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Grandes empresas japone-
sas do setor eletrônico estão in-
teressadas em investir no Bra-
sil, para produzir monitores de
TV a plasma e LCD (liquid
crystal display; em português,
tela de cristal líquido). A infor-
mação foi dada na sexta-feira
passada (3) pelo chefe do De-
partamento de Tecnologia e Ra-
diodifusão do Ministério de Ne-
gócios Internos em Comunica-
ção do Japão, Akira Okubo, após
reunião na Casa Civil, onde foi
discutida a escolha do sistema
de TV digital que o Brasil vai
adotar ainda neste ano.

Estiveram presentes no en-
contro o ministro das Comuni-
cações, Hélio Costa, a minis-
tra-chefe da Casa Civil, Dilma
Roussef, integrantes do setor
público japonês, além de repre-
sentantes das empresas Pana-
sonic, Sony, Toshiba e NEC.

É a segunda vez que o go-
verno brasileiro recebe execu-
tivos japoneses para tratar do
tema. No mês passado, grupo
de trabalho criado para rece-
ber propostas dos três padrões
de transmissão de TV digital
reuniu-se com representantes
dos sistemas japonês, europeu
e americano.

Segundo Okubo, para quem
a reunião foi “produtiva”, o go-
verno brasileiro não atrelou a
possibilidade da instalação de
fábricas japonesas de compo-
nentes eletrônicos de alta tec-
nologia à escolha do padrão de
TV digital. Apesar disso, acres-
centou, teria indicado que a es-

colha do padrão era um dos te-
mas das negociações com o
Japão. Para Okubo, ficou cla-
ro no encontro que o governo
brasileiro quer também investi-
gar o interesse de empresas de
outras nacionalidades.

Definição - Hélio Costa con-
firmou para a proxima sexta-
feira (10) o anúncio do padrão
de TV digital a ser adotado no
Brasil. Marcado inicialmente
para 10 de fevereiro, o anún-
cio foi adiado em um mês.

Em entrevista coletiva con-
cedida na segunda-feira, Cos-
ta classificou como “bastante
proveitosa” a reunião com re-
presentantes do governo e
empresários japoneses, reali-
zada na última sexta-feira.
Segundo o ministro, os japone-
ses são os mais interessados
em realizar parcerias com o
Brasil, ao contrário dos ameri-
canos e dos europeus.

Nos próximos dias, os em-
presários entregarão um docu-
mento no qual declaram for-
malmente o interesse na cria-
ção de uma fábrica de
semicondutores no Brasil.
“Queremos que o Brasil deixe
de se um montador”, afirmou
o ministro, ao comentar que o
governo brasileiro apresentou
aos representanes dos três
modelos de TV digital a pro-
posta de criar uma joint-
venture para desenvolver ati-
vidades na área, mas apenas
os japoneses se interessaram.

(da Agência Brasil)

TV DIGITAL

Japoneses revelam interesse na
produção de monitores

Os cinqüenta anos foram
comemorados em
2001, mas o livro co-

memorativo, programado para
ser lançado há cinco anos, fi-
cou pronto no final do ano pas-
sado. Para festejar finalmente
o término, a Acenbo (Associ-
ação Cultural e Esportiva
Nipo-Brasileira de Osasco)
convida os associados e ami-
gos para um coquetel que
acontece hoje, às 19 horas, no
Espaço Takaoka, localizado
em Alphavile.

Com capa dura, bilíngüe,
378 páginas e muitas fotos, “A
Tocha” (“Taimatsu”, em japo-
nês) traz mensagens de con-
gratulações da diretoria e au-
toridades, a história da entida-
de, descrição dos diversos de-
partamentos, a relação de
Osasco com a cidade-irmã Tsu
(Mie), os presidentes e a lista
das famílias associadas.

De acordo com Osamu
Hiratsuka, que preside a enti-
dade desde 2005, foram várias
as dificuldades para que o livro
ficasse pronto. “Comemora-
mos os 50 anos em 28 de outu-
bro de 2001 e começamos o tra-
balho de edição um ano antes.
No início eu não era presidente
da Comissão Editorial, e sim
Akira Kawai. Eu era somente
um dos vice-presidentes, mas
em 2003 ele teve de assumir
como vice-presidente do Bun-
kyo [Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa] e passou o
cargo para mim”, conta
Hiratsuka. Mas foram quase
cinco anos de espera, e outros
obstáculos foram enfrentados
durante o preparo do livro.

Dificuldades na coleta de
informações, para averiguar a
história e as atividades dos
departamentos, organização
das fotografias, “mas a princi-

pal foi a parte financeira”. E
explica-se: “Porque um livro
desses custa muito, e conse-
guimos terminar graças aos
patrocinadores; e o decisivo foi
o apoio do Banco Sudameris,
que ajudou com grande quan-
tia.” Com isso, o antigo presi-
dente, Kiyoshi Koh, ficou mais
aliviado. “Por vários motivos
houve essa demora, mas no
final deu para resolver, e ficou
muito bonito”, avalia Koh.

Cinco anos depois, Acenbo lança livro
comemorativo do cinqüentenário

Hiratsuka concorda: “Ficou
muito bem-feito, com boa quali-
dade e muitas fotos, o que real-
mente valoriza, e sentimos bas-
tante orgulho e satisfação. É o
primeiro livro da associação e
deixamos para os jovens e cri-
anças que estão chegando uma
história escrita registrada. Esse
é o objetivo fundamental.” Fo-
ram editados no total 3 mil exem-
plares que poderão ser adquiri-
dos, além de hoje, posteriormen-
te na própria associação.

Estrutura da entidade - O
quadro de associados da
Acenbo tem cerca de 750 fa-
mílias, todas devidamente pos-
tadas no livro dos 50 anos, e
que participam dos 20 depar-
tamentos que a entidade pos-
sui – 11 culturais e nove es-
portivos. “Temos a sede mais
antiga no centro de Osasco,
onde realizamos atividades
como karaokê, dança e
ikebana. Lá o acesso é mais
fácil, principalmente para os ido-

sos. E em 1982 a prefeitura
municipal doou um terreno de
28 mil metros quadrados, onde
um ginásio coberto abriga o tê-
nis de mesa, futsal, badminton
e taikô, entre outros, além de
possuir campo de beisebol, ga-
tebol e atletismo”, descreve o
presidente. Mas não é só isso.
A diretoria pretende ampliar o
espaço, construindo mais um
andar para novas instalações da
escola japonesa, biblioteca e
uma sala de reuniões.

Na noite de hoje, espera-
se a presença de cerca de 300
pessoas, que poderão observar
os painéis fotográficos monta-
dos no local e os estandes de
patrocinadores. O livro será
entregue a algumas entidades,
e para comprá-lo, o valor pro-
mocional para quem compare-
cer é R$ 40,00. O endereço do
Espaço Takaoka é Alameda
Rio Negro, 111, Alphavile, em
Barueri (ao lado do Mc
Donald’s). Mais informações
pelo telefone 11/3684-0904.

REPRODUÇÃO

ENTIDADES

Entidade tem duas sedes e próximo objetivo é construção de nova instalação para escola de língua

A Associação Cultural e
Esportiva Saúde espera rece-
ber em sua sede, neste domin-
go, cerca de mil pessoas para
prestigiar a 15ª edição da Fes-
ta do Sorvete, evento que con-
tará com muitas atrações e
será precedido de uma balada
para os jovens.

Segundo os organizadores,
membros do departamento de
atletismo e da escola de língua
japonesa da entidade, haverá
sorvete à vontade, além de vá-
rias brincadeiras para toda a fa-
mília e amigos. As diversões são
provas ou barracas de pescaria,
canaleta, tomba-lata, assombra-
palhaço, cadeia e fat family.

“Estamos dando tarefa de
preparo para os jovens, como
meio de incentivar a responsa-
bilidade e a formação de líde-
res. No ano passado tivemos

900 visitantes e esperamos mil
para esta edição”, afirma o di-
retor do departamento de lín-
gua japonesa, Jorge Suzuki. A
festa será das 10h às 16h, e o
valor da entrada é R$ 12,00
(antecipado) ou R$ 15,00 (no
dia). As crianças de 6 a 11 anos
pagam R$ 6,00 (antecipado) ou
R$ 8,00 (no dia). Os menores
de 5 anos não pagam.

Das 17h às 22h, acontece
uma balada para maiores de 12
anos. Para agitar a festa, fo-
ram convidados os DJs Léo e
Kshaça, além dos grupos de
street dance Secret Wish, Just,
Revolution e Jewel.

Os ingressos podem ser
adquiridos na ACE Saúde, que
fica na Rua Diogo Freire, 307,
no Jardim da Saúde. Mais in-
formações pelos telefones 11/
5058-6958 ou 5062-9794.

DOMINGO

ACE Saúde realiza 15ª Festa do
Sorvete e balada com street dance

A Associação Nova Ban-
deirante de Tiro ao Alvo realiza
no domingo a décima edição
do Festival Quatro Estações.
O evento acontece das 8h às
16h, no Jabaquara. A prova
Miralvo J. abre o torneio, com
Tesouro do Saber de Rebas e
karaokê.

A celebração será às 12h,
seguida de almoço, sorteio de
brindes e entrega de prêmios.
Música e danças também ani-
mam o público. Haverá home-

nagem especial a idosos se-
guindo uma milenar tradição
japonesa. Os participantes
com idades significativas deve
informar o ano de nascimento
na reserva da adesão, que cus-
ta R$ 45,00.

O endereço do local em que
acontece o festival é Rua
Buritis, 128, Jabaquara (próxi-
mo ao Metrô Jabaquara). In-
formações e reservas pelo te-
lefone 11/5589-1451 ou 9747-
8645 (Yamamoto).

ANBA

10º Festival de Quatro Estações
homenageia idosos no domingo

O Superior Tribunal de Jus-
tiça indicou na tarde da segun-
da-feira (6) quatro nomes para
preenchimento das vagas dei-
xadas pelos ministros Franciulli
Netto e Sálvio de Figueiredo.
Dentre os quais, está o do de-
sembargador Massami Uyeda,
primeiro nikkei a ter o nome
na lista de indicação.

O paulista Uyeda, de 63
anos, foi promotor público (70-
77) e é magistrado desde 1978.
Ele concorreu com outros 203

desembargadores de todo o
País. Mestre e doutor pela
Usp, Massami Uyeda é tam-
bém professor universitário e
tem obras publicadas em seu
nome. Os outros três indica-
dos são alagoano Humberto
Eustáquio Soares Martins, 49,
o catarinense Jorge Mussi, 53,
e o mineiro Joaquim Hercula-
no Rodrigues, 56.

A escolha final será defini-
da pelo presidente da Repúbli-
ca, Lula.

DIREITO

Desembargador Massami Uyeda
recebe indicação do STJ

Será lançado na sexta-feira
(10) o livro “Gestão Empresari-
al – organize a sua agenda para
gerar resultados” (Navegar Edi-
tora), de Luiz Teluo Saguchi. A
noite de autógrafos acontece das

19h às 22h, na Cultura Inglesa
da Vila Mariana.

O endereço é Rua Madre
Cabrini, 413, São Paulo. In-
formações pelo telefone 11/
5549-1722.

LANÇAMENTO

Livro sobre gestão empresarial
será lançado na sexta-feira

A Associação Cultural
Nipo-Brasileira de Ribeirão
Pires promove no domingo (12)
a tradicional Festa do Yakiso-
ba, primeira do ano, na sua
sede. O almoço será das 11h30
às 15h, e os convites já estão
sendo vendidos a R$ 9,00.

Haverá também tempurá,
sushi, harumaki, doces japone-
ses e bebidas. A associação
fica na Rua 1º de Maio, 565
(ao lado da delegacia), no Jar-
dim Itacolomy, Ribeirão Pires.
Informações pelo telefone 11/
4825-2645 (após 13h).

ABC

1ª Festa do Yakisoba de Ribeirão
Pires será no domingo

Capa da publicação

A Fundação Japão e a
ABEJ (Associação Brasileira
de Estudos Japoneses) reali-
zam um simpósio aberto aos
interessados, no próximo do-
mingo (12), com o intuito de
ampliar a rede de atuação dos
Estudos Japoneses na Améri-
ca do Sul.

O Simpósio vai discutir te-
mas como a dificuldade de de-
senvolvimento dos Estudos Ja-
poneses e estratégias a serem
desenvolvidas para a sua me-
lhoria, além da integração dos
Estudos Japoneses no âmbito
sul-americano, e também a po-
sição dos pesquisadores perante
a imagem estereotipada da cul-
tura japonesa, baseada no fil-
me “Memórias de uma
Gueixa”, de Rob Marshall, ven-
cedor de três Oscar (direção de
arte, figurino, fotografia).

PROGRAMAÇÃO
10h às 12h

Conferência do Secretário da Cul-
tura da Prefeitura de São Paulo
Carlos Augusto Calil (a confirmar)
Uma visão sobre o filme “Memó-
rias de uma Gueixa”

DOMINGO

Simpósio discute estudos
japoneses na América do Sul

Debate sobre o posicionamento dos
pesquisadores perante a imagem es-
tereotipada da cultura japonesa
Moderador: Jo Takahashi

14h às 15h30
Conferências
“Estudos Japoneses sob a Perspecti-
va da Sociedade Brasileira”
Prof. Sedi Hirano (sociólogo, vice-
Reitor de Cultura e Extensão da Uni-
versidade de São Paulo, ex-diretor da
FFLCH da USP)
 “Estudos Japoneses sob a Perspec-
tiva da Sociedade Japonesa”
Prof. Yoshisuke Nakaoka (arquiteto
urbanista, vice-presidente das Relações
Internacionais da Universidade Hyogo
de Educação, ex-diretor da Sociedade
Japonesa para a Promoção da Ciência)
Moderadora: Profa. Lili Kawamura

16h15 às 17h
Simpósio de Estudos Japoneses
(Debate)
Tema: O Futuro dos Estudos Japoneses
na América do Sul: estratégias, estímulo
aos novos pesquisadores e intercâmbio
sul americano.
Moderador: Presidente da ABEJ,  Ale-
xandre Uehara

17h
Encerramento

QUANDO: 12 DE MARÇO (DOMINGO),
DAS 10H ÀS 17H

ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO (AV. PAULISTA, 37, 1º ANDAR)

A Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo (Osesp)
abre a temporada deste ano
com a apresentação do Coro
da Fundação Príncipe de
Astúrias, vindo da Espanha.

O espetáculo será na Sala
São Paulo, hoje, Dia Interna-
cional da Mulher. Os cantores
espanhóis terão a companhia
do Coro da Osesp, reunindo
concerto de 150 vozes, que in-
terpretarão A Missa de Réqui-
em, de Giuseppe Verdi.

O Príncipe de Astúrias é um
dos mais respeitados e importan-
tes grupos corais do seu país. O
concerto se repetirá nos dias 10
e 11, contando exibições de so-
listas internacionais convidados
pela Osesp, como Hasmor

Papian (soprano), Mzia Nioradze
(mezzo soprano), Miroslav
Dvorsky (tenor) e Giacomo
Prestia (baixo-barítono).

Na regência do Coro Sin-
fônico da Osesp, Naomi
Munakata; o coral espanhol
terá a batuta de José Esteban
Garcia Miranda. Na agenda
2006 da Osesp estão previs-
tos 130 concertos, incluindo
turnê pelos Estados Unidos.

ABERTURA DA TEMPORADA
2006 DA OSESP
QUANDO: DIAS 8 E 10 DE MARÇO, QUARTA

E SEXTA-FEIRA, ÀS 21H. DIA 11, SÁBADO,
ÀS 16H30
INGRESSOS: DE R$ 25 A R$ 79
SALA SÃO PAULO (PRAÇA JÚLIO PRESTES,
S/Nº. TEL.: 11/3337-5414)

HOJE

Naomi Munakata rege Coro
Sinfônico da Osesp
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C o n t a t o : c a c a u y o s h i d a @ u o l . c o m . b r

Colaboração: Marcus Hide

O artista plástico japonês Yasushi Taniguchi
realizou no dia 21 de fevereiro a abertura da
sua primeira mostra individual chamada
“Simbiose”, na Galeria Deco, em São Paulo.
Apresentando 20 trabalhos inéditos, realizados
em lâminas de serras como suporte para pintu-
ras de minúsculas mulheres seminuas, o artis-
ta, de 25 anos, explora associação e a tensão
entre os gêneros masculino (serras) e o femi-
nino (corpos curvilíneos). A mostra segue até o
dia 15 de março.

1: A galerista Hideko Suzuki, os artistas Yasushi Taniguchi e Futoshi Yoshizawa  2: Os artistas plásticos
Arnaldo Battaglini, Roberto Okinaka e Titi Freak  3: O artista plástico James Kudo discute a obra com
o ator japonês Kissei Kumamoto  4: As artistas plásticas Sachiko Koshikoku e Lia Chaia  5: A artista
Tomie Ohtake com o artista Ayao Okamoto e sua esposa, Alexandra Okamoto

DIVULGAÇÃO

1: Himiko Pasho, Eriça Tomimaru e Eduardo Kashimata  2: Pai Chi Nan, Lenadro Okuda, Luciana
Miwa Nita, Simone Yamamoto e Julia Hosoe  3: Mazé Narimura, Eric Funabashi e Alex Satoshi Abe
4: Célia Ohkawara e William Yamamoto  5: Vivi Arita, Janete Sawada, Guilherme Kiyohara e Gustavo
Ukita  6: Maya Hasegawa, Massao Kohari, Helena Tanaka e Washington Konno  7: Dinah Iwamizu,
Kazuo Kurahashi e Mika Ito  8: Daniela Tagohara, Cintia Ishikawa e Gislaine Habara  9: William
Wakamura, Eduardo Kohara, Vitória Tonooka, Fabio Terabe, Clovis Nita e Jorge Fukuyama  10: Maki
Maeda, Shozo Hayakawa e Edson Nishikito  11: Mineo Sakagami, Tatiana Assao e Humberto Iamamura
12: Beatriz Mie Ushimura e Helen Sayuri Muramatsu

No último domingo (5), a Asebex (Associação Brasileira de Ex-Bolsistas no Japão) realizou o
seu Natsu Matsuri, evento organizado pela Turma de Bolsistas 2006 (que embarcam ao Japão a
partir deste mês para estudar ou estagiar no Japão). O “Festival de Verão” contou com atrações
como shows, bingo, comidas típicas japonesas, músicas e reuniu centenas de pessoas no Hokkai-
do Kenjinkai.

Fabio Yuki, Vania Mayumi Fucuda, Wagner Mikio Oda, Viviane Oda, Toshio Oda, Débora Tomomi
Fucuda, Olga Oda, Lucas Oda, Hiroshi Watanabe, Miriam Tiyou Yuki e Hirotomi Yuki

Hiroshi Watanabe completou 89 anos ao lado de seus familiares durante um almoço em um
restaurante no bairro da Liberdade. A comemoração aconteceu no dia 5, apesar de o aniver-
sário ter sido no dia anterior.

O Presidente da Confederação Brasileira de Bei-
sebol e Softbol, no uso de suas atribuições le-
gais, e com fundamento no Capítulo III, Seção I,
artigo 23, alínea “a” combinado com os artigos
24 e 31, letra alínea “d” todos  constantes do Es-
tatuto desta Entidade, convoca os Senhores Pre-
sidentes das Federações ou seus representan-
tes legais devidamente nomeados nos termos
do artigo 22 da mesma norma disciplinadora
acima referenciada, que estejam em dia com
suas obrigações de filiados,  para com funda-
mento no Artigo 28, inciso I, letras “a e b” partici-
parem  da Assembléia Geral Ordinária, a reali-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

zar-se dia 24 de março de 2006, às 19:30 horas
em primeira sessão, com a maioria dos filiados
e às 20:00 horas, se for o caso, com qualquer
número de presentes, nos termos do artigo 25
do mesmo Estatuto, na Rua Martiniano de Car-
valho, 1010 – Cerqueira César – São Paulo/ SP,
para a deliberação da seguinte ordem do dia:

1. Relatório da Presidência

2. Prestação de Contas

3. Parecer do Conselho Fiscal

4. Alteração do Estatuto

São Paulo, 07 de março de 2006.

Jorge Otsuka – Presidente
Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol

A Wako Fujinkai, departa-
mento feminino do Bunkyo de
Lins, em agradecimento a boa
acolhida dada pelo empresário
Walter Ihoshi quando da excur-
são pela Capital, ofereceu um
jantar à comitiva que ora visi-
tava a cidade. Walter Ihoshi é
ex-titular da Subprefeitura de
Jabaquara e vice-presidente
da Associação Comercial de
São Paulo e estava acompa-
nhado de Jamil Ono, vereador
por três legislaturas em
Andradina e presidente do
Bunkyô, Kazuyoshi Shiraishi e

Jiro Igarashi, presidente e ex-
presidente da Federação das
Associações Nipo-Brasileiras
da Noroeste, respectivamente.

Ihoshi e Jamil são pré-can-
didatos a deputados federal e
estadual pelo PFL e estiveram
visitando a região Noroeste
para saberem da receptividade
de seus nomes junto às enti-
dades e assim disputarem na
Convenção do partido o direi-
to de candidatarem-se. Segun-
do o assessor da dupla, Mar-
celo Hideshima, é intenção
manter contato com mais fre-

CIDADES/LINS

Dobradinha de políticos nikkeis sai na frente

qüência com as bases a partir
da homologação de suas can-
didaturas.

A boa notícia é que
Kazuyoshi Shiraishi aceitou
acumular a presidência da As-
sociação das Escolas Japone-
sas de Araçatuba por um ano
e a escola dessa cidade voltou
a fazer parte da entidade, po-
dendo assim participar de
quaisquer atividades escolares
bem como receber subsídios de
entidades governamentais ja-
ponesas.

(Shigueyuki Yoshikuni)

A partir da esquerda: Hiroko Sado, Jamil Ono, Armando Nakamura, Ioshiro Sado, Walter Ihoshi e
Kazuyoshi Shiraishi


