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Shibata faz história na Aeronáutica como
primeiro Brigadeiro-de-Infantaria

Parques de São
Paulo receberão
cultura japonesa
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A primeira edição do even-
to 3X JAPÃO acontece no
dia 16 de dezembro, com en-
trada gratuita e programação
variada para todos os públi-
cos, em três parques munici-
pais de São Paulo. O evento
é organizado por jovens, com
o objetivo de divulgar as ações
do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil, e será pro-
movido das 09 às 14 horas, nos
parques da Aclimação (Cen-
tro), Piqueri (Zona Leste) e
Juventude (Zona Norte). Para
quem for conferir, vale lembrar
que a entrada é gratuita para
o público.

Aliança Cultural
prepara ações para
Centenário
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No âmbito das comemora-
ções do Centenário da Imigra-
ção no ano que vem, a Alian-
ça Cultural Brasil-Japão pre-
para uma das ações mais ou-
sadas. Para justamente mos-
trar a integração entre os po-
vos japonês e brasileiro nesses
quase 100 anos, a entidade
pretende montar uma “super
orquestra” somente com mú-
sicos nikkeis e montar uma
apresentação especial. A data,
inclusive, já está definida. Será
no dia 20 de maio no Auditório
Ibirapuera. Por lá, se apresen-
tarão 28 músicos considerados
“de ponta”.

Conhecida por seu método exclusivo, a massagista Luiza Sato
morreu no último dia 2 de dezembro, em São Paulo, vítima
de derrame. Criadora do “método Luiza Sato”, uma mistura
de shiatsu com alongamento, respiração e exercícios, pelas

suas mãos muitos famosos faziam tratamentos. Nascida em
Bastos, ela deixa dois filhos. A missa de sétimo dia acontece
hoje (08) na Igreja Nossa Senhora do Brasil, no Jardim Eu-
ropa, a partir das 10 horas.

Caixa libera R$ 780 mil para
Parque Centenário de Mogi

PMMC

O prefeito Junji Abe e repre-
sentantes da Caixa Econômi-
ca Federal assinaram nesta
quarta-feira o convênio de li-
beração de R$ 780 mil do
Ministério do Turismo para o
Parque Centenário da Imi-
gração Japonesa. Em nome
da Caixa, o gerente de Ne-
gócios, Edson Macena de
Britto, atribuiu à competên-
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cia da Prefeitura a liberação
de tantos recursos. O presi-
dente da Associação Pró-
Centenário, Oswaldo
Nagao, disse estar muito fe-
liz com o andamento do par-
que: “Já estamos trabalhan-
do nos eventos da inaugura-
ção, incluindo shows com
artistas brasileiros e japone-
ses”.

Luiz Shinohara é eleito pelo
COB o melhor técnico de 2007

DIVULGAÇÃO

Pela primeira vez em nove edi-
ções do Prêmio Brasil Olím-
pico, o Troféu de Melhor Téc-
nico do Ano será entregue a
um profissional do judô. Em
2007 o Comitê Olímpico Bra-
sileiro homenageará o traba-
lho de Luiz Junite Shinohara à
frente da Seleção Brasileira
———––––——––––———–––——–——–– | pág 11

Masculina de Judô. Shinoha-
ra, que está no Japão coman-
dando a equipe brasileira na
Copa Jigoro Kano, receberá
o seu troféu na cerimônia do
Prêmio Brasil Olímpico 2007,
que será realizada no dia 17
de dezembro, no Teatro Mu-
nicipal do Rio de Janeiro.

Em solenidade realizada no
último dia 26 no Palácio do
Planalto, sete oficiais-generais
recém-promovidos das três
Forças Armadas foram apre-
sentados ao presidente da
República, Luiz Inácio Lula
da Silva. No evento, estive-
ram presentes o ministro da
Defesa, Nelson Jobim, a mi-
nistra-chefe da Casa Civil,
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Dilma Rousseff, e os três co-
mandantes das Forças Arma-
das. A novidade entre os pro-
movidos foi o primeiro Briga-
deiro-de-Infantaria da Aero-
náutica. Agostinho Shibata (na
foto, o 1º a dir), que passa a
entrar para a história da insti-
tuição, é o chefe do Centro
de Operações Terrestres da
Aeronáutica (Cotar).

Sabrina Sato pode participar de
programa para promover Centenário

DIVULGAÇÃO

Uma pesquisa realizada por
uma das maiores agências de
publicidade do Brasil apontou:
Sabrina Sato é a musa prefe-
rida para representar a integra-
ção entre Brasil e Japão nos
100 anos de imigração que se
comemora no ano que vem. A
———––––——––––———–––——–———–– | pág 4

nikkei tem uma proposta até
então diferente da sua área, a
de realizar matérias específi-
cas falando sobre a cultura e
os costumes dos japoneses.
Para tanto, ela deve embarcar
ao Japão no início de 2008 para
gravar o programa.

NIPPO BRASÍLIA
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Entidades nipo-brasileiras prometem reestruturação e
reorganização para se manterem ativas
No 1º Fórum de Integração
promovido pelo Bunkyo (So-
ciedade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência So-
cial), representantes de 23 re-
gionais do Brasil trocaram
idéias sobre o futuro da comu-

nidade. Para todos, a uma
questão é crucial para a so-
brevivência: reestruturar e re-
organizar as entidades para
darem seguimentos aos traba-
lhos. Outro ponto é a evasão
de jovens. Todos forma unâ-

nimes em relacionar a falta de
vontade de grande parcela da
geração mais nova em partici-
par ativamente das ações pro-
movidas pelas entidades. Com
duração de dois dias, o fórum
provou ser uma medida que

veio em uma boa hora. Afinal,
no ano de 2008 comemora-
se os 100 anos de imigração
japonesa no Brasil. “Como diz
um velho ditado, ‘antes tarde
do que nunca’”, afirmaram al-
guns participantes.
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RECICLAGEM – O depu-
tado federal Walter Ihoshi
(DEM/SP) promoveu, no últi-
mo sábado (01/12), um curso
de atualização política e legis-
lativa para mais de 150 verea-
dores e prefeitos do Democra-
tas. O evento foi organizado
pelo parlamentar nikkei e sua

equipe no Hotel Lorena, em
São Paulo. Políticos e filiados
do partido de 40 municípios
assistiram às palestras de Clo-
doaldo Pelissioni, ex-coordena-
dor da campanha de Gilberto
Kassab e ex-coordenador fi-
nanceiro das campanhas de
José Serra, Geraldo Alckmin e

Mário Covas; do jornalista Sér-
gio Kobayashi, ex-coordenador
das campanhas de José Serra,
Geraldo Alckmin e Mário Co-
vas, e do advogado Ricardo
Porto. O prefeito Gilberto
Kassab (DEM/SP), amigo
pessoal de Ihoshi, também es-
teve na festa.

BIRIGÜI 1 – O último bon odori da região
noroeste neste ano foi realizado em Birigüi, no
dia 1º de dezembro, no Ginásio de Esportes,
em homenagem aos 99 anos da imigração ja-
ponesa; 96 da emancipação política do municí-
pio e 60 da fundação da Associação Nipo-Bra-
sileira de Birigui.

Da esquerda para a direita: Shiniti Yasunaga,
presidente, Noemia Fujiwara, diretora social e
Osvaldo Tanaka, do cerimonial do Bunkyô de
Birigui

BIRIGÜI 2 – O professor Seiyo Nishimura
goza de alto conceito no meio da canção popu-
lar japonesa, tanto como cantor, jurado ou pro-
fessor. Seus alunos de karaokê vêm obtendo
bons resultados. Também pudera, ele é formado
pela Vitor (Kayo Ongaku Kenkyukai) do Japão,
onde estudou tudo a respeito da música Prati-
cante de karaokê desde jovem, até gravou um
CD com os clássicos do enka. Mora em Birigui,
mas se propõe a lecionar em outras cidades des-
de que haja grupo interessados. O contato é: 18/
3644–6838. (Shigueyuki Yoshikuni)

‘O REI DO CHÁ’ – Foi inaugurado no dia 30 de
novembro o monumento “O Rei do Chá”, assinado
pelo artista plástico Yutaka Toyota na Praça Silvia
Bertelli Maeji em comemoração ao 63º aniversário
da cidade de Registro e Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil. Na cerimônia de inauguração,
estiveram presentes o prefeito municipal de Regis-
tro, Clovis Vieira Mendes, e sua esposa Neile; o au-
tor da obra e sua esposa Kinuko; Nilton José Hirota
da Silva, presidente da Câmara; Rubens Shimizu, pre-
sidente do Bunkyo de Registro; a professora Wilma
Bertelli Maeji (mãe de Silvia, falecida ainda jovem);
o artista Kenichi Kaneko; o presidente do RBBC,
Mário Sakugawa; e o presidente da Comissão Mu-
nicipal do Centenário da Imigração japonesa no Bra-
sil, Hideo Nasuno; e o presidente da Fenivar, Toshiaki
Yamamura, além de vereadores e autoridades.

NATAL – A Abdim (Associação Brasileira de Distrofia Muscular) realizou no dia 02 de dezem-
bro, na APCD (Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas), em São Paulo, o 5º Natal Solidário
ABDIM/Harmonia. A festa, que teve muita brincadeira, presença do Papai Noel e apresentação
do Oriental Magic Show, entre outras atrações, contou com a colaboração do deputado federal
William Woo (PSDB-SP).

BUNKYO – O 1º Fórum de Integração promovido pelo Bunkyo (Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistência Social), reuniu dezenas de pessoas no último fim de semana.
Com o intuito de realizar a integração entre representantes regionais e melhorar a comunicação,
o evento provou – na teoria – que pode render bons frutos para o futuro.

Yosakoi Soran animou público no sábado Grupo de trabalho dos jovens no Fórum

Kiyoji Nakayama (à dir.) cuprimenta Kokei
Uehara

Comitiva de Minas Gerais mostraram-se ani-
mados

Yukie Matsumura,
funcionária da Alfainter

Turismo, e Rogério Uehara
trocaram alianças no último

dia 1, em São Paulo, no
Templo Risho Kossei Kai do

Braisl. A recepção aos
convidados aconteceu na

Associação Okinawa Kenjin
do Brasil, reunindo amigos e

parentes.

MOGI – A primeira-dama do Estado de São
Paulo, Monica Serra, participou, no último dia
30 do lançamento da Campanha Permanente
de Prevenção de Câncer de Mama em Mogi
das Cruzes e região, promovida pelo Centro de
Convivência e Apoio ao Paciente com Câncer
(Cecan) e pelo Instituto de Oncologia. O even-
to foi realizado em parceria com a grife Mada-
me X, que realizou o desfile “Celebração da
Vida”, com a presença de seis mulheres que
venceram o câncer de mama.

AERONÁUTICA – A solenidade de apresen-
tação de sete oficiais-generais recém-promo-
vidos das três Forças Armadas, no último dia
26, ao presidente Lula, no Palácio do Planalto,
foi bastante concorrida. No evento, estiveram
presentes o ministro da Defesa, Nelson Jobim,
a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff,
o ministro do Gabinete de Segurança Instituci-
onal, General-de-Exército Jorge Armando Félix,
o embaixador do Japão Ken Shimanouchi, e os
três comandantes das Forças Armadas. Agos-
tinho Shibata esteve acompanhado de sua es-
posa, Kyoko
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BUNKYO

Fórum de integração traz novos
desafios para entidades regionais

TV DIGITAL

Preço de conversores deve cair,
afirma ministro Hélio Costa

O ministro das Comunica-
ções, Hélio Costa, afirmou no
último dia 2 que o consumidor
pode esperar a redução dos
preços dos conversores para
TV digital em um ou dois me-
ses. “Podem ter certeza abso-
luta que nós vamos baixar os
preços e colocar esse conver-
sor no máximo em R$ 250. O
preço vai ser reduzido. Acon-
selho, inclusive, a não compra-
rem o conversor por enquan-
to, porque estão abusando dos
preços”, afirmou.

Em levantamento feito na
semana passada em São Pau-
lo, mostrou-se que os preços
dos conversores variavam de
R$ 499 a R$ R$ 1.199,99. Para
Hélio Costa, os valores resul-
tam da grande procura e da
“ganância” dos comerciantes.

Segundo o ministro, o ba-
rateamento será possível por-
que o Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e
Social (BNDES) vai apoiar o
novo sistema. De acordo com
Costa, uma das medidas será
o financiamento da compra em
grande escala pelas indústrias
dos chips que compõem o con-
versor.

“Imagine se todos os fabri-
cantes de conversores estive-
rem reunidos e o BNDES ga-
rantir a compra do chip. O chip
que custa US$ 23 cai automa-
ticamente para US$ 10 ou US$
12. Só aí seria o bastante para
reduzir em 50% o preço do
conversor”, disse o ministro,
após participar da cerimônia
que inaugurou o sistema de TV
digital no Brasil, na Sala São
Paulo, na antiga estação Júlio
Prestes, na capital paulista.

Segundo Hélio Costa, com
a TV digital o telespectador bra-
sileiro vai ganhar “uma imagem
excepcional e um som estéreo
também excelente”. “Em São
Paulo é muito bom porque 85%
das transmissões de TV são

deficientes, são imagens ruins.
Além disso, há o processo da
interatividade que já está auto-
rizado e funcionando dentro do
sistema”, afirmou.

Também presente à ceri-
mônia, a ministra-chefe da
Casa Civil, Dilma Rousseff,
destacou outras vantagens da
TV digital. “Toda população
do país gradativamente terá a
possibilidade de acompanhar a
programação gratuitamente da
televisão com alta qualidade de
casa ou do celular, do ônibus
ou do táxi, sem fantasmas e
sem chuviscos.”

O discurso do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva du-
rante a cerimônia foi transmi-
tido ao vivo por todas as emis-
soras de televisão, já utilizan-
do o novo sistema digital, com
melhor definição de imagem e
de som. No primeiro momen-
to, a transmissão da TV digital
só chegou à região metropoli-
tana de São Paulo, mas o go-
verno federal prevê que, no
próximo ano, seja estendida ao
Rio de Janeiro, Brasília e Belo
Horizonte. As demais capitais
só deverão receber a TV de
alta definição em 2009.

A idéia do governo é que
em 2016 os aparelhos de tele-
visão de todo o Brasil continu-
em também recebendo o sinal
analógico. Assim, o consumi-
dor que quiser melhorar de
imediato a imagem de seu te-
levisor comum terá de adqui-
rir um conversor ou adaptador
para receber o sinal digital.

Também participaram da
cerimônia os ministros Fernan-
do Haddad (Educação), Or-
lando Silva (Esporte), Marta
Suplicy (Turismo), Franklin
Martins (Secretaria de Comu-
nicação Social), além do pre-
feito de São Paulo, Gilberto
Kassab e do presidente da
Câmara dos Deputados,
Arlindo Chinaglia (PT-SP).

Presidente Lula ianugurou sistema de transmissão digital

AGENCIA BRASIL

A pintora e compositora ja-
ponesa Yoko Ono, viúva de
John Lennon, o príncipe regen-
te D. João VI e os imigrantes
japoneses são algumas das
personalidades de setores di-
versos como música, religião,
filantropia, artes plásticas, agri-
cultura e cidadania a serem
agraciados com o 4º Prêmio
Paulo Donovan Kigar, home-
nagem de Honra ao Mérito por
Realizações de Vida. O even-
to acontece hoje (8), às 14 ho-
ras, no Salão Nobre da Câma-
ra Municipal de São Paulo, por
solicitação do vereador Auré-
lio Nomura. Em seus três pri-
meiros anos, a premiação se
realizou no anfiteatro do Insti-
tuto Histórico de São Paulo.

Entre os homenageados,
estão a médica pediatra e sa-
nitarista. Zilda Arns; Ciccillo
Matarazzo (já falecido), gran-
de incentivador das artes bra-
sileira; Fúrio Franceschini (já
falecido), maestro e organista;
irmã Célia Cadorin e Ordem
das Irmãzinhas da Imaculada
Conceição; Yukiko Iguchi, fun-
dadora da Associação Pró

Excepcionais Kodomo no
Sono;  Jorge Leite Tuzino, agri-
cultor que desde 1930 vem
pesquisando o palmito Juçara;
João Payão Luz (in memori-
am)  - ativo no Círculo Operá-
rio; e Shuhei Uetsuka (in me-
moriam), considerado o pai da
imigração japonesa e que de-
dicou sua vida em prol dos imi-
grantes

Homenagens especiais –
Como em 2008 celebra-se o
centenário da imigração japo-
nesa e o bicentenário da vinda
da corte portuguesa para o
Brasil, a ocasião prestará, tam-
bém, homenagens especiais
aos imigrantes japoneses que
deram ao Brasil, exemplo de
trabalho, honradez, perseve-
rança e paz.

Já Yoko Ono será agracia-
da com um título pelo seu tra-
balho pela paz mundial e o en-
tendimento entre povos e
etnias. A homenagem se faz
também por sua obra
conceitual, tão inovadora e cri-
ativa, imbuída de  mensagens
positivas.

HOMENAGEM

Yoko Ono e imigrantes
japoneses receberão prêmio

O próximo domingo (16)
promete ser agitado para quem
gosta de passear em parques
e ao mesmo tempo participar
de um programa cultural dife-
rente e gratuito, voltado para
toda família. A cultura japone-
sa é o destaque do projeto “3x
Japão - Dança, Música e Mo-
vimento”, que acontece das 09
às 14 horas, nos parques da
Aclimação (Centro), Piqueri
(Zona Leste) e Juventude
(Zona Norte).

O principal diferencial do 3x
Japão é que desde o início, o

tradicionais e dinâmicas, apre-
sentando os encantos do Japão.

O público estimado para o
projeto é de 30 mil pessoas.
Cada parque terá seis atrações
musicais, totalizando 18 grupos
que vão apresentar o melhor
da cultura japonesa, de forma
gratuita e aberta ao público em
geral. Entre os destaques es-
tão grupos de taikô (tambor
japonês), música típica e ins-
trumental, shamisen (viola ja-
ponesa) e danças típicas como
o Yosakoi Soran, com movi-
mentos dos pescadores da pro-
víncia de Kochi.

3X JAPÃO
DATA: 16 DE DEZEMBRO DE 2007
HORÁRIO: 09 ÀS 14 HORAS

ENTRADA GRATUITA

LOCAIS:
1) PARQUE DA ACLIMAÇÃO (CENTRO)
RUA MUNIZ DE SOUZA, 1119 -
ACLIMAÇÃO

2) PARQUE DO PIQUERI (ZONA LESTE)
RUA TUIUTI, 515 - TATUAPÉ

3) PARQUE DA JUVENTUDE (ZONA

NORTE)
AV. ZAKI NARCHI, Nº 1309 - SANTANA

EVENTO

Parques de São Paulo serão palco de eventos japoneses

evento é coordenado, planeja-
do e idealizado por jovens, com
o intuito de mostrar ao grande
público a arte e a cultura japo-
nesa, em harmonia com o meio-
ambiente e a natureza dos par-
ques da cidade de São Paulo.

Os parques escolhidos pelo
projeto já têm os seus freqüen-
tadores habituais, e o objetivo é
mostrar a cultura japonesa para
quem conhece o parque e mui-
tas vezes não conhece a cultu-
ra japonesa. As atrações serão

Danças típicas serão mostradas ao público nos três parques

DIVULGAÇÃO

Oque era para ser um
encontro entre repre-
sentantes regionais para

se discutir o futuro das entida-
des, acabou se tornando em uma
reunião de reflexão sobre a
identidade nikkei e a geração de
melhorias para se manter asso-
ciações Brasil afora. Foi assim
que o Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e de
Assistência social) realizou pela
primeira vez em sua história o
1º Fórum de Integração no últi-
mo fim de semana, evento que
trouxe mais de 100 líderes da co-
munidade para a troca de idéias
e fomento de ações em conjun-
to.

Com duração de dois dias,
o fórum provou ser uma medi-
da que veio em uma boa hora.
Afinal, no ano de 2008 come-
mora-se os 100 anos de imi-
gração japonesa no Brasil.
Pelo menos essa é a grande
definição dada por muitos dos
representantes regionais. “No
ano que vem, comemoraremos
o Centenário. E, pela primeira
vez, temos um encontro como
esse. Como diz um velho dita-
do, ‘antes tarde do que nun-
ca’”, afirmou o grupo que par-
ticipou da reunião dos secre-
tários das entidades.

Diferentemente das tradi-
cionais reuniões de conselho
ou mesmo de diretoria, desta
vez o Bunkyo montou uma
verdadeira operação para sa-
ber qual a imagem que a enti-
dade passa hoje perante a co-
munidade, bem como relem-
brar a importância de se agre-
gar sempre novas idéias. No
total, houve discussões com
representantes regionais e de-
mais sub-grupos, caso das
mulheres, jovens e secretári-
os. Ao final, todos expuseram
o conteúdo discutido para os
presentes.

Nas representações regio-
nais e das mulheres, uma ques-
tão colocada chamou a aten-
ção: a evasão de jovens den-
tro das entidades é cada vez
mais freqüente. Mas o que
leva a isso? De acordo com
representantes, a falta de ser-
viços e de atrativos – passan-
do pela imagem de que toda
entidade tem cara de “velha”
– resultam no esvaziamento
das associações. “E, conse-
qüentemente, na falência”,
como alguns colocaram. A so-
lução encontrada e que deve
fazer parte do processo de re-
estruturação para o futuro é a
de promover mais festivais

culturais; bem como oferecer
aulas de artes japonesa, caso
do taikô. “Também temos de
dar espaço na parte de orga-
nização. Deixar que eles fa-
çam parte de todo o processo.
Envolver o jovem é um cami-
nho para preservarmos as en-
tidades”, explicou Roberto
Kawasaki, da região de Tupã.
Como grande destaque, todos
os 23 representantes confirma-
ram que o grande desafio da-
qui pra frente será de reorga-
nizar e reestruturar as entida-
des.

Mas, e os jovens? O que
eles querem e o que podem
fazer para aumentar a sinergia
com a geração mais antiga? As
respostas não são tão simples.
Pelo menos para eles. O ideal
é casar idéias e agregar novi-
dades para promover a inte-
gração e despertar o interesse

da geração mais nova. “As li-
deranças querem garantir a
efetividade e a melhoria do
relacionamento. Gostaríamos
de criar mais ligas para apro-
ximarmos os jovens. Congre-
gar regionais em eventos tam-
bém ajudaria a despertar e a
fomentar o interesse”, explicou
Eder Takemura, do Paraná.

Saldo positivo – Se no cam-
po de discussão o que acabou
rendendo “pano pra manga” foi
a mobilização de jovens nas
entidades, na prática o encon-
tro – que contou com visitas
ao Pavilhão Japonês e ao Mu-
seu Histórico da Imigração  –
teve um saldo mais que positi-
vo para os dirigentes do Bun-
kyo.

Presidente do Conselho
Deliberativo, Kazuo Watana-
be confirmou que a missão de

integrar e ouvir o que as enti-
dades de outras regiões têm a
dizer sobre o Bunkyo foi váli-
da.

“Em 2003 o Bunkyo fez
uma auto-análise de sua pró-
pria missão, que é de promo-
ver, divulgar e incentivar ações
culturais. E desde 2005 esta-
mos nos esforçando, enfren-
tando dificuldades, mas conse-
guimos. Esse fórum não foi de
diversas entidades, mas de uma
que possui várias ramifica-
ções”, disse ele, para em se-
guida lembrar que os nikkeis
“são ruins de marketing”.
“Muitos nem sabiam que exis-
tiam pavilhão, museu. E mos-
tramos que temos muitas coi-
sas. Tudo isso serviu para for-
talecer ainda mais a comuni-
cação e lembrar que estamos
unidos.”

(Rodrigo Meikaru)

Grupo de trabalho dos representantes: objetivo é reestruturar e reorganizar entidades

FOTOS: JORNAL NIPPAK

Além das discussões, os
presentes no 1º Fórum de In-
tegração ouviram atenta-
mente uma palestra especi-
al: a do médico e especialis-
ta em educação, Içami Tiba.
Abordando questões de re-
lacionamento e união, o nik-
kei confirmou que para se
fortalecer a comunidade, é
preciso mais “junção de for-
ças”.

Até mesmo questões re-
lacionadas a política foram
ponderadas pelo médico.
“Nesse caso, o caminho é
unir as forças, pois entre os
nikkeis sempre haverá lide-
ranças prontas para atender

aos anseios da comunidade.
Se a colônia começa a formar
grupos de articulação, fica
mais fácil eleger alguém. Os
nipo-brasileiros, às vezes, têm
vergonha de tomar certas ati-
tudes, mas isso tem de mu-

dar”, explicou.
Sobre a formação de no-

vos líderes para assumirem
cargos, Tiba confirma que
para evitar a evasão de jovens
nas entidades, o caminho é
delegar mais poderes, bem
como facilitar a inclusão de
idéias dos mais novos. “Os
jovens gostam de fazer e não
de serem mandados. Se eles
estão em um grupo onde não
podem dar suas opiniões, ele
não participa. Tem de se cri-
ar vínculos, manter um rela-
cionamento. Só assim pode-
mos trazer a geração mais
nova para dentro das entida-
des nikkeis”, ponderou.

Em palestra a representantes, Içami Tiba ressalta
importância de se formar novos líderes
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PROJETOS

Aliança prepara-se para montar
‘orquestra de nikkeis’ no Centenário

O prefeito Gilberto Kassab
e o secretário Ricardo Monto-
ro, da Secretaria de Participa-
ção e Parcerias de São Paulo,
estiveram presentes na inau-
guração do Telecentro Institu-
to Paulo Kobayashi na Socie-
dade Brasileira de Cultura Ja-
ponesa no último dia 6, em
São Paulo.

O Telecentro no Bunkyo
foi estruturado pelo Instituto
Paulo Kobayashi em parceria
com a Secretaria de Participa-
ção e Parcerias de São Paulo
e terá capacidade de atender
gratuitamente mais de 1 mil
pessoas em cursos específicos
de Informática e Capacitação
Digital, além de permitir aces-
so a Internet à população. Es-
tão instalados na sala do
Telecentro, no térreo do edifí-
cio do Bunkyo, computadores
preparados especialmente
para as aulas, que serão mi-
nistradas por professores ca-
pacitados pela Prefeitura.

Victor Kobayashi, presiden-
te do Instituto Paulo Kobaya-
shi e idealizador do projeto do
Telecentro no Bunkyo, afirma
que a ação vem ao encontro

de um dos objetivos do Bun-
kyo, de abrir espaço para pro-
jetos de inclusão social dos
associados e à população  em
geral.

“O Telecentro, além de
cumprir o seu papel primordi-
al, o  de incluir pessoas de to-
das as faixas etárias e classe
social no mundo digital,  vai
atrair um público diferenciado
ao Bunkyo, que terá o espaço
ocupado por uma importante
ação social, e ainda terá as
suas atividades conhecidas e
divulgadas”, disse Victor Ko-
bayashi.

O IPK implantou salas de
inclusão digital para pessoas da
teceria idade em parceria com
a JCI Brasil-Japão e o CEPAI-
Centro de Estudos, Pesquisa e
Atendimento ao Idoso na As-
sociação Cultural e Esportiva
Saúde e na unidade Vila Mari-
ana do Kibo-No-Iê e em dois
anos de operação, já atendeu
cerca de 500 pessoas.

Interessados em participar
dos cursos devem se dirigir ao
Telecentro, das 9h às 18 h. no
Bunkyo (R. São Joaquim, 381),
para efetuar a matrícula.

TERCEIRO SETOR

IPK inaugura Telecentro no
Bunkyo

Alunos da Escola Estadual
Dr. Prudente de Moraes en-
cerraram, no último dia 23, o
estudo de um ano letivo sobre
os Cem anos da Imigração
Japonesa - a data será come-
morada em 18 de junho 2008 -
com apresentações de grupos
de hip hop, dança de rua e ex-
posições dos trabalhos em sa-
las de aula. As atividades fa-
zem parte da 2ª Mostra Cultu-
ral da escola, que contou com
a participação de cerca de 700
alunos de 5ª a 8ª séries do en-
sino fundamental, dos períodos
da manhã e da tarde. “A mos-
tra encerra dois projetos de
estudos, o de reciclagem e o
do centenário da imigração ja-
ponesa”, destaca Janaina Ma-
ria Casarim, coordenadora da
escola.

Os dois projetos foram de-
senvolvidos em diferentes dis-
ciplinas por meio de pesquisas,
desenhos, pinturas e confecção
de artesanatos em materiais

recicláveis. O aquecimento
global e o aproveitamento de
materiais saíram da teoria para
se transformar em máscaras
da cultura japonesa e objetos
decorativos.

Tânia Maria Gonçalves
Pereira, professora de artes,
lapidou as pedras e descobriu
verdadeiros diamantes. Alunos
que nunca haviam feito man-
gá - desenho japonês que reú-
ne grafismo e humor - apren-
deram em três meses a deli-
near imagens que são tão im-
pressionantes quanto aquelas
que ilustram páginas de revis-
tas do gênero.

Para que os alunos tives-
sem o domínio da técnica, res-
salta a professora de artes, a
persistência foi fundamental.
Até chegar ao desenho final,
conta Tânia Maria, cada alu-
no rabiscou, desenhou e des-
cartou mais de cinco trabalhos.
Todos usam como técnica lá-
pis coloridos, 6B e nanquim.

VIVA JAPÃO

Escola da região de Piracicaba
mostra cultura japonesa

Conforme esperado pelas
lideranças nikkeis do Paraná
após a passagem pela minis-
tra Marta Suplicy à região, o
Ministério do Turismo confir-
mou nessa semana que desti-
nará R$ 10 milhões para a
construção do Parque Temá-
tico Yumê, de Rolândia, visan-
do às comemorações do cen-
tenário da imigração japonesa
no Brasil, que será celebrado
em 2008.

A liberação da verba pelo
Ministério do Turismo faz par-
te dos esforços da instituição
para desenvolver o setor na
região e atende ao pleito apre-
sentado pela bancada parana-
ense no Congresso Nacional.
A perspectiva é que novos pro-
jetos sejam concretizados no
estado, pois é grande o empe-
nho do MTur e dos parlamen-
tares para alavancar o cresci-
mento regional, e as comemo-
rações do centenário da imi-
gração japonesa estão em pau-
ta.

Os japoneses representam
cerca de 1% da população bra-
sileira – mais de 1,3 milhão. A
comunidade japonesa no Pa-
raná é a segunda maior do país,
com cerca de 150 mil japone-
ses e seus descendentes (são
em torno de 120 mil no norte
do estado e 30 mil na capital,
Curitiba).

A criação do Escritório Bra-

NO PARANÁ

Ministério do Turismo destinará R$ 10 milhões para Parque Yumê

Cidade ganhará reforço especial na área de turismo com parque temático alusivo ao Centenário

DIVULGAÇÃO

para 50 agentes de viagens cli-
entes da Continental, que co-
mercializam América do Sul,
em Osaka/ Japão.

Nesta semana, o Brasil
também foi apresentado em
dois eventos, direcionados a
agentes de viagens e operado-
res japoneses. Durante o Des-
cubra Brasil, os profissionais
tiveram a chance de conhecer
destinos, principalmente aque-
les voltados para a cultura e
para o ecoturismo – duas atra-
ções fortes para o mercado
japonês. Foram também apre-
sentadas as ações que o país
promove para comemorar o
centenário e o carnaval.

Um dos pontos fortes foi a
apresentação do carnaval –
desde a produção até o resul-
tado final, os desfiles. Agen-
tes e operadores tomaram co-
nhecimento que a escola de
samba Unidos da Vila Maria,
em São Paulo, terá como tema
justamente o centenário da imi-
gração. Ficaram impressiona-
dos com os preparativos, a or-
ganização e o nível de infor-
mação agregados pela escola
para a realização do desfile.
Serão colocados à venda no
mercado japonês 300 pacotes
turísticos, que incluem ensai-
os, desfile na escola, e, caso
esteja entre os vencedores, di-
reito a participar do desfile das
campeãs.

sileiro de Turismo (EBT) no
Japão teve, como objetivo, pro-
mover ações de divulgação do
país e atrair turistas japoneses.
Núltimo dia 3, em Tóquio, o
MTur entregou o 1º Prêmio do
Turismo Brasil/Japão – 100
Anos de História. O evento foi

promovido pela Embratur, para
o trade japonês que comerci-
aliza  o Brasil. No dia 4, acon-
teceu o  Seminário da Conti-
nental Airlines. Trata-se de
uma apresentação institucional
do Brasil, com foco no Cente-
nário da Imigração Japonesa

Liderenças do Paraná mostram-se satisfeitos com resultados

No âmbito das comemo-
rações do Centenário
da Imigração no ano

que vem, a Aliança Cultural
Brasil-Japão prepara uma das
ações mais ousadas. Para jus-
tamente mostrar a integração
entre os povos japonês e brasi-
leiro nesses quase 100 anos, a
entidade montará uma “super
orquestra” somente com músi-
cos nikkeis para uma apresen-
tação especial.

A data, inclusive, já está
definida. Será no dia 20 de
maio no Auditório Ibirapuera.
Por lá, se apresentarão 28
músicos considerados “de
ponta”. Para se ter uma idéia,
estão confirmados a presen-
ça de Ivan Yasuda, Ricardo
Fukuda, Alexandre Ito, Mar-
cos Fukuda, Elisa Fukuda e
Satoshi Yoshii, oriundos das
Orquestra Sinfônica Munici-
pal, Jazz Sinfônica, Orquestra
Sinfônica da USP e Orques-
tra Sinfônica do Estado de São
Paulo.

Na regência, foi escolhido
o maestro Marcos Arakaki,
graduado pela Unesp e que já
passou dois anos nos Estados
Unidos, onde concluiu o mes-
trado em regência orquestral
pela Universidade de Massa-
chusetts. Desde então, vem
dirigindo diversas orquestras
nacionais e internacionais.
Além de vencedor do 1º Con-
curso Nacional Eleazar de
Carvalho para Jovens Regen-
tes, realizado no Rio de Janei-
ro em 2001 e do 6º Concurso
Latino Americano de Regên-
cia Orquestral realizado em
São Paulo em 2002, Marcos
Arakaki foi um dos três

finalistas do 1º Concurso Lati-
no Americano de Regência
Orquestral realizado pela Or-
questra Sinfônica do Estado
de São Paulo em 2005.

Para o presidente da Alian-
ça, Jo Tatsumi, a junção Brasil-

Japão com uma orquestra mar-
cada por nomes importantes
dentro do cenário da música
clássica brasileira é a síntese de
como deveriam ser os festejos.
“Trata-se de um evento único
e que, pela primeira vez na his-

tória, reunire-
mos em uma
orquestra mú-
sicos nikkeis.
São profissio-
nais da mais
alta capacida-
de e de reno-
me dentro da
música clássi-
ca”, explica
ele, confir-
mando que to-
dos os músi-
cos estão com
presenças ga-
rantidas.

Paralela-

mente ao concerto, há ainda
uma outra ação a ser ponde-
rada pela Aliança. Trata-se de
um concurso de monografias
acerca da vida e obra de Gui-
lherme de Almeida, poeta e
um dos fundadores da própria
Aliança Cultural Brasil-Ja-
pão. Para tanto, a idéia é tra-
zer nomes de peso para aju-
darem na programação do
concurso. “Gostaríamos de
ter o apoio da Academia Bra-
sileira de Letras para dar se-
guimento a esse projeto. É
uma forma de homenagear e
também relembrar que a Ali-
ança hoje possui, tanto em seu
quadro associativo quanto no
de alunos, uma forte presen-
ça de não-descendentes. E
que, diga-se de passagem, é
muito bom para o futuro”, fi-
naliza Tatsumi.

        (Rodrigo Meikaru)

Músicos de diversas orquestras serão convidados a subirem ao palco juntos no dia 20 de maio
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Jo Tatsumi afirma que evento em 2008 “é único”

Uma pesquisa re-
alizada por uma das
maiores agências de
publicidade do Brasil
apontou: Sabrina Sato
é a musa preferida
para representar a in-
tegração entre Brasil
e Japão nos 100 anos
de imigração que se
comemora no ano
que vem.

A nikkei tem uma
proposta até então di-
ferente da sua área, a
de realizar matérias
específicas falando so-
bre a cultura e os cos-
tumes dos japoneses.
Para tanto, ela deve
embarcar ao Japão no
início de 2008 para gra-
var o programa.

Mantido a sete
chaves pela cúpula da
Rede TV!, o novo programa
ainda não está totalmente de-
finido, faltando acertos como
formato, duração e patrocínio.
“Não posso dar detalhes do
formato para não alertar a
concorrência. Se tudo der cer-
to, ela viajará por diversas ci-
dades japonesas e também tra-
rá material para usar no Pâni-
co na TV! já que ela continua-
rá no humorístico”, contou um

executivo da emissora que pre-
feriu não se identificar.

Uma das primeiras medi-
das que parecem estar certa é
a questão do patrocínio. De
acordo com informações da
própria agência, algumas orga-
nizações e empresas já mos-
traram-se interessadas em
participar do programa, princi-
palmente pela popularidade de
Sabrina.

TELEVISÃO

Sabrina Sato é escolhida para
fazer matérias em 2008

Nikkei deve fazer matérias sobre cultura

DIVULGAÇÃO
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CIDADES/REGISTRO

Registrense, Shibata é promovido
Brigadeiro-de-Infantaria

Sete oficiais-generais re-
cém-promovidos das
três Forças Armadas fo-

ram apresentados, no último dia
26, ao presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva, em so-
lenidade no Palácio do Planalto.
A novidade entre os promovidos
foi o primeiro Brigadeiro-de-In-
fantaria da Aeronáutica. Agos-
tinho Shibata, que passa a en-
trar para a história da instituição,
é o chefe do Centro de Opera-
ções Terrestres da Aeronáutica
(Cotar). Em discurso, o ministro
da Defesa reconheceu o cará-
ter pioneiro da promoção do Bri-
gadeiro-de-Infantaria e salientou
a responsabilidade e merecimen-
to de cada um dos oficiais-ge-
nerais recém-promovidos.

Em comemoração reserva-
da na Base Aérea de Brasília,
no dia 25/11, Shibata celebrou
sua promoção com a família,
amigos e convidados. Estiveram
presentes o embaixador do Ja-
pão no Brasil, Ken Shimanou-
chi, o comandante da Aeronáu-
tica, Juniti Saito, e o ministro do
STJ, Massami Uyeda, entre ou-
tras autoridades civis e militares.

Agostinho Shibata nasceu
no Bairro de Campo de Expe-
riência, em Registro (SP), em

1946. É o segundo filho do ca-
sal Yoshio e Yoshie Shibata (fa-
lecidos). Após terminar o cur-
so colegial em Registro, in-
gressou na Escola de Aero-
náutica de Barbacena e iniciou
a carreira militar.

Desde a infância gostava de

esporte, especialmente kendô e
beisebol, que praticou até al-
guns anos atrás e através do
qual cultivou muitos amigos em
Registro.

De acordo com esses ami-
gos “Agostinho não muda, con-
tinua sempre humilde e sincero

como na infância, mesmo subin-
do cada vez mais sua posição
na aeronáutica”. A esposa,
Kyoko, é issei. Seu pai, Buichi
Tomiyama, natural da
provínciade Fukui, veio com a
família em 1954. O casal Shibata
tem 2 filhos e uma filha.

Currículo – Agostinho Shibata
ocupou cargos importantes na
carreira, entre eles a subchefia
da Segurança do Gabinete da
Segurança Institucional da Pre-
sidência da República; chefe da
Divisão de Operações do Cen-
tro de Inteligência Aeronáutica
(Ciaer); e chefe do Gabinete da
Secretaria de Finanças da Ae-
ronáutica (Sefa).

Recebeu várias condecora-
ções como a Ordem do Mérito
da Defesa, Ordem do Mérito
Aeronáutico, Ordem do Méri-
to Rio Branco, Medalha Méri-
to Tamandaré; Medalha Méri-
to Tiradentes, entre outras. A
comunidade nikkei e os
registrenses parabenizam a
posse do novo Brigadeiro da
Aeronáutica e desejam suces-
so a Agostinho Shibata.

(Kuniei Kaneko, de Registro,
com o portal Nippo Brasilia)

PORTAL NIPPO BRASILIA

O Sebrae-SP (Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas de São Paulo), a Co-
ordenaria de Assistência Técni-
ca Integral de Lins (Cati-Lins)
e a Casa de Agricultura de Lins,
em parceria com a Coalins e a
Abcel (Associação Beneficen-
te, Cultural e Esportiva de Lins),
realizaram no dia 30 a primeira
de ums série de palestras cujo
objetivo é melhorar a qualidade
do café em Lins e região.

O curso, “Adubação na
Cultura do Café”, foi ministra-
do pelo engenheiro agrônomo
e mestre em Orientação Ru-
ral, Wanderley Tavares Dias,
da Cati  de Garça, e contou

CIDADES/LINS

Campanha pretende melhorar
qualidade do café na região

Agricultores participaram de palestras sobre melhorias do café

DIVULGAÇÃO

com a ajuda do também enge-
nheiro agrônomo Guilherme
Aparecido Gomes de Moraes,
do Sebrae.

Realizado na propriedade
do cafeicultor e Fiscal do Tra-
balho, Mário Tanaka, o evento
reuniu agricultores de Lins e
região, que já foi a maior pro-
dutora de café do País na dé-
cada de 40 – o slogan da cida-
de era “Capital do Café”.

A próxima reunião será no
dia 18 de dezembro, às 19h, na
Coalins, quando serão decididos
sobre a visita a Garça e o con-
curso de bebidas por ocasião da
52ª Expo Agrícola de Lins e
Região, a realizar-se em julho.

CIDADES/MARINGÁ

Concurso elege Miss Nikkei e
Miss Imin 100 do Paraná

Da esquerda para a direita: Karla Shimada, Natalia Miura Catrochio,
Eduardo Suzuki, Laís Naoko Higashi, Bruna Endo Schuck e Luiz
Nishimori

Em uma promoção da Ali-
ança Cultural Brasil Japão do
Paraná e realização da Asso-
ciação Cultural e Esportiva de
Maringá (Acema), aconteceu,
no último dia 01, o concurso
Miss Nikkei e Miss Imin 100
do Paraná. O evento contou
com a participação de 14 re-
presentantes de todo o estado
e elegeu a mais bela Miss Nik-
kei e Miss Imin do Paraná

Foram premiadas: Natalia
Miura Catrochio (Bandeiran-
tes), como Miss Nikkei Para-
ná 2008; Laís Naoko Higashi
(Londrina), como Miss Imin
100 Paraná e 1º Princesa Nik-
kei Paraná; Karla Shimada de
Oliveira(Maringá), como 2º
Princesa Nikkei Paraná  e Bru-
na Endo Schuck (Curitiba),
como Miss Simpatia Nikkei
Paraná.

O concurso teve a presen-
ça do cônsul geral do Japão;

Soichi Sato, do prefeito de
Maringá; Silvio Barros e de
demais autoridades.

Segundo o deputado esta-
dual Luiz Nishimori, presiden-
te da Aliança Cultural Brasil-
Japão do Paraná e da Comis-
são das Comemorações do
Centenário da Imigração Japo-
nesa do Paraná, as misses elei-
tas irão participar dos eventos
programados para o ano de
2008, ano do Centenário da
Imigração Japonesa do Para-
ná “A eleição da Miss Imin 100
e Miss Nikkei Paraná faz par-
te do início das comemorações
do Centenário da Imigração
Japonesa no Paraná. A parti-
cipação delas será de grande
importância durante todo o ano
de 2008, pois além de repre-
sentar a beleza oriental, repre-
senta também a cultura de
nosso povo e de nosso esta-
do” finaliza.
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Acomunidade nipo-brasilei-
ra em Rio Claro (SP) partici-
pou, no último dia 30, do lan-
çamento da agenda 2008. Re-
alizado no refeitório da Prefei-
tura, o evento foi marcado pela
degustação de pratos típicos e
por apresentações musicais.
Em sua 21ª edição, a agenda
foi idealizada pela superinten-
dente do Arquivo Público e
Histórico da Prefeitura de Rio
Claro, Ivani Bianchini Hofling,
e é uma homenagem ao Cen-
tenário da Imigração japonesa
no Brasil.

Com cerca de 60 páginas e

Apresentações musicais deram o tom no lançamento oficial

CIDADES/RIO CLARO

Comunidade prestigia lançamento de agenda
DIVULGAÇÃO

co, datam de 1948, com a che-
gada de Saburo Akamine, imi-
grante que comprou um restau-
rante e ganhou popularidade na
cidade. Rio Claro ainda preser-
va várias influências de seus
imigrantes, como os times de
gatebol.

A viúva de Paulo Akamine,
um dos imigrantes mais co-
nhecidos da cidade, Thereza
Akamine, participou do encon-
tro e aprovou a iniciativa.
“Achei maravilhoso. A gente
gosta de preservar as tradições
como as comidas e os costu-
mes”, afirma.

30 fotos de pratos típicos japo-
neses a agenda traz ainda fo-
tos da imigração japonesa em
Rio Claro. A superintendente
revela que os segredos gastro-
nômicos foram repassados pe-
las famílias dos imigrantes. “A
agenda traz as receitas japone-
sas com influência brasileira”,
revela Ivani. Além dos tradici-
onais pratos típicos, o leitor en-
contra receitas de caipirinha
com saquê e um pequeno glos-
sário de palavras dessa culiná-
ria. Já os primeiros registros da
imigração japonesa em Rio Cla-
ro, que estão no arquivo públi-

O representante do Clube
de Rio Claro, Takashi Mizutani,
também aprovou a iniciativa e
revelou que o grupo vai pre-
parar as comemorações para
o próximo ano. “A colônia se
sente agradecida com um
evento como esse que enche
de orgulho toda a comunidade
nipônica”, afirmou.

A superintendente destacou
a importância da agenda como
forma de homenagear os imi-
grantes japoneses. Ela expli-
cou ainda o objetivo da degus-
tação: “As pessoas deliciam os
alimentos, além de permitir a
socialização e integração”.

O prefeito Nevoeiro Jr
(DEM) agradeceu a participa-
ção da comunidade japonesa
e destacou a importância da
imigração para a formação de
Rio Claro. “O Brasil é forma-
do por múltiplas etnias e tem
nos japoneses uma contribui-
ção fundamental”, afirmou.

Interessados em adquirir a
agenda podem ligar para o
Arquivo Público e Histórico da
Prefeitura Municipal de Rio
Claro pelos telefones: 19/3522-
1935 / 1938Agenda traz 60 páginas ilustradas

O prefeito de Ourinhos,
Toshio Misato, esteve no escri-
tório do Ciate (Centro de Infor-
mação e Apoio ao Trabalhador
no Exterior), em São Paulo, no
dia 22 de novembro, para a as-
sinatura do protocolo de inten-
ções entre a Prefeitura Muni-
cipal de Ourinhos (PMO) e o
Ciate, para possibilitar ao Cen-
tro Dekassegui do município
(alocado na Secretaria Extra-
ordinária de Desenvolvimento
Econômico),  aprimorar e am-
pliar a gama de serviços ofere-
cidos aos dekasseguis e seus
familiares, e ainda empresários
nikkeis, de Ourinhos, da região,
do Estado e do Brasil.

A credibilidade do Centro
Dekassegui de Ourinhos junto
ao Ciate, que é uma organiza-
ção não governamental, finan-
ciada pelo Ministério do Tra-
balho e Bem Estar do Japão,
deve-se a proposta local, que

anos de trabalho no Japão.
Como fruto da assinatura

do protocolo de intenções,
Maria Helena Sato foi
indicada como representante
do Ciate em Ourinhos auxili-
ando desta forma o Centro
Dekassegui, através de cursos,
informações e outros serviços.

O Secretário Extraordiná-
rio de Desenvolvimento Eco-
nômico, Luís Augusto Perino,
explicou que a celebração des-
te protocolo de intenções deu-
se “logo no início da implanta-
ção do Centro Dekassegui de
Ourinhos, quando o Ciate, por
meio de seu presidente, Ma-
sato Ninomiya, acreditou em
sua proposta e na visão em-
preendedora da Prefeitura, vin-
do agora formalizar esta par-
ceria, que vai beneficiar os
dekasseguis atendidos pelo
Centro local e a cidade como
um todo”, destacou Perino.

CIDADES/OURINHOS

Prefeitura assina protocolo de intenções com o Ciate

Toshio Misato e Masato Ninomiya durante assinatura de protocolo

através da colaboração da
Aeco (Associação Esportiva e
Cultural de Ourinhos) e do
empenho da Prefeitura Muni-
cipal, continuamente busca
parcerias e técnicas de quali-
ficação, oferecendo subsídios
aos dekasseguis, preparando-
os quanto a sua ida ao Japão,

bem como orientando-os quan-
to ao seu retorno ao Brasil.
Isso possibilita também a ace-
leração no desenvolvimento
econômico do município, atra-
vés das condições oferecidas
aos nipo-brasileiros para que
aportem em Ourinhos os re-
cursos conquistados em seus

DIVULGAÇÃO

O prefeito Junji Abe e re-
presentantes da Caixa Econô-
mica Federal assinaram nesta
quarta-feira (6) o convênio de
liberação de R$ 780 mil do Mi-
nistério do Turismo para o Par-
que Centenário da Imigração
Japonesa. Os recursos foram
liberados a fundo perdido, ou
seja, o município não terá de
devolvê-los, em atendimento ao
pedido apresentado pelo prefeito
à ministra Marta Suplicy.

“Este é um momento muito
importante para Mogi das Cru-
zes, pois o Parque Centenário
não só será uma grande home-
nagem à comunidade japonesa
e um marco eterno da amizade
entre os dois povos, mas tam-
bém terá uma importante con-
tribuição social ao oferecer uma
excelente opção de lazer a to-

dos os mogianos, em especial
aqueles que mais necessitam e
muitas vezes não têm recursos
para se deslocar”, destacou.

O bom relacionamento en-
tre a Prefeitura e a Caixa foi
destacado pelo presidente da
Câmara, José Antonio Cuco
Pereira: “Toda vez que venho
aqui e vejo os amigos da Cai-
xa fico muito contente, pois sei
que se trata de mais algum in-
vestimento para nossa cidade.
Hoje, esta liberação é especi-
al, já que o Parque Centenário
é um sonho do prefeito Junji
que foi corroborado e abraça-
do por todos os mogianos,
como sinal de agradecimento
pela grande colaboração que
a colônia japonesa deu ao de-
senvolvimento de nossa cida-
de”.

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Caixa libera recursos de R$ 780
mil para Parque Centenário

Agostinho Shibata celebrou nomeação com amigos e parentes
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BENEFICENTE

Santa Cruz assina termos de
cooperação com entidades

*SHIGUEYUKI YOSHIKUNI

Que eu saiba, não há ne-
nhum estudo abrangente so-
bre o Yoshi – essa figura pe-
culiar só na família japonesa
–, adotado por casamento
com a filha de outra família,
ou genro adotado como filho
e herdeiro do sogro. Ouvia
falar muito a respeito: o fula-
no foi como yoshi para a fa-
mília de sicrano. Geralmente
para uma família em que só
havia mulheres, e com a fi-
nalidade de preservar o nome
da família.

Nesse caso ele passava a
usar o nome da família que o
recebia. Substituía o primo-
gênito inexistente e seria o
guardião da linhagem, suce-
dia o sogro, mantendo o nome
da família e a propriedade
acumulada no longo do tem-
po. Cabia-lhe também zelar
pelo butsudan – altar budista
– e o culto aos antepassados.

Noutro dia, numa reunião
sobre os preparativos para os
festejos dos cem anos da imi-
gração, entre uma cerveja e
outra, surgiu bate-papo sobre
o tema. Na roda três eram
yoshis. Um fato curioso é que
os que imigraram após a se-
gunda guerra, na década de
cinqüenta, bom número deles
tinham vindo destinado a ca-
sar com alguma filha única de
família abastada. Nessa épo-
ca as famílias nikkeis esta-
vam bem economicamente.

Muitos deles donos de boa
porção de terras. Ao contrá-
rio dos primeiros imigrantes,
não precisaram pegar na dura
labuta nos cafezais. A maio-
ria sentia-se bem com a situ-
ação. Já algum, não escon-
dia o incômodo. Sentia-se
inferiorizado. Como o Yama-
da, sempre respondia áspero
quando o chamava pelo nome
da família adotiva.

Nessa rodada de cerveja
misturada com saquê, o que
me chamou a atenção foi a
história do Toshio. Só contou
a sua história porque já esta-
va um tanto alto. Ele era fe-
chado, raramente se abria à
intimidade.

Como muitos outros, so-
brevivera a guerra lá no Ja-
pão. Estava como yoshi de
um industrial remediado, pai
de filha única. Vivia confor-
tavelmente em vista com ou-
tros patrícios. Mas o sogro
era osso duro de roer.

Viu muitos amigos de sua
idade partirem para o Brasil.
Certo dia, ante um conflito
mais sério com o sogro, deci-
diu partir também. Viria sozi-
nho, logo chamaria a mulher
e o casal de filhos.

Chegando ao Brasil teve
a sorte de ir a uma fazenda
de café próximo a Cafelân-
dia. Era de propriedade de um
patrício de nome Maeda.
Como possuía o curso supe-
rior, embora não concluído, se
expressava bem, logo con-
quistou a confiança do pa-
trão. Assim sequer pegou no
serviço pesado. Dedicava-se
mais a parte administrativa,
dirigia o automóvel, ia aos
bancos e logo estava domi-
nando o português rudimen-
tar. O dono possuía só duas
filhas. Diferente de outras
famílias, mandava-as estudar
na cidade. O Toshio nada di-
zia sobre o seu passado. Man-
tinha-o como segredo. Quan-
do indagado, dizia ser órfão
de guerra. Tinha perdido toda
a família. Quase um ano de-
pois de chegado ao Brasil,
ainda não se comunicara com
a família no Japão.

Certa noite no jantar, o pa-
trão propôs-lhe que ele se ca-
sasse com a filha mais velha,
adotando-lhe o nome e ele
seria recebido como filho. Da
família deixada no Japão, qua-

se não se lembrava mais, ape-
sar de passado só um ano.
Nem saudade, tampouco.
Aceitou.

Com o passar dos anos
era próspero proprietário. Di-
versificou a produção. Aban-
donara o café. Dedicava-se
mais à pecuária e à cana. Ti-
nha três filhos. Dois médicos.
O mais novo, advogado.
Tudo corria bem. Praticava o
gatebol e o karaokê.

Seu passado estava enter-
rado, supunha.

Há cerca de dois anos, re-
cebera comunicado que ha-
via encomenda para ele na
associação de Shizuoka, da
capital, província de sua ci-
dade natal. Aproveitando vi-
agem, foi buscá-la.  Era en-
velope contendo cartas, fotos
de seus filhos do Japão. Ti-
nham enviado aos cuidados
da associação, pedindo que o
localizasse. E pedia notícias.
Dizia-lhe que sempre o pro-
curara. A mãe ainda estava
bem, pela fotografia. Tinha
quatro netos, já formados.

Não sei se pelo sentimen-
to frio ou pela ausência de
sensibilidade, não respondeu.
Apenas guardou o envelope.
Nem notícias após quase 50
anos tinham-no abalado. Não
contou a ninguém.

Ocorre que certo dia sen-
tiu-se indisposto e teve que
ser internado às pressas. A
mulher procurando o cartão
do convênio médico, vascu-
lhando as gavetas do seu es-
critório encontrou o envelo-
pe remetido pelos familiares
do Japão.

A esposa não disse nada.
Apenas quando ele teve alta,
o advogado dela apresentou-
lhe a escritura de doação das
propriedades aos filhos e deu-
lhe o envelope. Para ele res-
taram-lhe só uma pequena
casa, uma chácara e um car-
ro. Sua aposentadoria daria
para sobreviver. Seus filhos
sequer apareceram para des-
pedir. Nunca mais se fala-
ram. Nem um telefonema no
Natal ou no Ano Novo. A so-
lidão passou a ser sua única
companheira.

Não tardou muito os filhos
do Japão mandaram avisar-
lhe que viriam do Japão.
Acompanhando o governa-
dor da província numa mis-
são oficial, queriam encontrá-
lo quando da visita à Colônia
Hirano, próximo onde ele
morava atualmente. Era uma
rápida visita, mas gostariam
muito de conhecê-lo.

A comitiva chegou bem
atrasada. Mal deu tempo de
visitar o mausoléu do funda-
dor Unpei Hirano e estava
partindo. Mas deu para se
apresentarem. Só trocaram
um aperto de mãos. A filha
pelo menos lhe deu um beijo
na face, à ocidental. Só con-
versa de praxe. Que dizer
após 50 anos de silêncio?
Única coisa que conseguiu
falar foi: Me desculpe. Com-
prometeram-se a reencontrar
novamente, com maior folga.
Convidaram-no para visitar o
Japão. Fez sim com o movi-
mento da cabeça. Talvez no
próximo ano, no cinqüentená-
rio da imigração quando ca-
ravana vai inaugurar um busto
de Hirano lá no Shizuoka,
prometeu.

Após a partida do ônibus,
voltou para sua solitária casa.
Só tinha uma certeza.

Naquela tarde teria que
beber mais do que o normal
para que conseguisse ador-
mecer e não tivesse pesade-
los que nos últimos tempos
estavam o atormentando.
Quase todos fantasmas do
passado bem longínquo.

*Shigueyuki Yoshikuni é jor-
nalista e reside em Lins (SP)

ARTIGO

Yoshi (o Adotivo)

POLÍTICA

William Woo sugere criação de sistema nacional de identificação
O deputado William Woo

(PSDB-SP) defendeu em
plenário a implementação do
sistema único de identifica-
ção civil, observando tratar-
se de um importante instru-
mento no combate ao crime.
O sistema foi instituído pela
Lei 9.454/97 e até hoje não
foi implantado.

O parlamentar ressaltou
que atualmente uma pessoa
pode ter várias carteiras de
identidade, tiradas nos diversos
estados da federação, o que
facilita a fraude. Com o siste-
ma único de banco de dados,
segundo Woo, não será possí-
vel cometer fraude com a
emissão de nova carteira de
identidade. Além disso, afir-
mou, o sistema único de iden-
tificação é um instrumento de
trabalho da Polícia na procura
de um bandido, que estará sen-
do monitorado pela Justiça em
todo o País, em razão de não
poder tirar outro documento de
identificação.

Atualmente, disse o repre-
sentante paulista, um crimino-
so procurado num estado
muda-se para outro e lá tira

do ele, um sistema nacional
evitaria essa dúvida.

De acordo com Woo, o go-
verno teria que gastar R$ 1
bilhão para implementar um
novo sistema de identificação.
Mas, de acordo com estudo da
Polícia Federal citado pelo de-
putado, os custos com a imple-
mentação do sistema único de
identificação chegaria a R$
800 milhões, e governo econo-
mizaria de R$ 10 bilhões a R$
15 bilhões, somente com o fim
das fraudes na Previdência
Social. “Não adianta os esta-
dos melhorarem seus institutos
de identificação, hoje jogados
às traças, se eles não estive-
rem interligados nacionalmen-
te”, assinalou.

Fraudes na Previdência –
Outra vantagem do sistema
único de dados apontada pelo
deputado é o combate às frau-
des na Previdência. Segundo
ele, o Brasil paga por mais apo-
sentados do que deveria. Há
mais de 75 mil idosos com ida-
de superior a cem anos, infor-
mou, o que, a seu ver, pode
configurar fraude.

nova carteira de identidade
com nome falso. Já com o sis-
tema único de dados isso não
será possível, o que ajudará a
polícia a identificar rapidamen-
te um criminoso. “Com um
banco único de identificação,
por nossas impressões digitais,
não vamos permitir os golpes,
o crime mais comum. Já foi
detectado por uma CPI da
Casa várias contas abertas em
nome de laranjas. Com o sis-
tema único teremos um gran-
de controle da nossa socieda-

de “, afirmou.
No entendimento do parla-

mentar, o cidadão deve ter um
documento único de identida-
de. “Não posso ter um RG de
São Paulo, outro do Rio de Ja-
neiro, outro do Distrito Fede-
ral, outro do Maranhão. Tenho
de ter documento único, como
se faz com a Carteira Nacio-
nal de Habilitação”, frisou.

Outro exemplo citado pelo
parlamentar foi a dúvida sobre
a idade da menor presa no
Pará com 20 homens. Segun-

Woo defende que o cidadão deve ter um único documento

DIVULGAÇÃO

Ajudar as entidades da
comunidade nipo-bra-
sileira sempre fez par-

te da tradição do Hospital San-
ta Cruz. Mantido pela Socie-
dade Brasileira e Japonesa de
Beneficência Santa Cruz, a
instituição, agora, formalizou
esse auxílio. Na última terça-
feira (04), foram assinados os
termos de atendimentos soci-
ais na área de saúde em Ceri-
mônia realizada no auditório do
Hospital.

Quatro entidades que já re-
cebiam o recurso anteriormen-
te, Associação Pró-Excepcio-
nais Kodomo-no-Sono, Con-
gregação das Irmãs de Cari-
dade Japão (Caritas), Socieda-
de Beneficente Casa da
Esperança Kibô-no-Iê e
Assistência Social Dom
José Gaspar (Ikoi-no-
Sono), tiveram os bene-
fícios oficializados.

“Com esse acordo
de cooperação, nosso
objetivo é atender as ne-
cessidades da lei e criar
condições melhores
para atender os pacien-
tes”, explicou em dis-
curso o presidente da
Sociedade Brasileira e
Japonesa de Beneficên-
cia Santa Cruz, Paulo
Yokota.

O Hospital Santa Cruz nas-
ceu para atender a comunida-
de e é isso que tem feito, desde
1926, quando foi fundado. Pro-
move, ainda, filantropia perio-
dicamente. Profissionais per-
correm essas casas beneficen-
tes a fim de realizar check-up
nos internos. Ao mesmo tempo
em que se coloca a disposição
em executar qualquer tipo de
serviço médico de forma gra-
tuita.

Para os beneficiados, a se-
gurança em poder contar com
tratamentos em saúde só au-
menta, uma vez que sempre

receberam a assistência.
“Sempre que necessitamos,
somos muito bem atendidos.
Só temos a agradecer todo
apoio que nos foi dado e que
continua. Deus abençoe toda
equipe”, disse a presidente do
Caritas, Alzira Nakashima.

Uma opinião compartilha-
da com a diretoria de cada
entidade presente, Mário Na-
kamura (Kibô-No-Iê), Luís
Okamoto (Kodomo-No-Sono)
e Reimei Yoshioka (Ikoi-No-
Sono). Nas palavras discorre-
ram sobre a honra de terem
sido escolhidos para formar
essa parceria e expressaram

seu agradecimento.
A ocasião mostrou também

outro amparo prestado sem
fins lucrativos. Em parceria
com a Jica (Agência de Coo-
peração Internacional do Ja-
pão), é desenvolvido um tra-
balho na Angola e no Peru. No
entanto, Yokota criticou a po-
sição do arquipélago asiático
pelos “tratamentos discrimina-
tórios”, pelo Brasil ser volun-
tário, enquanto integrantes da
Jica serem pagos para prestar
o serviço. “O Santa Cruz sozi-
nho é difícil. Precisamos de
condições para ajudar nossos
irmãos angolanos e peruanos.”

 O pronunciamento seguiu
abordando a importância em
informar a população dos cui-
dados da alimentação a fim de
evitar possíveis enfermidades,
e não é à toa que, ao final, fo-
ram servidas saladas de fru-
tas e suco feitos com leite de
soja. Fazem parte da missão e
dos valores do Hospital ações
de promoção preventivas de
saúde, por meio de cursos e

palestras.
E com o fortalecimento de

laços entre as casas beneficen-
tes, um dos planos é atingir tam-
bém kenjinkais para que gerem
atividades e encontros sociais.
Por conseqüência, ocasione em
uma vida mais saudável às pes-
soas. “Iniciamos uma colabo-
ração conjunta e nossa remu-
neração como voluntários é a
satisfação no outro”, disse Yo-
kota finalizando a cerimônia.

2008 – Aproveitando o gan-
cho do Centenário, está nos
planos realizar um fundo de
solidariedade, da qual o Hos-
pital pede apoio da comunida-
de para que possam da conti-
nuidade a esse trabalho filan-
trópico. Paulo Yokota lançará
dois livros que está prestes a
terminar no ano que vem, e por
enquanto a idéia é oferecê-lo
como forma de retribuição
àqueles que colaborarem com
a ampliação dessa prestação
de serviço.
             (Cibele Hasegawa)

Entidades reunidas comemoram; abaixo, Yokota durante assinatura

JORNAL NIPPAK
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NHK – PROGRAMAÇÃO – 10 A 16 DE DEZEMBRO

Programação da NHK
10 – Segunda-Feira

00:00 NHK News
00:10 NHK Amateur Singing Contest

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

Eps. 48 (R)
02:55 Our Favorite Songs (R)
03:00 NHK News
03:10 Internet Agora
04:00 NHK News
04:15 Ibaraki Special “Buckwheat

Noodles”
05:00 Tanka Poetry
05:30 News: Good Morning, Japan
07:15 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

61
07:30 News & Weather
07:35 Have a Good Day!
08:25 News: Good Morning, Japan (R)
08:58 World Weather (E)
09:00 News & Weather
09:05 Overseas Safety Information
09:10 The Ultimate Cuisine
09:30 Micro World (R)
09:35 My Gardening
10:00 News & Weather
10:05 NHK Overseas Network
10:40 Asian Word Traveller
10:45 Drama Serial Encore “Miyako no

Kaze” Eps. 61
11:00 News
11:20 Live from Your Hometown
11:45 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

61 (R)
12:00 News
12:05 Fun with English
12:15 PythagoraSwitch Mini
12:20 Peek-a-boo
12:35 With Mother
13:00 News & Weather
13:05 Good Afternoon Japan
13:55 TV Exercise
14:00 NHK News
14:15 World Weather
14:20 World Heritage 100
14:25 Tokyo Market Information
14:55 Overseas Safety Information
15:00 News & Weather
15:05 Hello from Studio Park
15:59 World Weather
16:00 News & Weather
16:10 The Japan Prize 2007: Award-

winning Programs
16:59 World Weather
17:00 News
17:10 Whiz-Kids TV MAX
17:45 Walking the Oshukaido
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Today’s Close-up
18:56 World Weather
19:00 Weekly Book Review
19:54 World Weather
19:55 Japanese Traditional Music
20:00 News Watch 9 (B)
21:00 NHK Special
22:30 News & Sports
23:10 Shibuya Live Stage: That’s Enka!
23:53 World Weather
23:55 Business Frontline

11 – Terça-Feira
00:15 News Today 30 Minutes (E)
00:45 Health for Today
01:00 NHK News
01:10 Forerunning Business Minds
01:35 News Today Asia (E)
01:50 Points at Issue
02:00 NHK News
02:15 Exploring World Heritage (R)
02:58 World Weather
03:00 NHK News
03:15 Overseas Safety Information
03:20 Kiddie Craft
03:25 Fun with Japanese
03:35 With Mother (R)
04:00 NHK News
04:15 Hello from Studio Park (R)
05:00 Haiku Poetry
05:30 News: Good Morning, Japan
07:15 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

62
07:30 News & Weather
07:35 Have a Good Day!
08:25 News: Good Morning, Japan (R)
08:55 World Weather (E)
09:00 News & Weather
09:05 Overseas Safety Information
09:10 Today’s Menu
09:35 Fashionable Living
10:00 News & Weather
10:05 Living Well at 100
10:15 Hobbies and Leisure
10:40 Everyday Tips
10:45 Drama Serial Encore “Miyako no

Kaze” Eps. 62
11:00 News
11:20 Live from Your Hometown
11:45 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

62 (R)
12:00 News
12:05 Fun with English
12:15 PythagoraSwitch Mini
12:20 Peek-a-boo
12:35 With Mother
13:00 News & Weather
13:05 Good Afternoon Japan
13:55 TV Exercise
14:00 NHK News
14:15 World Weather
14:20 World Heritage 100
14:25 Tokyo Market Information
14:55 Overseas Safety Information
15:00 News & Weather
15:05 Hello from Studio Park
15:59 World Weather
16:00 NHK News
16:15 The Japan Prize 2007: Award-

winning Programs

16:59 World Weather
17:00 News
17:10 Whiz-Kids TV MAX
17:45 Walking the Oshukaido
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Today’s Close-up
18:56 World Weather
19:00 Extracurricular Lesson (R)
19:30 Japan on Site
19:59 World Weather
20:00 News Watch 9 (B)
21:00 NHK Song Concert
21:43 World Weather
21:45 Tsurube’s Salute to Families
22:30 News & Sports
23:10 Shibuya Live Stage: Japanese

Narrative
23:53 World Weather
23:55 Business Frontline

12 – Quarta-Feira
00:15 News Today 30 Minutes (E)
00:45 Health for Today
01:00 NHK News
01:10 Little Trips (R)
01:35 News Today Asia (E)
01:50 Points at Issue
02:00 NHK News
02:15 The Moment History Changed (R)
02:58 World Weather
03:00 NHK News
03:15 Overseas Safety Information
03:20 Kiddie Craft
03:25 Fun with Japanese
03:35 With Mother (R)
04:00 NHK News
04:15 Hello from Studio Park (R)
05:00 Enjoy Learning: The Knowledge

Master
05:25 Baby Care Tips
05:30 News: Good Morning, Japan
07:15 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

63
07:30 News & Weather
07:35 Have a Good Day!
08:25 News: Good Morning, Japan (R)
08:55 World Weather (E)
09:00 News & Weather
09:05 Mini Japanese Lessons
09:10 Today’s Menu
09:35 Fashionable Living
10:00 News & Weather
10:05 Enjoying Hot Springs
10:15 Hobbies and Leisure
10:40 Everyday Tips
10:45 Drama Serial Encore “Miyako no

Kaze” Eps. 63
11:00 News
11:20 Live from Your Hometown
11:45 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

63 (R)
12:00 News
12:05 Fun with English
12:15 PythagoraSwitch Mini
12:20 Peek-a-boo
12:35 With Mother
13:00 News & Weather
13:05 Good Afternoon Japan
13:55 TV Exercise
14:00 NHK News
14:15 World Weather
14:20 World Heritage 100
14:25 Tokyo Market Information
14:55 Overseas Safety Information
15:00 News & Weather
15:05 Hello from Studio Park
15:59 World Weather
16:00 The Japan Prize 2007: Award-

winning Programs
17:00 News
17:10 Whiz-Kids TV MAX
17:45 Walking the Oshukaido
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Today’s Close-up
18:56 World Weather
19:00 Top Runners
19:44 World Weather
19:45 Micro World
19:50 Meet the Legend
20:00 News Watch 9 (B)
21:00 Science for Everyone
21:43 World Weather
21:45 Professionals
22:30 News & Sports
23:10 Shibuya Live Stage: Music

Paradise
23:53 World Weather
23:55 Business Frontline

13 – Quinta-Feira
00:15 News Today 30 Minutes (E)
00:45 Health for Today
01:00 NHK News
01:10 Law and Laughter (R)
01:35 News Today Asia (E)
01:50 Points at Issue
02:00 NHK News
02:15 Tsurube’s Salute to Families (R)
02:58 World Weather
03:00 NHK News
03:15 Overseas Safety Information
03:20 Kiddie Craft
03:25 Fun with Japanese
03:35 With Mother (R)
04:00 NHK News
04:15 Hello from Studio Park (R)
05:00 Enjoy Learning: My Favorite Fi-

gures
05:25 Baby Care Tips
05:30 News: Good Morning, Japan
07:15 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

64
07:30 News & Weather
07:35 Have a Good Day!
08:25 News: Good Morning, Japan (R)
08:55 World Weather (E)
09:00 News & Weather09:05  Mini

apanese Lessons
09:10 Today’s Menu
09:35 Fashionable Living
10:00 News & Weather
10:05 Pottery Dream Atelier
10:15 Hobbies and Leisure

10:40 Everyday Tips
10:45 Drama Serial Encore “Miyako no

Kaze” Eps. 64
11:00 News
11:20 Live from Your Hometown
11:45 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

64 (R)
12:00 News
12:05 Fun with English
12:15 PythagoraSwitch Mini
12:20 Peek-a-boo
12:35 With Mother
13:00 News & Weather
13:05 Good Afternoon Japan
13:55 TV Exercise
14:00 NHK News
14:15 World Weather
14:20 World Heritage 100
14:25 Tokyo Market Information
14:55 Overseas Safety Information
15:00 News & Weather
15:05 Hello from Studio Park
15:59 World Weather
16:00 The Japan Prize 2007: Award-

winning Programs
16:53 Songs for Everyone
16:59 World Weather
17:00 News
17:10 Whiz-Kids TV MAX
17:45 Walking the Oshukaido
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Today’s Close-up
18:56 World Weather
19:00 Songs of Our Generation
19:30 Japan’s Academia
19:59 World Weather
20:00 News Watch 9 (B)
21:00 Thursday Samurai Drama
21:43 World Weather
21:45 The Moment History Changed
22:30 News & Sports
23:10 Shibuya Live Stage: That’s

Comedy!
23:53 World Weather
23:55 Business Frontline

14 – Sexta-Feira
00:15 News Today 30 Minutes (E)
00:45 Health for Today
01:00 NHK News
01:10 Mythical Japan
01:35 News Today Asia (E)
01:50 Points at Issue
02:00 NHK News
02:15 NHK Song Concert (R)
02:58 World Weather
03:00 NHK News
03:15 Overseas Safety Information
03:20 Express Yourself! Mini
03:25 Fun with Japanese
03:35 With Mother (R)
04:00 NHK News
04:15 Hello from Studio Park (R)
05:00 Enjoy Learning: Real Life Stories
05:25 Baby Care Tips
05:30 News: Good Morning, Japan
07:15 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

65
07:30 News & Weather
07:35 Have a Good Day!
08:25 News: Good Morning, Japan (R)
08:55 World Weather (E)
09:00 News & Weather
09:05 Mini Japanese Lessons
09:10 Today’s Menu
09:35 Fashionable Living
10:00 News & Weather
10:05 Meet the Legend (R)
10:15 Hobbies and Leisure
10:40 Everyday Tips
10:45 Drama Serial Encore “Miyako no

Kaze” Eps. 65
11:00 News
11:20 Friday Variety
11:45 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

65 (R)
12:00 News
12:05 Fun with English
12:15 PythagoraSwitch Mini
12:20 Peek-a-boo
12:35 With Mother
13:00 News & Weather
13:05 Good Afternoon Japan
13:55 TV Exercise
14:00 NHK News
14:15 World Weather
14:20 World Heritage 100
14:25 Tokyo Market Information
14:55 Overseas Safety Information
15:00 News & Weather
15:05 Hello from Studio Park
15:59 World Weather
16:00 NHK News
16:15 Begin Japanology (B)
16:45 Pet Counseling
17:00 News
17:10 Whiz-Kids TV MAX
17:45 Walking the Oshukaido
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Fine Arts for Children
18:55 World Weather
19:00 The Quiz Monster
19:30 Variety Show: The Human Body
19:59 World Weather
20:00 News Watch 9 (B)
21:00 Songs of Japanese Spirit
22:30 News & Sports
23:10 Cool Japan
23:55 Business Frontline

15 – Sábado
00:15 News Today 30 Minutes (E)
00:45 World Heritage 100 Selection (R)
01:00 NHK News
01:10 Japan Fishing Travels
01:35 News Today Asia (E)
01:50 Points at Issue
02:00 NHK News
02:15 Thursday Samurai Drama (R)
02:58 World Weather
03:00 NHK News
03:15 Overseas Safety Information
03:20 Express Yourself! Mini

03:25 Fun with Japanese
03:35 With Mother (R)
04:00 NHK News
04:10 Exercise for Everyone
04:15 Hello from Studio Park (R)
05:00 Enjoy Learning: History at Hand
05:25 Baby Care Tips
05:30 News: Good Morning, Japan
07:13 World Weather
07:15 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

66
07:30 NHK Weekly News
08:00 Check Your Life Budget
08:30 Extracurricular Lesson
09:00 News & Weather
09:05 Songs for Everyone
09:10 Begin Japanology (B) (R)
09:40 Touring Castles with Ryotaro

Shiba
09:55 Overseas Safety Information
10:00 Around Japan Again
10:35 Beautiful Peaks of Japan
10:40 Japanese Traditional Music (R)
10:45 Drama Serial Encore “Miyako no

Kaze” Eps. 66
11:00 News
11:15 Law and Laughter
11:40 Micro World
11:45 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

66 (R)
12:00 News
12:05 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 49 (R)
12:50 Enjoying Hot Springs (R)
13:00 NHK News
13:10 World Strollers
13:55 World Music Album
14:00 NHK News
14:10 J-MELO (E)
14:39 World Weather (E)
14:40 Insight & Foresight (E)
15:00 NHK News
15:10 GLAY in Live House
16:40 World Heritage 100 Selection
16:55 Overseas Safety Information
17:00 News
17:10 News for Kids Weekly
17:42 Our Favorite Songs
17:45 Pet Counseling
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Can You Speak English?
18:59 World Weather
19:00 Exploring World Heritage
19:45 News & Weather
20:00 Saturday Drama”Flow of

Silhouettes” Eps. 3(Final)
21:00 NHK News
21:10 Tonight with Kiyoshi
21:53 World Weather
21:55 Asian Word Traveller
22:00 NHK News
22:10 Nature Wonder Land
22:40 Inspiring Lives: Europe
23:00 Saturday Sports News
23:25 MUSIC JAPAN
23:55 Overseas Safety Information

16 – Domingo
00:00 NHK News
00:10 WHAT’S ON JAPAN (B)
00:40 Getting into Nihongo
01:00 NHK News
01:10 Battle for Laughs
01:40 The Ultimate Cuisine (R)
02:00 NHK News
02:10 Go & Shogi Journal
03:30 Japanese Narrative Art
04:00 NHK News
04:10 Sunday Art Museum
04:55 Asian Word Traveller
05:00 News & Weather
05:15 What’s New on Japanese Food
05:50 TV Exercise
06:00 News: Good Morning, Japan
06:45 Natural Grandeur of the East
06:59 World Weather (E)
07:00 Little Trips
07:25 Business Compass
07:57 World Weather
08:00 Sunday Debate
09:00 News & Weather
09:05 Neighbors Unite!
09:50 World Heritage 100
09:55 Overseas Safety Information
10:00 Time for a Hobby
10:59 World Weather
11:00 News
11:15 NHK Amateur Singing Contest
12:00 News
12:05 Comedy Hour
12:35 With Mother
13:00 News (R)
13:05 Overseas Safety Information
13:10 Deciphering Science
13:55 World Music Album
14:00 NHK News
14:10 Touring Castles with Ryotaro

Shiba (R)
14:25 Beautiful Peaks of Japan (R)
14:30 Behind the Scenes of The Japan

Prize 2007
15:57 Mini Program
16:00 NHK News
16:10 Riddles on Mobile
16:55 Mini Program
17:00 News
17:10 Junior High School Diary
17:40 Overseas Safety Information
17:45 Pet Counseling
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Battle for Laughs (R)
18:59 World Weather
19:00 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 50 (Final)
19:56 Introducing “Atsuhime”
20:00 News & Weather
20:15 NHK Special
21:05 World Heritage 100 (R)
21:10 Pop Music Club
22:00 NY Streets
22:20 This Week and You
23:00 Sunday Sports News

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

* IOLANDA TOSHIE IDE

No século 16, na busca
por expandir o cristianismo
católico, São Francisco
Xavier sentiu uma atração
especial pelo oriente. Iniciou
a evangelização no Japão em
1549, conseguindo a conver-
são de muitas famílias a pon-
to de outros missionários, por
ele chamados, para lá se diri-
girem. O aumento vertigino-
so de convertidos, aliada à
construções de igrejas, semi-
nários e colégios, preocupou
autoridades nipônicas. Não
sem razão: a sanha coloniza-
dora dos portugueses (e es-
panhóis) provocou atitudes de
precaução por parte dos que
até então estiveram fechados
aos contatos com o ocidente.

Restrições às atividades
religiosas e às construções de
templos e colégios foram sen-
do emanadas. Não tardou a
desencadear uma fúria de
perseguição a todos os cató-
licos, provocando a fuga de
uns e o massacre de outros.
No fim do século 16, a sobre-
vivência dos católicos tornou-
se quase impossível: muitos
foram perseguidos e mortos.

Os suspeitos de prática do
catolicismo, eram
enfileirados e obrigados a pi-
sar uma figura de Cristo
(Fumi-ê): quem não pisasse
era sacrificado, fosse ou não
adulto. Como, de tanto pisar,
a estampa fosse se desfazen-
do, foi encomendada, a famo-
so escultor, uma imagem de
Cristo em bronze. Os católi-
cos, mesmo sabendo que se-
riam condenados, recusa-
vam-se a pisar sobre a ima-
gem o que provocou a con-
versão do escultor, como é
narrado no filme “O Cristo de
Bronze”, premiado em
Berlim.

Em 1597, 26 pessoas, en-
tre missionários e convertidos,
foram condenados à morte
por praticarem a religião ca-
tólica. Desde Osaka, obriga-
dos a percorrer as estradas
sob intenso frio, chegaram a
Nagasaki onde foram cruci-
ficados no dia cinco de feve-
reiro. O Papa Urbano VII be-
atificou-os em 14 de setem-
bro de 1627, cabendo a Pio

IX a canonização em 18 de
junho de 1862.

Em 1612, supunha-se que
não houvesse mais nenhum
católico no Japão. Antes mes-
mo que o Imperador Meiji li-
berasse o exercício de qual-
quer religião (1873), o fran-
cês Padre Bernard Petit-Jean
iniciou em 1846 a construção
de uma catedral em Oura
(Nagasaki), mesmo sem sa-
ber se havia alguma pessoa
que professasse a religião
católica. Pronta a catedral
gótica de três torres em 1854,
Padre Petit-Jean mandou es-
crever, em gigantescas letras
japonesas: catedral.

Esperou que aparecesse
algum remanescente católico.
A primeira pessoa a adentrar
a catedral foi uma senhora de
40 anos que perguntou por
Santa Maria.

Sabe-se, porém que comu-
nidades se ocultaram, inclu-
sive na mata virgem, e con-
servaram a fé durante quase
três séculos, mesmo sem a
presença de sacerdotes, cons-
tituindo-se em acontecimen-
to único na história da igreja
católica.

Uma delas é a comunida-
de de Imamura (hoje Imá), na
província de Fukuoka, de
onde alguns integrantes par-
tiram para o Brasil no início
do século 20. Aqui chegan-
do, construíram capelas, es-
colas, colégios, seminários e,
inclusive grandes templos
como a Igreja Cristo Rei no
Bairro Gonzaga, em Promis-
são.

Alguns de seus descen-
dentes tiveram a alegria de
participar, nesse último do-
mingo, dia 25 de novembro,
da comemoração da festa de
Cristo Rei com a celebração
de Missa Solene oficiada por
Dom Irineu Danelon, Bispo
da Diocese de Lins.
Concelebraram Padre
Valdeci, pároco de Promissão,
e Padre João Batista Isao
Aoki, coordenador nacional
da Pastoral Nipo-brasileira,
atualmente residindo em
Bauru.

*Iolanda Toshie Ide é doutora
em História e Sociedade e pro-
fessora aposentada da Unesp

ARTIGO

Fumi-ê

O Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social) Bunkyo,
em conjunto com outras 34
entidades nipo-brasileiras, re-
alizam nesta segunda-feira
(10), a partir das 19h, no Salão
Nobre, ato solene em home-
nagem ao ministro do Tribunal
Superior do Trabalho, Fernan-
do Eizo Ono.

O ministro Fernando Eizo
Ono, natural de Assaí (PR), 59
anos de idade, tomou posse no
TST no dia 04 de outubro, tor-
nando-se o primeiro descenden-
te de japoneses a atingir o car-
go. Casado com Carmen No-
buko Minami Ono, tem três fi-
lhos (Fernando, Eduardo e Leo-
nardo). Bacharelou-se em Di-
reito pela Universidade Estadual
de Londrina (turma de 1979).

Entre as condecorações do
ministro Ono estão: Ordem do
Mérito Judiciário do Tribunal
Superior do Trabalho (Comen-
dador em 1998 e Grande Ofi-

HOMENAGEM

Comunidade homenageia
ministro do TST na segunda

cial em 2005), Ordem do Méri-
to Dom Bosco do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 10ª Re-
gião (Grande Cruz em 2005),
Ordem Catarinense do Mérito
Judiciário do Tribunal Regional
do Trabalho da 12ª Região (Se-
gundo Grau em 2005) e cida-
dão honorário de Cornélio Pro-
cópio (PR), em 1997.

O Bunkyo fica na Rua São
Joaquim, 381. Informações
pelo tel.: 11/3208-1755.
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DANÇA

Andréia Yonashiro comemora
vitória em ‘Dança no Gelo’

SAQUÊ

Editora JBC promove palestra
e traz livro sobre bebida

O saquê, tradicional bebida
japonesa, conquista cada vez
mais apreciadores pelo mun-
do. E para ajudar o público a
entender os mistérios da de-
gustação dessa bebida milenar,
a Editora JBC realiza  em par-
ceria com a Saraiva Mega-
Store e a Tradbras a palestra
Saquê, néctar dos deuses, com
o especialista Celso Ishiy, que
estuda o saquê há 3 anos.

Além da palestra, o evento
terá a venda o livro “Saquê:
Para Iniciantes & Iniciados”,
de temática inédita em portu-
guês sobre o assunto. O even-
to acontece no dia 18 de de-
zembro, às 19h30, na Livraria
Saraiva localizada no Shopping
Morumbi.

Prometendo sanar a curio-
sidade do público brasileiro, a
palestra irá abordar aspectos
como a origem do saquê, por
que a bebida é considerada
sagrada, os diferentes critéri-
os usados para qualificar os
produtos, costumes e etiquetas
que envolvem o destilado, a
temperatura ideal, e quais os
requisitos para a fabricação de
um saquê de boa qualidade,
além das técnicas de produ-
ção.

O universo da bebida é tão
vasto e rico no Japão, que
existem mais de 900 palavras
relacionadas ao assunto. Re-
pleto de significados e
simbologias, a cerimônia do
saquê é usada para o início de
uma nova etapa na vida. Os
samurais bebiam saquê antes
de uma guerra para criar co-
ragem e mais força.

Saquê para iniciantes – O
livro traduzido do original japo-
nês e escrito por Griffith Frost
e John Gauntner  responde em
profundidade todas essas
questões, reunindo e estrutu-
rando as informações funda-
mentais para quem deseja
apreciar e conhecer a bebida.
“Saquê: Para Iniciantes & Ini-
ciados”, da Editora JBC  tam-
bém explica os diferentes cri-
térios usados pelos experts
para qualificar os produtos e,
para os interessados em apri-
morar o paladar, inclui as fi-
chas de degustação usadas nos
torneios que elegem os melho-
res saquês do planeta.

Intercalado entre os capí-
tulos, há crônicas históricas e
atuais cujo enredo gira em tor-
no da bebida – histórias de
amizade, boemia e romance.
Receitas de combinações para
drinks contemporâneos e os de
pratos & petiscos ideais para
cada variação da infusão enri-
quecem a obra.

Além disso, nesta edição do
livro, foi incluído um capítulo
sobre a história e o mercado
do saquê no Brasil.

SAQUÊ: “NÉCTAR DOS
DEUSES”
QUANDO: 18 DE DEZEMBRO, ÀS 19H30
ONDE: SARAIVA MEGASTORE

MORUMBI SHOPPING (AV. ROQUE

PETRONI JR,1.089 – MORUMBI)
QUANTO: ENTRADA GRATUITA – AS

INSCRIÇÕES DEVEM SER FEITAS PELO E-MAIL

EVENTOSMORUMBI@LIVRARIASARAIVA.COM.BR

OU VIA TELEFONE: 11/5181-6638.
*AS VAGAS SÃO LIMITADAS E AS INCRIÇÕES

DEVEM SER FEITAS ANTECIPADAMENTE.

Obra e palestra desvendam segredos por trás da bebida

DIVULGAÇÃO

Neste final de semana (08)
e (09), enfeites e a cultura ja-
ponesa tomarão conta das ruas
do bairro nipônico de São Pau-
lo. Decorado com nobori (ban-
deiras típicas do Japão), trata-
se do 39º Toyo Matsuri [Festi-
val Oriental] realizado na Pra-
ça da Liberdade, estendendo-
se até a Galvão Bueno.

A ocasião irá reunir apre-
sentações de diversos ele-
mentos da cultura nipônica
para entreter o público, bem
como poderá passear pela fei-
ra de artesanato e prestigiar
o trabalho manufaturado. E
como não poderia faltar, as
pessoas poderão degustar da
culinária típica comercializa-
da no local.

Promovida pela Acal (As-
sociação Cultural e Assisten-
cial da Liberdade), o evento dá
início às festividades de fim de

Ao anoitecer, as atrações
do palco serão voltadas espe-
cialmente aos jovens. O apre-
sentador Augusto Takeda pro-
mete agitar a platéia com con-
curso de street dance, e outros
espetáculos.

Amanhã (09) é a vez de
exibições de iô-iô pela Associ-
ação Iô-iô do Brasil, demons-
trações de karatê, novamente
o som dos tambores japoneses,
e shows musicais. Vale desta-
car a presença da banda
“Gaijin Sentai”, que agrada a
muitos fãs de j-rock e melodi-
as de animês.

39º TOYO MATSURI –
FESTIVAL ORIENTAL
DATA: 08 E 09 DE DEZEMBRO

(SÁBADO E DOMINGO)
LOCAL: PRAÇA DA LIBERDADE

HORÁRIO: SÁBADO A PARTIR DAS 14H E
DOMINGO A PARTIR DAS 12H

Som dos tambores jaoneses é uma das atrações do evento

LIBERDADE

Toyo Matsuri acontece hoje (08) e amanhã (09)

ano e também, a comemora-
ção ao “Dia do Bairro da Li-
berdade”.

Na programação de hoje
(08), estão inclusos danças fol-
clóricas como sara odori, awa
odori, nanchu soran. No total,

serão mais de 700 dançarinas
das mais variadas Associa-
ções, mostrando a beleza da
performance do Oriente. Além
disso, haverá também taikô,
karaokê, rádio taissô, entre
outros.

DIVULGAÇÃO

PENSAMENTO JAPONÊS

Grupo de Estudo promove 2º
Colóquio

O 2º Colóquio sobre o Pen-
samento Japonês, organizado
pelo Grupo de Estudo sobre o
Pensamento Japonês e pela
Fundação Japão, tem como
objetivo continuar o diálogo
entre o pensamento ocidental
e oriental, iniciado em 2006, no
I Colóquio.

Desta vez, o fio condutor
das discussões será o proble-
ma da superação do niilismo,
relacionado com os diferentes
usos da linguagem, em parti-
cular, com a oposição entre a
linguagem objetificante, carac-
terística da metafísica e da ci-
ência ocidental, e a linguagem
não-objetificante da poesia e
do pensamento que Heidegger
chamou de meditativo.

O evento contará com as
palestras: “Recepção e Diá-
logo” (professor Antonio Flo-
rentino Neto); “Vontade de
Nada, Ressentimento,
Niilismo e sua Superação: no-
tas sobre a interpretação por

Nietzsche das relações entre
o budismo e esses temas”
(professor Oswaldo Giacoia
Junior); “O Erro de Eisenstein:
aspecto do olhar cinemato-
gráfico na conversa Ociden-
te-Oriente” (professor Sérgio
Basbaum); “As Noções de
Finitude e de Impermanência:
diálogo entre Heidegger e
Dôgen sobre o tempo” (pro-
fessor José Carlos Miche-
lazzo); “A Linguagem na Pro-
ximidade do Nada” (profes-
sor  Vagner Sassi); “Da Qua-
drindade ao Vazio” (professor
Zeljko Loparic).

DATA: 15 DE DEZEMBRO (SÁBADO) DE

2007
HORÁRIO: DAS 9H ÀS 12H E DAS

13:30H ÀS 16:30H

LOCAL: AUDITÓRIO DA FUNDAÇÃO JAPÃO

AV. PAULISTA, 37, 1º ANDAR

ENTRADA GRATUITA

É NECESSÁRIO EFETUAR INSCRIÇÃO PRÉVIA.
FAVOR ENVIAR NOME COMPLETO E E-MAIL

PARA: INFO@FJSP.ORG.BR

Sabe aquele ensinamento
de que o importante não
é nunca cair, e sim, le-

vantar sempre depois da que-
da? Apesar de ser um lugar-
comum, ele é uma descrição
literal da parte mais difícil da
rotina da patinadora e bailari-
na Andréia Yonashiro, de 25
anos, no esporte. Graças a esta
persistência durante os treinos,
ela e o vocalista Leandro, da
banda KLB, sagraram-se
campeões do concurso Dan-
ça no Gelo, no Domingão do
Faustão, em novembro. Ao
som de Hotel Califórnia, dos
Eagles, eles superaram o ex-
jogador da seleção brasileira
de vôeli, Tande, o ator Mário
Frias e as respectivas duplas.
     “Todos os concorrentes es-
tavam no mesmo nível, mas
cada um tinha facilidade mai-
or para coisas diferentes e
uma marca especial”, afirma
Andréia. “Eletrizados” com o
espetáculo, a audiência e os
jurados elegeram a nikkei e o
parceiro, coroando os mais de
três meses de preparo e dis-
putas. “No último domingo,
conseguimos realizar a melhor
apresentação que poderíamos
ter feito, apesar do nervosis-
mo por se tratar da final. Tive-
mos muita sorte com a música
e o figurino, e dava para sentir
na pele como o público nos
recebeu.”

Diferentemente das outras
fases, os dois tiveram apenas
três dias para aprender e de-
corar a nova coreografia por
conta de outros compromissos.
Mas devido ao comprometi-
mento da dupla, do coreógra-
fo Sylvio Lemgruber e de toda
a equipe para os ensaios em
horas extras, além do apoio dos
amigos e das famílias, conse-
guiram superar a dificuldade.
Esta, aliás, nem foi considera-
da a maior de todas durante a
trajetória.   

Após sucessivos tombos,
Leandro teve que fazer a pun-
ção (inserção de agulha para
extração de líquido) de um he-
matoma na região lombar.
“A cirurgia foi o momento
mais complicado porque tínha-
mos uma apresentação em dois

Não esperava, não. No
começo, são tantas novidades
que você não tem como sa-
ber o que vai acontecer. De-
pois, fui vendo como o Lean-
dro estava determinado e de-
dicado, e começamos a sen-
tir um gostinho da vitória.
Mas, mesmo assim, como
eram shows ao vivo, sabía-
mos que tudo podia aconte-
cer.

Como foi se apresentar
para todo o País?

Foi muito emocionante!
As gravações eram ao vivo
e o público interagia por meio
da votação. Tive uma sorte
imensa de estar ao lado do

Leandro, que é uma pessoa
muito querida Brasil afora, e
de poder compartilhar um
pouquinho do carinho que os
fãs dedicam a ele e ao seu tra-
balho. 

O Leandro já tinha algu-
ma noção de patinação?

Ele não tinha nenhuma no-
ção, o primeiro dia foi só que-
da, uma atrás da outra. Mas, o
entrosamento com ele foi fun-
damental para a vitória. O qua-
dro revelou como cada um dos
participantes supera muitos li-
mites ao aprender em tão pou-
co tempo algo que, num pro-
cesso normal, geralmente leva,
no mínimo, um ou dois anos.

Qual é sua formação no
esporte? 

Comecei a patinar com
sete anos com a professora
Elizabete Fernandes. Mais
tarde, ela se mudou para os
Estados Unidos e comecei a
viajar freqüentemente para
treinar com ela, desde os
meus nove anos. Infelizmen-
te, a patinação no gelo como
esporte ainda não tem estru-
tura para se desenvolver no
Brasil. Fui obrigada a deixar
a patinação de lado, na épo-
ca em que comecei meu cur-
so de graduação em dança na
Unicamp.

(G.Y.)

Esperava vencer o concurso?

dias”, conta. “Apesar de toda
proteção e segurança ofereci-
da pela produção do progra-
ma”, a bailarina afirma que
todos os praticantes estão su-
jeitos a acidentes. “Às vezes,
chegamos à vitória dando o
nosso melhor, mas o corpo tem
certos limites e exige paciên-
cia e cuidado.”

Além de estar preparado

para muitas quedas, os requi-
sitos para conseguir destaque
na modalidade são treinos
constantes, um bom professor
e a “sensação de voar, que só
a patinação pode oferecer”,
segundo Andréia. Em breve,
ela retoma as atividades com
as produções da Micrantos
Cia. de Danças, com desta-
que para uma homenagem ao

centenário da imigração japo-
nesa. Enquanto aguarda no-
vas propostas de apresenta-
ções, a nikkei continua a trei-
nar na pista do Shopping El-
dorado, de São Paulo, para
manter a forma. Quem sabe
ela não concede uma dança a
algum outro freqüentador com
mais sorte?

(Gílson Yoshioka)

A dançarina nikkei Andréia Yonashiro com o parceiro Leandro comemorou feito na televisão

DIVULGAÇÃO
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Aceitamos reservas
para Festas de
Fim de Ano

GASTRONOMIA

Kiyo Temaki House aposta em
combinações diferentes A Hikari está

realizando várias
ações promo-
cionais nos pon-
tos-de-venda para
promover a lentilha
e outros produtos
específicos para as
ceias de Natal e
Reveillon, entre
eles farofas pron-
tas, grão-de-bico e
especiarias. A em-
presa montou ter-
minais, pontas de
gôndola, espaços
extras e mesas de-
coradas em vários
supermercados. “Trabalhamos
em parceria com nossos clien-
tes sugerindo ações para me-
lhorar a exposição dos produ-
tos. Ao mesmo tempo realiza-
mos promoções junto aos con-
sumidores”, explica Luiz
Kurita, diretor comercial da
Hikari.

A empresa espera aumen-
tar as vendas de lentilha em
55% neste mês de dezembro.
Segundo Kurita, a cada ano as
vendas de lentilha crescem
consideravelmente no período
natalino. Isto porque o consu-
mo de pratos a base de

NATAL E REVEILLON

Hikari espera aumentar as
vendas de lentilha em 55%

lentinha na ceia de Reveillon
já virou tradição no Brasil.
Para as farofas prontas, o
crescimento de vendas espe-
rado é de 30%. As opções da
Hikari são: Farofa de Mandio-
ca Temperada (Tradicional),
Farofa de Milho Temperada,
Farofa com Carne Seca, Fa-
rofa de Milho com Uva Passa
(Doce) e Farofa Light.

Outro produto bastante uti-
lizado nas ceias de final de ano
é o grão-de-bico. A empresa
projeta um crescimento de
vendas deste produto no mês
de dezembro de 10%.

DIVULGAÇÃO

RISOTO DE
LENTILHA COM
CAMARÃO

Ingredientes:
1 xícara (chá) de lentilha,
1 xícara (chá) de arroz cru,
300g de camarão limpo,
4 dentes de alho amassa-
dos,
4 colheres (sopa) de ce-
bola ralada,
3 colheres (sopa) de azei-
te,
1 colher (sopa) de salsa
desidratada
Sal a gosto.

Rendimento: 3 porções

Modo de Preparo:
Coloque a lentilha de molho na
véspera. Em uma panela aque-
ça o azeite, junte 2 dentes de
alho amassados e a cebola.
Acrescente o arroz e deixe re-
fogar, temperando com sal a
gosto. Adicione a lentilha, 4 xí-
caras (chá) de água fervente e
misture bem. Deixe cozinhar
por 15 minutos ou até que este-
ja macio. À parte coloque o óleo,
o alho restante junte o camarão,
tampe a panela e deixe em fogo
baixo por aproximadamente 10
minutos, ou até que esteja cozi-
do. Num refratário misture o ar-
roz e lentilha com o camarão e a
salsa. Sirva à seguir.

R E C E I T A

O Nafuka Restaurante &
Sushi Bar entra no clima de ve-
rão com pratos e drinks espe-
cialmente para essa época do
ano. A vasta variedade de
combinados de sushi e sashi-
mis como é o caso do  “Com-
binado do Chefe” - Combina-
do de sushi e sashimi com 2
tekamaki, 2 kappamaki, 2
uramaki califórnia, 2 uramaki
skin, 2 joy, 2 hot
roll, 2 mineiri-
nho, 4 sushis
variados, 5 fati-
as de sashimi
R$ 45,90; os
c o m b i n a d o s
light como o
“Número 12”
que é compos-
to de 6 futoma-
ki de Acelga, 6
futomaki de sal-
mão, 6  futoma-
ki de pepino, 6
futomaki de
tabasco e 15
fatias de sashimi R$ 57,90
compõem o cardápio. Outra
ótima opção é a Salada de

Kani, compos-
ta por folhas de
alface, pepino,
kani e croutons
acompanhada
de molho espe-
cial à base
de shoyu R$
12,90.

A novidade
fica por conta dos drinks de
saque criados especialmente
para esta estação; a Saqueri-

VERÃO

Nafuka Restaurante & Sushi Bar traz pratos e drinks especiais
para a estação

nha de Melancia com limão
(melancia, saque e suco de li-
mão R$ 13,00), a Saquerinha
de Frutas Verdes (kiwi, uva
itália, carambola e saque R$
13,00), uma invenção original
e refrescante.

Para quem não resiste a
uma sobremesa, a sugestão é
o Harumaki Romeu e Julieta
– pastel oriental frito, rechea-
dos com goiabada e queijo,
envolto por uma fina camada

de açúcar e canela, acompa-
nhado por uma bola de sorve-
te Häagen-Dazs R$ 13,90.

NAFUKA RESTAURANTE &
SUSHI BAR
UNIDADE TATUAPÉ:
RUA PADRE LANDELL DE MOURA, 309
– JARDIM ANÁLIA FRANCO

TEL: 11/6671-8659
HORÁRIO: DE SEGUNDA A DOMINGO

DAS 12 ÀS 15H (ALMOÇO) E DAS 19 À
0H (JANTAR)
SERVIÇO DE MANOBRISTA: R$10,00 /
CARTÕES: VISA E REDE CARD

100 LUGARES/ AR CONDICIONADO/ ACESSO

P/ DEFICIENTES FÍSICOS/ ACEITA RESERVAS

DE SEGUNDA A QUARTA ATÉ ÀS 21H.

UNIDADE MOOCA:
RUA ISABEL DIAS, 166
TEL: 11/6121-6207
HORÁRIO: DE SEGUNDA A DOMINGO

DAS 12 ÀS 15H (ALMOÇO) E DAS 19 À
0H (JANTAR)
SERVIÇO DE MANOBRISTA: R$ 8,00 /
CARTÕES: VISA E REDE CARD

150 LUGARES/ AR CONDICIONADO/ ACESSO

P/ DEFICIENTES FÍSICOS / ACEITA RESERVAS

DE SEGUNDA A QUARTA ATÉ ÀS 21H.
WWW.NAFUKASUSHI.COM.BR

Pratos e bebidas leves são atração da casa

DIVULGAÇÃO

Apesar da enorme quan-
tidade de restaurantes
japoneses em São

Paulo, são poucos os que apos-
tam em determinada especia-
lidade. Além das tradicionais
casas de sushi e de sukiyaki, e
das mais recentes de katsu
(milanesa) e lamen, as
temakerias são a mais nova
atração deste segmento.

Inaugurada no final de no-
vembro, a Kiyo Temaki House,
no Tatuapé, oferece 28 opções
diferentes do prato que se tor-
nou febre na cidade e em ou-
tros grandes centros do País.

Para o proprietário do es-
tabelecimento, o comerciante
Orlando Afonso Maia, a inici-
ativa visa atender às necessi-
dades de um público cada vez
mais exigente. “São poucas os
lugares que oferecem essa
variedade de um mesmo pro-
duto”, afirma. Além dos tradi-
cionais temakis de salmão,
atum, kani e variações, o local
oferece os “especiais” de
tobiko (ovas de peixe voador),
massago (ovas de arenque e
alface), unagui (filé de enguia
e molho tarê) e o shishamô (fi-
lhote de arenque grelhado e
alface).

Em outros, a utilização do
shoyu é opcional, uma vez que
já vêm com molho próprio. É o
caso do temaki de camarão (re-
cheio de cogumelo champignon,
cebolinha e temperos à base de
leite de coco, gergelim e molho
de ostra) e o de salmão com
amêndoas (com cebolinha, tem-
pero especial, amêndoas pica-
das, maionese preta e pimenta
do reino branca).

Dentre as sobremesas, a
criatividade também não foi

Variações montadas com diferentes peixes e combinações fazem o sucesso da casa

FOTOS: DIVULGAÇÃO

mado em Gastronomia pela
Universidade Metodista, o su-
shiman Caio Kanai, um dos
três da casa, acredita que os
clientes estão em busca de
novidades, sem deixar de lado
a qualidade e serviços. “O te-
maki é um prato rápido, leve e
barato”.

(Gílson Yoshioka)

KIYO TEMAKI HOUSE
ENDEREÇO: RUA ITAPURA, 1429
TATUAPÉ

TELEFONE: 6194-4242
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
JANTAR: TODOS OS DIAS, DAS 18H A 00H

ALMOÇO: SÁBADO E DOMINGO, DAS

11:30 ÀS 15H

(A PARTIR DE JANEIRO, A CASA TODOS OS

DIAS PARA O ALMOÇO E JANTAR)

deixada de lado.  Com tapioca
no lugar do nori, e à base de
leite do coco e leite moça, o
temaki de morango com cho-
colate, o Romeu e Julieta (goi-
abada e queijo) e o prestígio
(chocolate e coco) estão en-
tre os mais pedidos. A princí-
pio, por curiosidade, e depois,
por ser “um doce diferente e
gostoso”, segundo o proprietá-
rio.

Além disso, a Kiyo Temaki
House oferece sushis, sashimis
e alguns pratos pouco encon-

trados em outros estabeleci-
mentos, como as trouxinhas de
salmão (salmão batido, ceboli-
nha e shoyu) e o frozen yogurt
com calda de gengibre e ras-
pas de coco. Segundo Maia, a
estrutura da casa – com am-
biente com capacidade para
100 pessoas e cozinha moder-
na - permitiu que o cardápio
fosse expandido.

O empresário é também
dono de uma franquia do res-
taurante Subway, que serve
sanduíches naturais. Ele afir-
ma que os jovens das classes
A e B estão entre os princi-
pais freqüentadores dos seus
dois estabelecimentos. “São
pessoas cultas, a procura de
comida saudável”, coloca. For-

Temaki de salmão com cebolinha

Ingredientes
50 gramas de salmão picado
40 gramas de arroz cozido
1/4 de nori
wasabi e cebolinha verde a gosto.

Preparo do arroz
1 xícara de arroz para sushi
1 xícara de vinagre de arroz
1/2 xícara de açúcar
1/2 pacote de hondashi (caldo de peixe)
1 tira de kombu (alga marinha mais grossa)
Ajinomoto e sal a gosto

Preparo do temaki
Misture o salmão picado com a cebolinha verde;
Espalhar o arroz na metade esquerda do nori;
Passar o wasabi;
Colocar o recheio em diagonal;
Enrolar segurando a ponta do canto inferior esquerdo do
nori com os dedos indicador e polegar até a extremidade
superior esquerda
Formado o temaki, use um grão de arroz para fechá-lo
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ÁUDIO

Sony paresenta sua nova linha de
mini-systems e micro-systems

Ás vésperas do Natal, a
Sony apresenta sua
nova linha de áudio

com dois modelos de mini-
system e dois micro-systems.
A novidade da linha é a fun-
ção USB Rec & Play, que per-
mite a gravação e reprodução
de músicas de dispositivos com
saída USB, sem necessidade
de computador. O consumidor
pode gravar as músicas de um
CD, no formato MP3, direto
para um MP3 player ou Pen
Drive.

Um dos lançamentos na li-
nha de micro-systems é o mo-
delo CMT-HX3R. Tem potên-
cia total de 100W RMS e con-
ta com a função USB Rec &
Play. Com display de duas li-
nhas, torna possível a visuali-
zação do nome do artista e da
faixa, simultaneamente. Vem
com amplificador Digital S-
Master, que diminui a distorção
do som, com a função DSGX,
para reforço dos graves, e dois
modos de equalização ajustá-
veis.

O CMT-HX3R conta com
capacidade para um CD, cai-
xas acústicas de duas vias com
woofer de 12 cm e tweeter de
4 cm, sintonizador com memó-
ria para 20 faixas FM e 10 fai-
xas AM. Possui entrada USB
frontal e uma entrada frontal
para MP3 player ou outros
portáteis, além de saída para
fone de ouvido. Seu preço su-
gerido é de R$ 1.099,00.

O segundo modelo lançado
na linha de micro-systems é o
CMT-BX3R. Esse produto tem
50W RMS de potência total e
também vem com o recurso
USB Rec & Play. Oferece ca-
pacidade para um CD e dois
modos de equalização ajustá-
veis. Possui o recurso DSGX

para reforço dos graves,
sintonizador com memória para
20 faixas FM e 10 faixas AM,
saída para fone de ouvido e
entradas para MP3 players e
portáteis e USB frontal. Seu
preço sugerido é de R$ 899,00.

Todos os consumidores que
comprarem um desses dois
modelos ganham um MP3
Player de 512 MB, que já vem
dentro da embalagem do
micro-system.

Mini-systems – Na linha de
mini-systems as novidades fi-
cam por conta do MHC-
GTX88 e do MHC-GT77. O
MHC-GTX88 tem potência
total de 770W RMS, USB Rec
& Play, display de duas linhas
e capacidade para três CDs.
Conta também com o recurso
D-Light Sync que permite
conectar aparelhos de ilumina-
ção com conexão padrão
DMX-512. Dessa forma, o

consumidor pode conectar, por
exemplo, um globo de luz que
tenha a saída DMX-512 que
será ativado de acordo com as
batidas da música.

Outro diferencial é o recur-
so X-Trance, que gera quatro
efeitos de som: Flanger,
Chorus, Delay e Sound Flash.

É equipado com dois
subwoofers com woofers de
25 cm e com o Massive Bass
System, que melhora os sons
graves. Também tem caixas
acústicas com woofers de 20
cm (frontais) e 10 cm (poste-
riores), ambas com tweeter
tipo corneta de 2,5 cm . A fun-
ção Track Search permite a lo-
calização das músicas do dis-
co sem parar a reprodução. Já
a função MP3 Booster melho-
ra a qualidade sonora das mú-
sicas no formato MP3. O pre-
ço sugerido do produto é de
R$ 1.999,00.

Outro novo mini-system é o

MHC-GTX77, com 600W
RMS. Conta com alguns recur-
sos como USB Rec & Play, X-
Trance, D-Light Sync, Track
Search e MP3 Booster. As cai-
xas acústicas têm 60 cm de al-
tura e vem com duas alças para
facilitaro transporte do apare-
lho. O design Matrix permite a
disposição das caixas na hori-
zontal ou vertical, com leve in-
clinação. Vem com dois
woofers de 20 cm e tweeter tipo
corneta de 2,5 cm . Seu preço
sugerido é de R$ 1.699,00.

Os dois produtos têm entra-
da para microfone com contro-
le de volume, 11 equalizações
pré-ajustadas e três pessoais,
entrada USB, duas entradas
analógicas, além de saída para
fone de ouvido e para D-Light
Sync. O acessório DLS-1 não
é fornecido com o mini-system,
mas pode ser adquirido pelo site
de vendas da Sony
(www.sonystyle.com.br).

Aparelhos chegam ao mercado com potência acima de 90W RMS e desing arrojado

DIVULGAÇÃO
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Honda vence em duas
categorias no Prêmio

A Honda conquistou dois
títulos no Prêmio AutoData
2007. Pela segunda vez con-
secutiva, o sedã Honda Civic
venceu na categoria “Veículo
Automóvel”. Já a campanha
de lançamento da motocicleta
Honda POP 100 foi escolhida
em “Estratégia de Marketing”.

Dividida em 18 categorias,
a premiação é um reconheci-
mento às empresas que mais
se destacaram no setor auto-
motivo brasileiro deste ano por
meio de votação direta dos lei-
tores da Revista AutoData, dos
assinantes da Agência
AutoData de Notícias e dos
participantes do Seminário
Perspectivas 2008.

O Honda Civic superou ou-
tros três concorrentes e alcan-
çou o título como o melhor na
categoria “Veículo Automóvel”
pela segunda vez seguida. Essa
conquista demonstra a excelen-
te aceitação do consumidor
nacional para um veículo que
está em sua oitava geração e
que completou recentemente 35
anos de história.

Num curto espaço de tem-
po, o sedã recebeu outras pre-
miações relevantes no País,
assumiu a liderança de sua
categoria e já está próximo de

atingir a expressiva marca de
40 mil unidades comercializa-
das somente em 2007.

POP 100 – Aproximar-se pri-
oritariamente dos usuários de
transporte público que ainda
não possuíam um veículo de
locomoção próprio. Essa foi a
proposta da Honda ao desen-
volver sua campanha de divul-
gação da Honda POP 100,
modelo lançado no início des-
te ano. Para isso, apostou na
utilização de mídias inéditas,
como bilhetes do Metrô pau-
listano. Graças a esse diferen-
cial, conquistou o prêmio da
AutoData 2007 na categoria
“Estratégia de Marketing”

Novo Civic caiu nas graças do consumidor brasileiro

DIVULGAÇÃO

VEÍCULOS

Nissan lança série limitada
‘Sentra 3 Américas’

Já encontra-se nas conces-
sionárias Nissan uma nova sé-
rie limitada, o Nissan “Sentra
3 Américas”. Este sedã terá a
configuração básica de um
Sentra 2.0 S com câmbio au-
tomático Xtronic CVT®. Os
diferenciais ficam por conta do
rádio CD changer de 6 discos
Rockford Fosgate, marca
premium de som automotivo;
amplificador (embaixo do ban-
co do passageiro); dois alto-
falantes adicionais e adesivo
alusivo ao projeto “Sentra 3
Américas”.

O projeto “Sentra3ame-
ricas” é uma expedição do jor-
nalista brasileiro Paulo Rollo e
a fotógrafa Jeanne Look que
percorrerá 30 mil quilômetros
em aproximadamente 100 dias,
passando por 17 países da
América Latina: México,
Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicarágua, Costa
Rica, Panamá, Venezuela, Co-
lômbia, Equador, Peru, Bolívia,
Chile, Argentina, Uruguai, Pa-
raguai, e por fim, Brasil.

A dupla acaba de comple-
tar 60 dias de viagem percor-
rendo mais de 11 mil quilôme-
tros em nove países da Amé-
rica Latina. A largada aconte-
ceu em Aguascalientes, no
México, na fábrica em que o
Nissan Sentra é produzido e
exportado para diversos países,

inclusive para o Brasil. Os re-
latos desta viagem estão dis-
poníveis no site:
www.sentra3americas.com.

“Essa primeira série limita-
da do Sentra será limitada a 240
unidades. O Novo Nissan
Sentra é o primeiro automóvel
da marca na categoria desen-
volvido especialmente para as
Américas, o que nos motivou a
participar do projeto”, explica
Arison Souza, diretor de Mar-
keting da montadora. “Esta edi-
ção especial reforça também
uma demanda do mercado bra-
sileiro que recebeu positiva-
mente a tecnologia do câmbio
Xtronic CVT®. Atualmente
esse câmbio responde por mais
de 70% do mix de vendas do
modelo da Nissan no Brasil”,
completa o executivo.

O Nissan “Sentra 3 Ame-
ricas” é equipado com motor de
alumínio 2.0 litros 16V com sis-
tema CVTCS (Continuously
Variable Valve Timing Control
System), sigla para controle de
abertura e fechamento de vál-
vulas continuamente variável.
São 142 cv de potência (5.500
rpm) com torque de 20,3 kgfm
(4.800 rpm). Esta Série Limi-
tada será comercializada a par-
tir de R$ 69.990,00 e estará dis-
ponível nas cores Preto Pre-
mium, Prata Classic, Cinza
Magnetic e Azul Onyx.

Modelo traz câmbio automático Xtronic CVT para maior conforto

DIVULGAÇÃO
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Embraer firma parceria com
grupo japonês

A Embraer firmou um con-
trato com seu segundo cliente
japonês, a Suzuyo & Co. Ltd.,
para entregar dois E-Jets
Embraer 170, e o direito de
compra para mais uma unida-
de da mesma aeronave. Esta
encomenda já estava incluída
na carteira de pedidos da
Embraer do terceiro trimestre
como “Cliente não divulgado”.

“Nós estamos bastante en-
tusiasmados com este segun-
do pedido vindo do Japão, na
medida que registramos avan-
ços significativos na região da
Ásia-Pacífico”, disse Mauro
Kern, vice-presidente Execu-
tivo da Embraer para o Mer-
cado de Aviação Comercial.
“É especialmente gratificante
receber este pedido da parte
de um grupo empresarial tão
tradicional e abrangente, e de-
sejamos a eles grande suces-
so nesta nova iniciativa.”

O Embraer 170 foi selecio-
nado para formar a frota inici-
al da empresa aérea da
Suzuyo, quando o novo Aero-
porto de Mt. Fuji Shizuoka, na
região central do Japão, abrir
em 2009. O valor do contrato,
se o direito de compra for
exercido, poderá totalizar até
US$ 87 milhões, a preço de lis-
ta, baseado nas condições eco-

nômicas de janeiro de 2007. O
início das entregas deve ocor-
rer no primeiro trimestre de
2009.

“O negócio da aviação é um
segmento totalmente novo para
a Suzuyo. Contudo, assumimos
o desafio de erguer um mode-
lo de negócios inovador, a fim
de criar sonhos e ânimo para
viagens aéreas, junto aos nos-
sos clientes”, disse Yohei
Suzuki, Presidente & CEO da
Suzuyo. “A nossa expectativa
é grande e cremos que é a
melhor aeronave para nosso
modelo de negócios, devido a
seu conforto superior e tecno-
logia de última geração.”

Características – Os E-Jets
têm velocidade operacional
máxima de Mach 0,82 e voam
a 12.497 metros (41.000 pés)
de altitude, com um alcance de
até 4.448 km (2.400 milhas
náuticas). O alto grau de
comunalidade entre as quatro
aeronaves resulta em uma
redução nos custos de manu-
tenção e de peças de reposi-
ção. Outro ponto forte é a tec-
nologia fly-by-wire utilizada no
sistema de comandos de vôo,
semelhante à empregada em
jatos comerciais maiores e ae-
ronaves militares.

Jatos brasileiros foram encomendados por empresa japonesa

DIVULGAÇÃO

NATAL

Presépio vivo é atração no
Shopping D

Em clima de Festas, o
Shopping D tem uma série de
atrações gratuitas para o pú-
blico no mês de dezembro, com
as suas várias facilidades de
sempre: 1.800 vagas gratuitas
no estacionamento, agilidade
de movimentação por 3 eleva-
dores panorâmicos e 18 esca-
das rolantes, fraldário, emprés-
timo de carrinhos de bebê e
acessos especiais para porta-
dores de deficiências.

A Decoração Natalina nes-
te ano destaca o dourado em
todas as suas nuances, com-
posta por 5.735 enfeites diver-
sos e bolas, 481 galhos e en-
feites de festão, 974 metros de
fitas, cordões iluminados e de-
corados com 44.700 lâmpadas.
Cascatas com milhares de
micro-lâmpadas descem de
mais de 20 metros de altura
pelo vão central, passando por
todos os andares.

O Presépio Educativo- a
imagem mais tradicional do
Natal - é o ponto central des-

sa decoração; onde os pais
podem contar às crianças a
Cascatas de luzes despencam
por vários andares história do
nascimento do Menino Jesus.
Afinal, está tudo lá: o Menino
Jesus na mangedoura da mo-
desta estrebaria , ladeado por
José e Maria e observado  pe-
los animais domésticos e os
ilustres visitantes, os Reis Ma-
gos com os seus presentes. Á
frente, um gramado com
carneirinhos complementa a
delicadeza da cena.  Atrás da
manjedoura, há um pinheiro
dourado de 09 metros de al-
tura (o equivalente a 3 anda-
res).

PROGRAMAÇÃO DE NATAL

DO SHOPPING D.

SHOPPING CENTER D - AV. CRUZEIRO

DO SUL, 1.100 (CRUZAMENTO COM A

MARGINAL TIETÊ, SENTIDO PENHA)

PRÓXIMO ÀS ESTAÇÕES ARMÊNIA E

TIETÊ DO METRÔ

TEL (11) 4506-6000

WWW.SHOPPINGD.COM.BR

Presépio pode ser visitado durante mês de dezembro

DIVULGAÇÃO
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Luiz Shinohara é eleito pelo COB
o melhor técnico de 2007

A Seleção Brasileira da ca-
tegoria pré-júnior retornou de
Porto Rico com a quarta colo-
cação no Campeonato Pan-
Americano da categoria. Na
disputa pela medalha de bron-
ze, a equipe foi derrotada pelos
donos da casa por 6 a 0 no últi-
mo dia de competições (2/12).

BEISEBOL PRÉ-JÚNIOR

Brasil conquista quarta
colocação em Porto Rico

Na decisão do título os Esta-
dos Unidos venceram a Vene-
zuela por 7 x 2. O destaque foi o
atleta Zach Davies, eleito o Me-
lhor Jogador do Campeonato.

O Brasil obteve 3 vitórias e
5 derrotas. Os destaques bra-
sileiros foram Diogo Henrique
Nakaie (Maior roubador de
bases) e Felipe Sato Fukuda
(Melhor arremessador por
efetividade)

Confira a campanha do Brasil
Fase Classificatória
25/11 – República  Dominicana
7 x 8 Brasil
26/11 - Brasil 16 x 5 Guatemala
27/11 - Venezuela 14 x 1 Brasil
28/11 - Brasil 9 x 1 EUA
29/11 - Porto Rico 3 x 2 Brasil
30/11 - Brasil 8 x 2 Aruba
01/12 - Brasil 1 x 11 Estados
Unidos (semifinais)
02/12 - Porto Rico 6 x 0 Brasil
(3º lugar)

(*) fonte: site da Confederação Bra-
sileira de Beisebol e SoftbolFelipe Sato Fukuda

Pela primeira vez em nove
edições do Prêmio Bra-
sil Olímpico, o Troféu de

Melhor Técnico do Ano será
entregue a um profissional do
judô. Em 2007 o Comitê Olím-
pico Brasileiro homenageará o
trabalho de Luiz Junite Shino-
hara à frente da Seleção Bra-
sileira Masculina de Judô. Aos
53 anos, Shinohara comandou
o judô brasileiro no melhor ano
da história da modalidade. Com
seis medalhas no judô masculi-
no nos Jogos Pan-Americanos
Rio 2007, quatro no Campeo-
nato Mundial do Rio de Janeiro
e o vice-campeonato mundial
por equipes, na China, o Brasil
consolidou-se definitivamente
como uma das potências na
modalidade. Shinohara recebe-
rá o seu troféu na cerimônia do
Prêmio Brasil Olímpico 2007,
que será realizada no dia 17 de
dezembro, no Teatro Municipal
do Rio de Janeiro.

“O troféu de melhor técni-
co do Prêmio Brasil Olímpico
é um reconhecimento impor-
tante para o judô brasileiro.
Tivemos um ano excepcional
com um bom desempenho nos
Jogos Pan-americanos Rio
2007 e principalmente no Cam-
peonato Mundial, quando su-
peramos todas as expectati-
vas. É uma honra receber esse
prêmio, principalmente por vir
do Comitê Olímpico Brasilei-
ro, entidade que representa
todas as modalidades esporti-
vas do país. Fico extremamen-
te feliz por ter meu trabalho
reconhecido e gostaria de di-

em Caracas-83 foi prata. Ao
lado de Flavio Canto, Shinoha-
ra é o único judoca brasileiro
com este desempenho em Jo-
gos Pan-americanos.

Em 2002, Shinohara assu-
miu a comissão técnica da Se-
leção Brasileira masculina de
judô e com ela aumentou ain-
da mais sua coleção de títulos.
Ao longo dos últimos cinco
anos foram oito medalhas em
Campeonatos Mundiais, duas
em Jogos Olímpicos e 12 em
Jogos Pan-americanos. “Fo-
mos perseverantes em busca
dos resultados e hoje o Brasil
é uma das grandes forças do
judô mundial. O Brasil está
completamente inserido como
uma das grandes potências do
judô mundial. A motivação dos
atletas está alta depois do de-
sempenho nesse ano”, afirma
Shinohara, nascido em Embu,
interior de São Paulo.

Futuro – Já projetando o fu-
turo, o treinador vê com bas-
tante otimismo os próximos
passos da seleção brasileira de
judô. “Agora o desafio é
potencializar os treinamentos e
proporcionar as melhores con-
dições para alcançarmos ex-
celentes resultados nos Jogos
Olímpicos de Pequim”, disse
Shinohara, explicando um pou-
co do seu segredo. “Eu traba-
lho puramente a técnica dos
atletas. Procuramos assimilar
as características próprias de
nossos judocas com a compe-
titividade do judô europeu”,
afirmou o treinador.

vidir essa honra com toda mi-
nha comissão técnica. É a pre-
miação máxima que qualquer
treinador pode alcançar”, co-
memorou o treinador, há cinco
anos no comando da equipe
masculina de judô do Brasil.

Judô clássico – Criado sob a
doutrina do judô clássico de
Jigoro Kano, Luiz Shinohara
conviveu desde pequeno com
os tatames. Luiz é filho do len-
dário Massao Shinohara, fun-
dador da academia Shinohara.
Antes mesmo dos clubes in-

vestirem no judô, Massao Shi-
nohara ensinava amigos japo-
neses e alguns jovens, entre
eles um aluno que em pouco
tempo se tornaria um dos mai-
ores judocas da história do
país, Aurélio Miguel, que de-
pois conquistou duas medalhas
olímpicas.

Com essa base, Luiz Shi-
nohara chegou à seleção bra-
sileira como atleta, tendo des-
taque em Jogos Pan-america-
nos. Nos Jogos do México-75
foi medalha de bronze. Em San
Juan-79 conquistou o ouro e

Shinohara comemora com João Derly nos Jogos Pan-Americanos

DIVULGAÇÃO

A 14ª Taça Brasil de Bei-
sebol Interclubes Adulto che-
ga a sua quinta rodada com os
semifinalistas já definidos. No
último domingo (2) foram co-
nhecidas as quatro equipes
classificadas para a próxima
fase: Guarulhos, Nippon Blue
Jays, São Paulo e Atibaia.

Com a derrota de 6 x 4 para
o São Paulo, mesmo se ven-
cer hoje o Nippon Blue Jays ,
o Dragons somará sua primei-
ra vitória, mas ficará atrás de
Atibaia, que também soma
apenas uma vitória, no critério
de desempate “confronto dire-
to”.

A quinta rodada, que acon-
tece hoje (8), servirá para de-
finir a ordem de classificação
para os confrontos dos jogos
semifinais de amanhã (9). A
final da competição está mar-
cada para o próximo dia 16. Os
jogos acontecem sempre no
Estádio Municipal de Beisebol
“Mie Nishi”, em São Paulo
(SP).

TABELA DE JOGOS

Fase Classificatória

24/11 (Sábado)
Dragons 4 x 6 Guarulhos

São Paulo 13 x 4 Nippon Blue Jays

25/11 (Domingo)
Guarulhos 10 x 4 São Paulo

Atibaia 4 x 3 Dragons

01/12 (Sábado)
São Paulo 14 x 3 Atibaia

Nippon Blue Jays 5 x 4 Guarulhos

02/12 (Domingo)
Atibaia 4 x 8 Nippon Blue Jays

Dragons 4 x 6 São Paulo

08/12 (HOJE)
9h – Nippon Blue Jays x Dragons

13h – Guarulhos x Atibaia

Fase Semifinal

09/12 (Domingo)
3º x 2º (9h)
4º x 1º (13h)

BEISEBOL ADULTO

Definidos os semifinalistas da
14ª edição da Taça Brasil

A Seleção Bra-
sileira de Judô está
no Japão, onde dis-
puta a Copa Jigoro
Kano, um dos tor-
neios mais tradicio-
nais do judô mundi-
al. A competição,
que teve início on-
tem (7) e prossegue
neste fim de sema-
na (8 e 9), reúne
atletas de 78 paí-
ses. A equipe do
Brasil é formada por Charles
Chibana (-60kg), Pedro Gue-
des (-73kg), Tiago Camilo (-
81kg), Hugo Pessanha (-90kg),
Luciano Correa (-100kg), João
Gabriel Schlittler (+100kg),
Érika Miranda (-52kg),
Danielle Zangrando (-57kg),
Danielli Yuri (-63kg), Mayra
Aguiar (-70kg) e Priscila Mar-
ques (+78kg).

Após vencer o japonês

JUDÔ 2

Seleção Brasileira participa da Copa Jigoro Kano

Luciano Correa (dir) é um dos destaques

DIVULGAÇÃO

Kosei Inoue no Campeonato
Mundial do Rio de Janeiro, em
setembro, João Gabriel
Schlittler se transformou em
celebridade no Japão. Jorna-
listas daquele país estiveram
no Rio de Janeiro em outubro
para conhecer e acompanhar
o dia-a-dia do brasileiro que
havia derrotado na disputa da
medalha de bronze o cam-
peão olímpico e tricampeão do

mundo.
“Foi curiosa a reação dos

japoneses. Tenho certeza de
que muita gente lá estará cu-
riosa para me ver lutar. Com
certeza seria incrível uma
nova luta com o Inoue no Ja-
pão. O ano foi muito puxado,
mas valeu à pena. Ter
medalhado nos Jogos Pan-
Americanos e no Mundial
será sempre inesquecível”,
diz João Gabriel.

O Brasil estreou ontem na
competição com os judocas
Charles Chibana (-60kg) e
Priscila Marques (+78kg).
Hoje (8/12) competem Pedro
Guedes (-73kg), Mayra
Aguiar (-70kg), Danielle Zan-
grando (-57kg) e Danielli Yuri
(-63kg). Pedro lutará contra
o eslovaco Filip Soska; Mayra
está de bye na primeira ro-
dada e espera a vencedora do
confronto entre a americana

Ronda Rousey e a polonesa
Beata Rainczuk; Yuri terá
pela frente a russa Liubov
Belskaya enquanto Zangran-
do lutará com a coreana Ho
Sze Man. Amanhã (9/12)
será a vez de Hugo Pessanha
(-90kg), Luciano Correa (-
100kg), João Gabriel
Schlittler (+100kg) e Erika
Miranda (-52kg). Hugo luta
com o neozelandês David Dill
Russell; Luciano Correa fica-
rá de bye e espera o vence-
dor do confronto entre Aaron
Handy (EUA) e Jang Sung
Ho (COR); João Gabriel
também espera o atleta que
sairá da luta entre Jan
Wojnarowicz (POL) e Bama
Bor (HUN). Já Érika Miran-
da aguarda Marine Richard
(FRA) ou Yuki Yokosawa.

A Copa Jigoro Kano encer-
ra a temporada 2007 do judô
brasileiro.

KARATÊ KYOKUSHIN

Ewerton Teixeira vence o 9º
Campeonato Mundial

RAIO X
Nome: Ewerton Teixeira
Data de nascimento: 13/02/82
Naturalidade: São Paulo
Graduação: Faixa-preta, 2º dan
Altura: 1,88 m
Peso: 106 kg
Técnica: Hiza Gueri
Experiência no Japão: “O
caratê brasileiro é admirado
pela técnica. O chute, por exem-
plo, passa por cima da guarda.
O forte do caratê japonês é a
garra, principalmente quando
lutam em casa”.

A categoria pré-in-
fantil do Nikkey de
Marília sagrou-se
campeã do 12º Campe-
onato Brasileiro de
Beisebol Interclubes
Pré-Infantil, competi-
ção encerrada no últi-
mo dia 2, na Acel (As-
sociação Cultural e
Esportiva de Londri-
na). E o título veio de-
pois de a equipe rever-
ter uma desvantagem
de quatro pontos na úl-
tima entrada e vencer, na pror-
rogação, o Nippon Blue Jays
por 9 x 5. Após a partida, o
técnico de Marília sintetizou o
espírito da equipe na partida:
“Não se pode desistir nunca”.

Um dos destaques da equi-
pe campeã, o atleta Gabriel
Clovier, acabou eleito o Melhor
Jogador do Campeonato, en-
quanto que seu companheiro Ian
Nonoyama recebeu o prêmio de
Jogador Mais Esforçado.

BEISEBOL PRÉ-INFANTIL

Marília conquista título na
prorrogação

Resultados – Fase Final
02/12 (Domingo)

Gecebs 3 x 4 Ibiúna
(3º Ouro)

Marília 9 x 5 Nippon Blue Jays
(prorrogação - Final Ouro)

Pereira Barreto 1 x 6 Jales
(3º Prata)

Maringá 23 x 8 Bastos
(Final Prata)

Londrina 8 x 9 Atibaia
(3º Bronze)

Birigui 17 x 1 Mogi
(Final Bronze)

Equipe de Marília sintetizou o espírito “guerreiro”

Jogadores recebem troféu de campeão

DIVULGAÇÃO

Ewerton coloca os adversários para “dormir”

JORNAL NIPPAK

Negro, cabelo
com dreadlocks, 1,88
m e 106 kg. Há al-
guns anos, um cam-
peão mundial de
caratê Kyokushin
com esta descrição
causaria surpresa.
Algo parecido acon-
teceria se, hoje, por
exemplo, a seleção
japonesa de futebol
vencesse a Copa do
Mundo. Mas os tem-
pos são outros. Com
experiência e títulos
internacionais, além
do destaque do Bra-
sil nas últimas com-
petições internacio-
nais, Ewerton
Teixeira foi o gran-
de vencedor do 9º
Campeonato Mundial Kyoku-
shin, realizado em Tóquio, nos
dias 16, 17 e 18 de novembro.
Com o feito, ele se torna o se-
gundo estrangeiro, ao lado do
brasileiro Francisco Filho, a in-
terromper a hegemonia do Ja-
pão, que conta com os outros sete
títulos no espor-
te.

Nas sete lu-
tas que fez,
Teixeira de-
monstrou abso-
luta superiori-
dade sobre os
adversár ios ,
tendo vencido
três, inclusive a
final com o
tcheco Jan
Soukup, por
nocaute. Aos
25 anos, o cara-
teca atribui o tí-
tulo aos professores, alunos,
companheiros da equipe e,
principalmente, ao mestre Seiji
Isobe. “Ele é a pessoa a quem
devo mais. Passou tudo do que
precisava saber nas lutas, e
como se adequar ao compor-
tamento japonês. Ficamos três
dias lá e era importante conhe-
cer o respeito, a cultura e a
alimentação no país”, explica.

Para chegar ao resultado, o
campeão passou por jornadas de
7 horas diárias, com descanso
apenas aos domingos, desde o
início do ano. Além do preparo
específico para as lutas, a co-
mando de Francisco Filho,

musculação e corrida, Teixeira
afirma que a prática de funda-
mentos básicos da modalidade
foi um dos diferenciais para ven-
cer. Para ele, a falta destes trei-
nos, o excesso de confiança de
alguns favoritos e penalidades
sofridas logo no início do emba-

te foram res-
ponsáveis pela
eliminação de
muitos atletas.

Com auxílio
de R$ 1500 da
bolsa-atleta do
Ministério dos
Esportes, o fai-
xa-preta afir-
ma que conse-
gue pagar suas
despesas com
alimentação –
come fora to-
dos os dias nos
intervalo dos

treinos – condução e suple-
mentos vitamínicos. “O mais
difícil é agüentar os treinos.
Do resto, não posso recla-
mar”, coloca.

Nas horas vagas, prefere
ficar em casa (“jogar bola
machuca mais que caratê”,
diz, rindo) assistindo vídeos,
lendo revistas ou mangás do
Samurai Executor e Lobo So-
litário. “Nas folgas, estou tão
cansado que só quero ficar
deitado”, complementa. Nos
torneios, porém, os adversá-
rios é que têm sido colocados
para dormir.

(Gílson Yoshioka)
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STREET DANCE

The Face grava música que
mistura taikô e hip hop para 2008

As batidas fortes do
taikô se misturam ao
som do hip hop para

contar a história da imigração
japonesa no Brasil e a ida dos
nikkeis à terra de seus ances-
trais. Intitulada como “Tomo-
dati” [amigo], a canção é uma
homenagem feita pelo The
Face, grupo de street dance da
comunidade nipo-brasileira, ao
Centenário.

“A música mostra um pou-
co das dificuldades que os ja-
poneses enfrentaram ao che-
gar aqui. E, o processo inverso
vivido por nossos amigos, que
estão do outro lado do mundo
buscando melhores oportunida-
des”, explica o líder e fundador
do The Face, Lenílson Pereira
Rodrigues, mais conhecido
como Haysten. “Ressaltamos o
espírito de guerreiro daqueles
que batalharam bastante aqui e
no Japão”, acrescenta Thiago
Arruda Leite, o Negraxa, um
dos rappers do conjunto.

Para compor “Tomodati”,
Haysten passou seu conheci-
mento e vivência na comuni-
dade, desde 1990, e pesquisas
sobre a imigração a Pjota, au-
tor da letra e um dos rappers.
Ele conta que já trabalhou na
lavoura, usando enxada e sol
escaldante na cabeça. Assim,
tentou colocar um pouco des-
sa experiência na música.

Já na melodia, a idéia era
de colocar elementos da cul-
tura nipônica dialogando com
a cultura hip hop. “Dançarino
é escravo da batida, não há
como não se apaixonar pela
percussão. E o taikô moderno
possui uma coreografia. Tive-
mos uma identificação direta”,
explica Negraxa. Outro instru-
mento que ainda está em es-
tudo a fim de ser acrescenta-
do é o shamisen, que dará um
tom diferenciado.

A composição faz parte do
novo projeto do grupo que,
agora, além das performances
da dança, se apresenta tam-
bém cantando. Eles gravaram
um CD demo, que deve ser
lançado no ano que vem, quan-
do será comemorado o aniver-
sário de 15 anos da equipe.
Dessa forma, homenageiam
também integrantes, ex-inte-
grantes, e as pessoas que es-
tão longe, o que justifica o
nome da composição.

“2008 será a tempestade
perfeita”, define Haysten, o
ano de celebrações que pode
ser bastante promissor ao The
Face. E enquanto o ano novo
não chega, o grupo planeja um
espetáculo diferente, da qual a
cultura japonesa irá “dialogar”
com a cultura hip hop, em co-
memoração aos 100 anos. Um
dos elementos em estudo é o
som do shamisen.

Quem quiser conhecer esse
novo trabalho, o quarteto mu-
sical se apresenta neste fim de
semana no 39º Toyo Matsuri
(leia mais na página 8), reali-
zado na Praça da Liberdade,
em São Paulo.

Adeptos do street dance, grupo The Face prepara invasão musical para Centenário da Imigração

DIVULGAÇÃO

No Hip Hop eu já conheci uma rapa
Agora à esquerda e direita só vejo japas
Não sei porque, mas estou aqui no meio
E daí sou Gaidin estou aqui sem receio
Brasil Japão no início não foi fácil
Quem sabe da história está sabendo do que falo
Kassato Maru é 781
Imigrantes japoneses chegam ao Burajiru
No porto de Santos esperança alegria
O que vinha pela frente isso eles não sabiam
Enriquecer rapidamente é o que tinham em mente
Koohi Café trabalhar seguir em frente
Ao passar do tempo começou o sofrimento
No meio do cafezal trabalhando ao relento
Mas firmes e fortes como bons guerreiros
Enfrentar a vida, hã, sempre sem medo
Voltar a terra natal como um derrotado
Não a vergonha seria insuportável
Por outro lado alma de um Samurai
Prosseguir , lutar , desistir...jamais

Hú Bushido : caminho do guerreiro
Brasil Japão mantendo o respeito
Hú Bushido caminho do guerreiro
Meus irmão na correria o tempo inteiro

Brasil Japão é assim meu dia dia
Nihondin do meu lado, união na correria
Vim de um lugar não muito bem falado
Mas tive o respeito dos irmãos...comprovado
Arigatô por passar o conhecimento
Nagasaki, Hiroshima sei de todo o sofrimento
Mas o tempo passou e hoje em dia ta mudado
Bola pra frente deixa um pouco do passado

Tecnologia hoje em dia acelerada
Quero dar um trampo em Tóquio e morar em Kanagawa
Robôs que sabem até conversar
Até parece que tem vida chega até
assustar...arrepiar
Aqui ta embaçado eu quero é ganhar ien
Enriquecer rapidamente quero ir pra lá também
Se uma gueixa te der bola hã chega e cola
Pra ficar mais fácil na hora de ir embora
No meu caso to susa São Paulo é minha cara
Na Liberdade como sushi tomo saquê tudo em casa
Assim que é o meu jeito de ser
Chega mais vem comigo é gambatê

Como um samurai preparado para a luta
Sou um brasileiro que não desiste nunca
Nihon, Burajiru é Brasil Japão
Do início até agora 100 anos de imigração
Sem abrir mão da historia a cultura
Jovens e idosos nikkeis rezam pra Buda
Ninhon to ligado terremoto é constante
Aqui enchente miséria desemprego gera fome
Cada um tem seu problema cada um tem o seu lado
Mas vamos pulando por cima dos obstáculos
Nem tudo é perfeito isso tudo eu respeito
Lado bom lado ruin tem que ser desse jeito
Hú Bushido: Caminho do guerreiro
Samurai aqui do Hip Hop verdadeiro
Hoje tamo junto, PAZ tudo em casa
Sol nascente novamente esquenta a minha aba
Perseverança esperança e muito orgulho
Antes de falar besteira ae estuda o bagulho
À todo sofrimento guerra sayonará
Arigatô nihondin, gaidin por me escultar

“TOMODATI”
(Pjota)

MÚSICA

Concerto do Bunkyo apresenta
recital de trio céltico

O 36º Concerto do Bunkyo
aos Domingos, que acontece
amanhã (9), no Pequeno Au-
ditório da entidade, em São
Paulo, apresenta recital de trio
céltico, composto pela harpis-
ta Cássia Doninho, violinista
Gianpietro Saisi e o flautista
Juvêncio Lobo.

O trio foi formado com ob-
jetivo de desenvolver um tra-
balho de resgate histórico, in-
terpretando, essencialmente,
obras de origem ou inspiradas
na cultura celta, medievais e
renascentistas, o que vem fa-
vorecer preservação de estilos
musicais. E, principalmente,
sensibilizar e despertar as me-
lhores emoções. A entrada é
franca, mas o Bunkyo solicita
a doação de um quilo de alimen-
to não perecível, que serão do-
ados a entidades beneficentes.

Para o recital estão progra-
madas canções de grandes
nomes da música internacional,
incluindo compositores japone-
ses, além das canções natali-
nas. Confira a programação:

1ª parte: Le Temps Passe,
Le Bleu, Marche de Brian
Boru; Trotto; Cantiga; Douce
Dame Jolie; A Jig; Robin;
Nachtanz; Nobody’s Gigge;
Bransle de La Torche; Lord
Willoughby’s Welcome Home;
Lady Laiton’s Almain; Sete
Melodias de Turlough O’
Carolan; All in a Garden
Green; Pachelbel’s Canon;
Italian Ground; Green Sleeves
to a Ground.

2ª parte: Tributo ao Japão
(Pout-Porri de melodias japo-
nesas – com Yuuyake Koyake,
Mikan no Hana, Sakuoka e
Sakura-Sakura) e Canções
Natalinas (Jingle Bells e Noite
Feliz).
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Trio apresentará canções de renome tanto no Brasil quanto no Japão

DIVULGAÇÃO

O conjunto musical come-
çou aos poucos, em meados de
2002, quando Miwa, cantora
do grupo, entrou. Os shows
cantando no microfone se res-
tringiam apenas as apresenta-
ções de aniversário do The
Face.

“Já tinha a vontade de che-
gar até aqui [cantar rap]. E
agora, somos um grupo com-
pleto de hip hop”, afirma
Haysten. Desde 2005, quando
se apresentaram na Virada
Cultural de São Paulo, a equi-
pe começou a investir mais
afundo nesse projeto. A pro-

posta é fazer um trabalho di-
ferente do que já existe. As
letras retratam a realidade da
equipe e como eles mesmos
definem, “nem elitista, nem
periférica, mas experiências
universais”.

“Chegamos para quebrar as
barreiras do rap. Não falamos
sobre polícia ou favela. Mostra-
mos a mistura de raças, frustra-
ções, vitórias e as batalhas de
cada dia, que é a nossa realida-
de”, diz Negraxa. Nesse cená-
rio, é quase impossível não citar
os nikkeis. Aliás, os olhinhos pu-
xados fazem parte de quase to-

das as faixas do CD.
Agora, a meta é divulgar um

pouco mais o quarteto que agita
o público com as melodias de rap.
“Todos nos conhecem como o
The Face que dança. Os inte-
grantes são os mesmos, mas na
música, quando toca na rádio
não tem como as pessoas ve-
rem os movimentos. É aí que
nossas histórias se tornam dis-
tintas. Somos grupos indepen-
dentes fazendo parte da mesma
família. Nosso objetivo é dialo-
gar com diferentes públicos de
todas formas”, salienta o líder.

(Cibele Hasegawa)

Da dança a música

Já estão abertas as inscri-
ções para o tradicional Koohaku
Utagassen de Guaimbê, que em
2008 chega a sua 33ª edição.
Promovido pela Sociedade Cul-
tural Esportiva de Guaimbê o
evento acontece no dia 06 de
janeiro, na sede do clube, e tem

KARAOKÊ

33º Koohaku Utagassen de
Guaimbê aceita inscrições

como objetivo comemorar a
entrada do ano novo e dar opor-
tunidade para os ex-moradores
da cidade se confraternizarem.
A associação fica na na rua Rui
Barbosa, 80. Mais informações
pelo tel.: 14/97386956 (com
Tamiko Taka).

O artista plástico Yuk Imai
realiza sua primeira individual
no Joh Mabe Espaço Arte &
Cultura (Av. Brigadeiro Luiz
Antonio, 4225, Jardim Paulis-
ta, em São Paulo). A mostra
“A revelação de um talento”,
que prossegue até o dia 19 de
dezembro, reúne 33 obras, sen-

ARTES

Yusk Imai expõe no Joh Mabe
do 18 em madeira, 13 telas e 2
desenhos, compondo uma sé-
rie. O público poderá conferir
a exposição de segunda a sex-
ta feira, das 10 às 18h, e aos
sábados, das 10 às 15h. Entra-
da franca. Mais informações
pelos telefones: 11/3885-7140
ou 3884-1277.


