasileiro

Competição de sumô deve reunir 150 atletas na Acenbo

KENDÔ

Campeonato Brasileiro adulto
deve reunir mais de 300 atletas

A Confederação Brasileira
de Kendô realiza nos dias 14 e
15, a partir das 8h, no Conjunto
Desportivo Baby Barioni (zona
oeste de São Paulo), o 25º Cam-
peonato Brasileiro de Kendô
para Adultos. A competição
deve reunir cerca de 380 atletas
de 10 Estados brasileiros.

A programação, no entan-
to, tem início no dia 13 (sexta-
feira), a partir das 13h, na As-
sociação Cultural e Esportiva
Piratininga (também na zona
oeste da Capital), com a reali-
zação de seminários sobre
kendô kata, com o propfessor

Paulo Hayashi (7º dan,
kyoshi); e iaido, com o profes-
sor Toshihiko Tsutsumi (6º dan,
renshi em iaido).

No sábado (14), a compe-
tição começa às 8 horas com
disputas na categoria individu-
al até as oitavas-de-final. Das
13 às 18 horas, no mesmo lo-
cal, acontece o exame de grau
(kyu a 7º dan) e iaido (somen-
te 1º kyu). Também no sábado
haverá uma reunião de
rperesentantes de clubes e di-
retoria da CBK. No domingo
(15), serão realizadas as finais
individuais e por equipe.

Disputa irá reunir participantes de dez Estados de São Paulo

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO
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Artista, criadora, produto-
ra, administradora. Essas são
as funções que a bailarina
Andreia Yonashiro precisa
conciliar para o espetáculo
Frutas Frescas. Em entrevis-
ta ao Jornal Nippak, ela fa-
lou sobre a carreira, e a dan-
ça no Brasil e no Japão.

1. Como vê a dança no
Brasil e no Japão atualmen-
te?

A dança é uma expressão
que simplesmente acontece
em qualquer posição geográ-
fica. São movimentos ritma-
dos em grupo, duplas ou so-
zinho, ao som de música ou
não. No Brasil, observamos
que a dança sempre esteve
presente nas festas juninas,
nos carnavais, nos rituais re-
ligiosos e, mais recentemen-
te, nos palcos. Hoje, apesar
de podermos dizer que a dan-
ça continua sendo tudo isso,
não podemos negar o papel
que a vida cotidiana tem na
constante re-significação da

dança no Brasil. Os atuais
meios de produção, de merca-
do, o conhecimento, o desen-
volvimento tecnológico, a his-
tória pessoal e coletiva dos bra-
sileiros, seus desejos e valores
são cúmplices dos artistas que
a criam.

No Japão, a dança ou o bai-
lado estava e está presente nos
teatros, nas representações
tradicionais na forma das lu-
tas entre guerreiros ou como
materialização da poesia ou
nas fascinantes figuras femi-
ninas. Neste cenário surgem
Kazuo Ohno e Tatsumi Hijika-
ta, dois bailarinos que desem-
penharam um importante pa-
pel na dança moderna japone-
sa, criadores da dança butô.

2. Quais as principais influ-
ências no seu trabalho como
bailarina e coreógrafa?

Nas nossas criações pre-
valece sempre uma idéia de
que a dança ou arte do movi-
mento é algo que não é sim-
plesmente se movimentar.

“Meu trabalho necessita de uma dedicação desmedida”, afirma Andreia
Muitos bailarinos-coreógrafos
nos auxiliam constantemente
a enxergar a poesia da dan-
ça, principalmente Pina
Bausch, Martha Graham,
Wilian Forsythe, Kazuo Ohno
e Hijikata. Suas obras reve-
lam uma força que define uma
autonomia da dança quando
relacionada à vida que a cer-
ca e a alimenta. Mais recen-
temente, pude ter um contato
direto com Yoshito Ohno, fi-
lho de Kazuo Ohno, em um
laboratório do qual participei
na mesma ocasião em que fui
convidada a apresentar o pri-
meiro episodio do espetáculo
Frutas Frescas, na Universi-
dade de Bolonha, Itália. E foi
muito interessante vivenciar
um trabalho que, de certa for-
ma, reunia todos os pontos que
são fundamentais na minha
dança. Posso dizer que ape-
sar de não nomear a minha
dança como butô, vejo que
hoje esta dança consegue reu-
nir os fundamentos da dança
que desejo ser.

3. Quais as exigências
para a profissão de baila-
rina?   

Como são diversas dan-
ças, poderia enunciar diver-
sas exigências. Por isso, acho
mais interessante colocar
quais são as exigências de
uma bailarina como eu, tra-
balhando neste projeto espe-
cifico, Flores e Frutos da
Amizade Brasil-Japão. Mi-
nha atuação exige uma cons-
tante, diária e disciplinada
dedicação a ensaios e traba-
lho com o movimento, a dan-
ça. Além disso, uma imersão
na ancestralidade japonesa
presente no Brasil, passando
por uma pesquisa na minha
própria família, mas também
com conhecidos e amigos.
Comecei a freqüentar os
eventos que acontecem na
Fundação Japão, no Bunkyo,
a ler muitos livros sobre a
cultura japonesa, a aprender
a tocar taikô e a assistir mui-
tos filmes.

(GY)

rutas frescas” é o
nome do espetácu-
lo da bailarina e co-

reógrafa nikkei Andreia Yona-
shiro, da Micrantos Cia. de
Danças, com direção de
Joana Lopes. É também uma
referência às variedades de
plantas cuja introdução e acli-
matação se devem à comuni-
dade japonesa e à situação
dos artistas que colhem os fru-
tos (e flores) após a consoli-
dação do imigrante e seus des-
cendentes na sociedade bra-
sileira.

Com o objetivo de demons-
trar pela arte os laços entre os
dois países, o projeto em par-
ceria com o Teatro
Antropomágico aguarda finan-
ciamento do governo e procu-
ra apoio da comunidade japo-
nesa para inserir a dança nos
eventos oficiais em 2008 das
comemorações do Centenário
da Imigração. A montagem é
dividida em três partes: “A Flor
Boiando Além da Escuridão” –
apresentada em março deste
ano na Universidade de
Bologna, na Itália -, “O Retrato
do Meu Avô” e “Os Cabelos
Verdes”, com coreografia de
Renata Fernandes. Para esta
última, as artistas pretendem
recrutar jovens nikkeis para a
participação de oficinas de dan-
ça e moda a partir de setembro
como preparo para o evento.

Com orientação da arte-
educadora e coreógrafa Rena-
ta Fernandes e supervisão da
pesquisadora Joana Lopes,
uma das oficinas vai trabalhar
com a música e as danças tra-
zidas por jovens de 15 a 25
anos. A partir desse material,
o processo de criação passará
pelas fases de improvisação
criativa, organização de mate-
riais e composição coreográ-
fica. “Quero resgatar a força
da coletividade da juventude
japonesa por meio da dança”,
afirma Andréia. Ela acredita
que não só os descendentes
mais sintonizados com um “es-
quema tradicional e fechado”,
mas também os adeptos da
cultura da TV e do cinema

FRUTAS FRESCAS

Coreógrafa procura bailarinos
nikkeis para espetáculo de dança

 INAÊ COUTINHO

as comemorações do Cente-
nário da Imigração.

“A dança é o lugar do en-
tusiasmo e dos sentimentos.
Através dela, é possível o con-
tato com o inconsciente, com
a tradição que você carrega
sem ao menos ter consciência.
As artes sofrem influência de
nossa ancestralidade, do hoje
e das projeções que criamos.
Foi por meio dela que me apro-
ximei da cultura do Japão”,
complementa.

Companhias – As criações
multidisciplinares da Micrantos
Cia. de Danças estão pauta-
das nas relações entre a dan-
ça e outras linguagens artísti-
cas e científicas. Em 2005, a
companhia deu início ao pro-
jeto Dança e Literatura, com
a intenção de aprofundar os
estudos sobre essas duas lin-
guagens. Inspirado em obra de
Clarice Lispector, o espetácu-
lo Macabéa em Tempos de
Morangos já foi apresentado
e o projeto segue com a cria-
ção de uma dança inspirada na
obra A Infância, de Manoel de
Barros, e uma adaptação ao
poema “O Caso do Vestido”,
de Carlos Drummond de
Andrade. Em Frutas Frescas
o grupo privilegia a interação
entre a dança, o teatro, a
moda, a história, a sociologia e
a antropologia.

Além do espetáculo com
Andreia, no qual foi apresen-
tado o conceito e a prática da
coreodramaturgia, o Teatro
Antropomágico esteve em
Bologna em 2000 para divul-
gar seus estudos com a mon-
tagem Jogos Arcaicos de D.
e O.  Atualmente, o grupo pes-
quisa as relações da dança
com a ciência, devendo publi-
car o livro A Metafísica da
dança ainda este ano. É diri-
gido desde a sua fundação pela
pesquisadora, diretora e
dramaturga Joana Lopes. Os
interessados podem entrar em
contato com Andreia pelo
e-mail andreiayonashiro@
hotmail.com.

(Gílson Yoshioka)

sofrem influência do Japão.
“Cem anos de imigração não
iam apagar os fortes valores
trazidos pelos japoneses ao
Brasil”.

Já os laboratórios das ofi-
cinas de moda serão conduzi-
dos por um estilista convidado
e terão como base as idéias do
livro Fresh Fruits, uma das re-
ferências da moda jovem ori-
ental contemporânea. Além
disso, a pesquisa para este tra-
balho foi baseada em estudos
fotográficos já realizados em
diversas cidades japonesas. “A
moda é também uma forma de
expressão, uma segunda pele.
No Japão, é uma das manifes-
tações de mais força, tem um
papel fundamental na expres-

são e é uma referência para o
mundo inteiro.”

No momento, ela vem fre-
qüentando o Shopping Santa
Cruz, campeonatos de taikô,
eventos de anime, a Fundação
Japão, o Bunkyo e outros lo-
cais onde a presença de nikkeis
é grande para entrar em con-
tato com os costumes dos jo-
vens da comunidade. “Quero
observar as danças, as músi-
cas e os hábitos deles, como
andar de skate e bicicleta.
Tudo que for trazido por eles
será bem-vindo, o que interes-
sa é o movimento.” Andreia
pretende intensificar o traba-
lho durante as férias escolares
de dezembro e janeiro para que
o espetáculo esteja pronto para

Andreia: “Quero resgatar a força da coletividade da juventude”

“F

TROFÉU HQMIX

Entrega acontece no dia 11 com
Serginho Groisman e banda

Na próxima quarta-feira (11)
acontece a 19ª edição do Troféu
HQMix, que irá premiar os melho-
res quadrinhos e humor gráfico,
do Brasil e do exterior, de 2006. A
cerimônia será realizada no Sesc
Pompéia, com a apresentação de
Serginho Groisman e show da
Banda Altas Horas.

O prêmio foi criado em 1988
pela dupla Jal (José Alberto
Lovetro, cartunista e jornalista) e
Gualberto Costa (cartunista), jun-
tamente com o apresentador
Serginho Groisman no extinto pro-
grama TV Mix, veiculado na TV
Gazeta.

Organizado pela Associação
de Cartunistas do Brasil e o Insti-
tuto Memorial de Artes Gráficas
do Brasil, a premiação é conside-
rada o “Oscar” dos quadrinhos
pelos desenhistas brasileiros. “Só
o fato de ser indicado já é currícu-
lo para os profissionais dessa
área”, afirma Jal.

De acordo com Jal, que tam-
bém é presidente da Associação
dos Cartunistas do Brasil, o
HQMix foi considerado como a
melhor premiação da América La-
tina pela editora norte-americana
Marvel Comics, produtora das re-
vistas do Homem-Aranha, Quar-
teto Fantástico, O incrível Hulk,
entre outras. Alguns artistas re-
nomados como Will Eisner,
Millazo e Neil Gaiman vieram ao
país receber a estatueta pessoal-
mente.

“Com esse troféu mostramos
que existe um exército de artistas
e pessoas ligadas ao ofício, divul-
gamos esses trabalhos e difundi-
mos na mídia que os quadrinhos
continuam firmes e fortes. Assim,
dimensionamos a importância
desse mercado”, explica.

Mangás e nikkeis – Dentre tan-
tos vencedores do Troféu, desta-
que para Kazuo Koike ganhador
do prêmio de “Melhor desenhis-
ta estrangeiro” e “Melhor revista
de aventura 2006”, com série
“Lobo Solitário”, da Panini. “Esse
mangá é um clássico. Foi lançado
há anos e até hoje é eleito”, co-
menta Jal.

Já na categoria “Melhor
minissérie”, o vencedor foi o man-
gá  “Adolf” produzido pela edito-
ra Conrad. Vale ressaltar também
a estatueta de “Melhor revista
Mix” dedicada a revista “Front”,
da Via Letera, cuja equipe possui
nikkeis.

Confira a seguir a lista dos
vencedores do 19º Troféu HQMix
– Melhores 2006
Desenhista Nacional: Gabriel Bá e
Fábio Moon (Mesa para dois)
Desenhista Estrangeiro: Milo
Manara (El Gaucho, Borgia-Poder e
Incesto, O Clic)
Roteirista Nacional: Lourenço
Mutarelli (Caixa de Areia)
Roteirista Estrangeiro: Kazuo
Koike (Lobo Solitário)
Desenhista Revelação: Fábio Lyra
(Mosh!)
Roteirista Revelação: Daniel
Esteves (Front 17)
Chargista: Angeli
Caricaturista: Baptistão

Cartunista: Laerte
Ilustrador: Orlando
Ilustrador de Livro Infantil: Daniel
Bueno, por Histórias de Bicho Feio
(Companhia das Letrinhas)
Revista Infantil: O Menino Malu-
quinho (Globo)
Publicação de Clássico: Corto
Maltese – A Balada Do Mar Salgado
(Pixel)
Publicação de Humor: Níquel Náu-
sea: Tédio No Chiqueiro (Devir)
Publicação Mix: Front 17 (Via
Letera)
Publicação de Terror: Os Mortos-
Vivos - Dias Passados (HQ Maniacs)
Revista de Aventura: Lobo Solitário
(Panini)
Publicação de Tiras: Níquel Náu-
sea: Tédio No Chiqueiro (Devir)
Edição Especial Nacional: 10
Pãezinhos - Mesa Para Dois (Devir)
Edição Especial Estrangeira: Cor-
to Maltese - Sob O Signo Do
Capricórnio (Pixel)
Minissérie: Adolf (Conrad)
Publicação Sobre Quadrinhos:
Mundo Dos Super-Heróis (Europa)
Publicação Independente: 10
Pãezinhos - Um Dia, Uma Noite
Fanzine: Subterrâneo
Prozine (Fanzines De Profissionais,
Escolas Ou Cursos): A Mosca No
Copo De Vidro
Projeto Gráfico: Sandman (Conrad)
Álbum de Aventura: 100 Balas -
Blues Para Um Minuteman (Opera
Graphica)
Álbum Infantil: Turma do Xaxado
– Lendas e Mistérios (Independente)
Publicação de Charges: Antologia
Do Pasquim Vol 1 (Desiderata)
Publicação de Cartuns: Antologia
Do Pasquim Vol 1 (Desiderata)
Livro Teórico: Tico-Tico 100 Anos
- Centenário da Primeira Revista de
Quadrinhos do Brasil (Opera
Graphica)
Tira Nacional: Piratas do Tietê
(Striptiras), de Laerte
Projeto Editorial: Cidades Ilustra-
das - Cidades do Ouro  (Casa 21)
Animação: Longa Wood & Stock –
Angeli e Otto
Exposição: A História do Futebol no
Brasil através da Charge
Sesc Ipiranga
Evento: Ilustra Brasil 3 - São Paulo
(Sociedade dos Ilustradores do Brasil)
Salão de Humor: 33º Salão de Hu-
mor de Piracicaba
Adaptação Para Outro Veículo:
Wood & Stock - Sexo, Orégano E
Rock´N Roll (Longa De Animação)
Site de Quadrinhos: Mundo Canibal
(http://www.mundocanibal.com.br/)
Site Sobre Quadrinhos: Universo
Hq (ww.Universohq.Com)
Blog / Flog de Artista Gráfico: Ga-
briel Bá E Fábio Moon – http://
10paezinhos.blog.uol.com.br/
Site de Autor: Samuel Casal (http://
www.samuelcasal.com/ )
Jornalista Especializado no Seg-
mento: Sidney Gusman (Universo
Hq e Wizard)
Editora do Ano: Conrad
Publicação Erótica: Valentina -
Crepax 65-66 (Conrad)
Premiação Feita Por Votação Apenas
Da Comissão
Grande Mestre:Sergio Macedo
Homenagem:Conceição Cahú (fale-
cida em 2006)
Grande Contribuição:Passos Per-
didos História Desenhada – A Pre-
sença Judaica Em Pernambuco No
Século XX  de Amaro Braga/Tânia
Kaufman

ENTREGA DO 19º TROFÉU HQMIX
WWW.HQMIX.COM.BR

ENTRADA FRANCA- INGRESSOS

DISTRIBUÍDOS À PARTIR DAS 18H

DIA 11 DE JULHO DE 2007
LOCAL: SESC POMPÉIA – RUA CLÉIA,
93 – LAPA, SÃO PAULO/SP

Prêmio é considerado o “Oscar” dos quadrinhos
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