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Serra quer mais investimento e parcerias
com empresariado japonês em 2008

JORNAL NIPPAK
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Inaugurada nesta quinta-feira
(6), a exposição maquete de
Templos e Palácios Japone-
ses prossegue até o dia 8 de
junho, no Palácio dos Ban-
deirantes (Zona Sul de São
Paulo). O evento faz parte do
calendário estadual de come-
morações do Centenário da
Imigração Japonesa no Bra-
sil. A exposição conta com 15
maquetes pertencentes ao
Consulado do Japão em São
Paulo.

Palácio dos
Bandeirantes expõe
Palácios Japoneses
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Nelson Yajima é mais um da-
queles abnegados capaz de
transformar a dor em espe-
rança. Há seis anos ele dedi-
ca parte de seu tempo para
homenagear a filha Tiemi Ya-
jima com a realização da Taça
Tiemi Yajima de Softbol Mi-
rim, competição que aconte-
ce nos dias 22 e 23. A luta,
agora, é para não perder as
categorias de base que, segun-
do ele, estão fadadas a desa-
parecer, se algo não for feito.

Taça Tiemi Yajima
serve de incentivo
às novas gerações
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A região de Itapeti, bairro lo-
calizado em Mogi das Cruzes,
prepara para o próximo fim
de semana (15 e 16) a reali-
zação de um dos eventos mais
tradicionais da cidade: a Fes-
ta do Caqui e das Flores, que
neste ano ganha um colorido
especial devido às comemo-
rações do centenário. Ideali-
zado por um grupo de pro-
dutores rurais, o evento é uma
das principais festas da cida-
de.

Mogi se prepara
para a Festa do
Caqui e Flores

Condors se apresenta pela 1ª vez no País
DIVULGAÇÃO

Sob a direção de Ryohei
Kondo, a companhia com-
posta por performers mascu-
linos apresenta espetáculo de
teatro-dança inusitado, elé-
trico, divertido e atípico em
relação à tradicional dança
japonesa.  Como arte de van-
guarda, Condors dialoga
bem com os jovens, utilizan-
do-se de figurinos que reme-
tem às diversificadas tribos
japonesas, como, por exem-
plo, o uso de uniforme esco-
lar e preto.
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Em jantar na última quarta-
feira (05) no Palácio dos Ban-
deirantes com o empresaria-
do nipo-brasileiro, o gover-
nador José Serra afirmou que
as novas relações comerciais
entre Brasil e Japão devem
ser formalizadas no curto pra-
zo. Para ele, o ano de 2008,
além de ser das comemora-
ções do Centenário, serve
também para retomar as ne-
gociações com o mercado
nipônico, que já chegou a ser
o segundo maior parceiro co-
mercial do Brasil há algumas
décadas. “Temos de integrar
as oportunidades de negóci-
os com o Japão. Além de co-
memorar os 100 anos da che-
gada dos imigrantes japone-
ses no Brasil, que lutaram e
deram valor aos estudos e ao
trabalho, é a hora de reavaliar
e reforçar o contato com o
mercado japonês”, disse Ser-
ra. Para tanto, uma missão
econômica formada por em-
presas brasileiras irá ao arqui-
pélago no próximo mês. A
expectativa é de que as ex-
portações voltem a ser mais
significantes.
–——–––—–—––– | pág 4

Preso no mês de janeiro no interior paulista, o ex-dekassegui Edílson Donizete Ne-
ves, acusado de ter assassinado uma família no Japão em dezembro de 2006, partici-
pou da primeira audiência em São Paulo, no Fórum Criminal da Barra Funda. Duran-
te todo o interrogatório, o ex-marido de Sônia Misaki – uma das assassinadas –,
Marcílio Misaki, não segurou as lágrimas e a ansiedade de encontrar pela primeira
vez com o assassino. “Só quero saber o porquê dele ter matado meus filhos”, disse.
No mesmo dia, o também brasileiro Juliano Sonoda também foi ouvido. Entretanto,
seu processo corre em segredo de justiça. ———————————— | Pág. 3

Dekasseguis acusados de crimes são ouvidos pela Justiça
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GUATAPARÁ – No dia 29 de fevereiro, em visita ao municí-
pio de Guatapará (SP), o deputado federal William Woo (PSDB-
SP), em conjunto com o prefeito Esdras Igino, vereador Mogui
e o presidente da Associação Agro Cultural e Esportiva de
Guatapará, Jun Kawakami, definiram as homenagens e feste-
jos do Centenário da Imigração Japonesa na região. O calendá-
rio, que inclui uma grande festa, prevê também a construção de
um “torii” e iluminação pública no bairro de Mombuca, onde se
concentra a comunidade nikkei do município. Os recursos virão
através de emenda do deputado tucano.

EDUCAÇÃO – A palestra “Saúde e Bem-Estar – Prazer de
Viver Bem”, ministrada pelo psiquiatra Içami Tiba, iniciou no
último dia 28 o Programa de Formação Contínua dos educado-
res da Rede Municipal de Mogi das Cruzes. O prefeito Junji
Abe cumprimentou cerca de 1500 profissionais de escolas mu-
nicipais e subvencionadas que assistiram ao evento em dois
períodos no auditório do Centro Municipal de Formação Peda-
gógica (Cemforpe), no Mogilar.

INCLUSÃO DIGITAL – O Instituto Paulo Kobayashi (IPK)
e o Insituto Cultural Nipo-Brasileiro de Campinas inauguraram
no último dia 23 a Sala de Inclusão Digital do Nipo. Entre as
autoridades, estiveram presentes na inauguração, os deputados
federais Walter Ihoshi (DEM-SP) e Guilherme Campos Jr.; os
vereadores Luis Yabiku e Paulo Oya; o representante do depu-
tado Wiliian Woo, Roberto Sekiya o presidente do IPK, Victor
Kobayashi e o presidente da JCI (Junior Chamber Internacio-
nal), Márcio Yoshen, entre outros (leia mais na pág 5)

HARU E NATSU – O Instituto Cultural Nipo-Brasileiro de
Campinas exibiu no dia 24 de fevereiro a minissérie Haru e
Natsu. A platéia ficou emocionada com as cenas, especialmen-
te com as gravadas na região e também com a participação de
vários figurantes locais, incluindo associados do Nipo de Cam-
pinas. PALESTRA – O escritor Cláu-

dio Ayabe abriu a série de even-
tos programados pela Livraria
Saraiva em comemoração ao
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil. Ayabe abordou a
cultura japonesa tendo como
foco a tradição dos samurais e o
código de honra japonês. Os
eventos foram realizados nos dias
dias 28, na Saraiva MegaStore
do Shopping Morumbi, e 29, na
Saraiva MegaStores do Shopping
Iguatemi de Campinas.

CURITIBA – Uma recepção
na noite de sábado (1º) na re-
sidência oficial do cônsul-ge-
ral do Japão no Paraná, Soichi
Sato, marcou o início da pro-
gramação do Ano do Intercâm-
bio Brasil-Japão, que comemo-
ra o centenário da imigração
japonesa no Brasil. A secretá-
ria estadual da Cultura, Vera
Mussi, participou do evento
representando o Governo do
Paraná.

MISS CENTENÁRIO 1 –
Realizada no dia 16 de feve-
reiro, a etapa regional Nordeste
do Estado de São Paulo do
Miss Centenário Brasil-Japão
elegeu como representantes da
região Marcela Hiroko Kane-
siro (1ª), de Ribeirão Preto,
Priscila Silva Uemura (2ª), de
Guairá, e Marianne Mendes
Massita (3ª), de Ribeirão Pre-
to. As duas primeiras coloca-
das estarão disputando a final
estadual de São Paulo.

MISS CENTENÁRIO 2 –
No Miss Centenário Brasil-Ja-
pão, etapa regional Alto Tietê,
a vencedora foi a mogiana
Karina Eiko Nakahara. Em
segundo ficou Vivian Kato
Nakashima (1ª Princesa) e em
terceiro Adriana Tiemi Tanika-
wa. Já Camila Omori da Silva
foi eleita Miss Simpatia. Karina
está classificada para a final
estadual de SP.

STUDIO UEMURA

DIA DA DEFESA CIVIL – O Dia da Defesa Civil ganhou
uma solenidade na Câmara dos Vereadores na última quarta-
feira (27) de fevereiro. Instituída por lei de autoria do vereador
Ushitaro Kamia, a data é comemorada desde 1992, e é mais
uma das formas de conscientizar a população para os proble-
mas do município, como os deslizamentos e os incêndios.
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ALLINE NO MONTE
FUJI – Em tempos de
comemoração do cen-
tenário da imigração
japonesa, Alinne Mo-
raes revelou ao site
www.japao100.com.br
experiências curio-
sas — para dizer o

mínimo — da
época em que
morou em Tó-
quio, antes de
ser atriz. A es-
trela da novela
das 8, Duas
Caras, conta
que o lixo é
uma das coi-
sas mais im-
pressionan-
tes do Japão.
“Um dia, eu
estava an-
dando na
rua e achei
uma bolsa
L o u i s

Vuitton, bem no
meio da calçada.
Não resisti e pe-
guei. Dei de pre-
sente pra minha
mãe.”

SOL NASCENTE – O can-
tor, compositor e produtor ar-
tístico Jorge Kanuto acaba de
agregar mais uma atividade
em sua carreira: a de escritor.
Kanuto, que contabiliza dez
temporadas no Japão, além de
passagens por mais de 20 paí-
ses, lançou, no dia 28, na Com-
panhia de Leitura, em São Pau-
lo, “Na Terra do Sol Nascen-
te” (Editora Estúdio Orbi, 120
páginas), em que faz um res-
gate de suas andanças pelo
país nipônico. O lançamento
contou com a presença de ar-
tistas e jornalistas.

VIVA LIBERDADE / LUCI JÚDICE YIZIMA
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JUSTIÇA

Ex-dekasseguis acusados de
crimes participam de audiência

Ao ensejo do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil, estamos assistindo a
inúmeros eventos de todos os
setores, quer públicos quer
privados, que se empenham
em prestar esta justa e digna
homenagem.

Informações valiosíssi-
mas, em obras, tv, vernissa-
ges, concertos, esportes etc,
estão sendo veiculadas por
todas as formas possíveis.
Falam dos pioneiros, seus
descendentes, dos que se tor-
naram pessoas importantes
na sociedade brasileira, en-
fim, falam do nikkei; falam
das dificuldades e preconcei-
tos por que passaram, e, em
alguns casos, do carinho dos
nacionais que os receberam.

Em que pese o brilhantis-
mo de tais obras, em que
pese o brilhantismo de todos
os homens e mulheres nikkeis
de destaque na sociedade ja-
ponesa e ou na brasileira, gos-
taria de homenagear aquela
mulher, esposa, mãe e ou fi-
lha de imigrantes, anônima,
que ficou meio esquecida nes-
te quadrante.

Tenho certeza, que as mu-
lheres pioneiras e as outras
que aqui vieram ou aqui nas-
ceram foram, e são, o verda-
deiro esteio para a sobrevi-
vência de seus pais, marido e
ou filhos, e elas foram, e são,
também, as responsáveis pela
verdadeira integração.

Muitos relatos ouvi das
“Obatians” e da nossa mãe,
hoje com 88 anos de idade.

Elas foram submetidas
desde a mais tenra idade a
trabalhos domésticos e da la-
voura. Achavam normal tra-
balhar durante o dia na lavou-
ra e à noite em casa. Eram
as primeiras a se levantarem
de manhã para preparar a ali-
mentação de todos, lavar e
passar a roupa de todos, e as
últimas a se alimentarem e se
recolherem.

A mulher então, relegada
a segundo plano, não era
priorizada para freqüentar es-
cola. Dizia-se que “ mulher
muito estudada não arruma
marido”. Não raras vezes seu
casamento era arranjado vi-
sando interesses econômicos
e quantas conheceram seu
marido no dia do casamento.
E, aceitavam passivamente a
imposição e maltratos da
nova família.

Quantas dessas mulheres
não fizeram seu próprio par-
to. Esqueciam da sua saúde
e preocupavam-se com a
saúde dos seus. Proviam sua
família fazendo verdadeiros
milagres na alimentação apro-
veitando o que a natureza lhes
oferecia então. Quantas re-
ceitas inventaram! Quem não
comeu do famoso “dangô”
feito com sobras de feijão?
Quem não se lembra do em-
plastro feito de inhame? E os
bolinhos de chuva feitos só
com farinha de trigo, açúcar
e água?

É claro que aqui estou
passando muito da minha
vivência, eu diria, até em uma
fase mais amena. E aqui peço
vênia para falar um pouco de
nossa mãe, pois, com ela
aprendi a ser forte e acredi-
tar em mim mesma. Aprendi
a ser uma  mulher de fé.

Casou-se aos 16 anos após
um período de namoro e, por-
tanto, seu casamento não foi
arranjado. Ficou 65 anos ca-
sada até o falecimento de nos-
so pai. Embora fôssemos uma

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

8 de março
DIA INTERNACIONAL DA MULHER

família humilde, em tudo ha-
via muito dela. Um bordado
em meu guardanapo da esco-
la, um crochê na toalha de
mesa, uma flor no vaso, um
pudim econômico feito por ela
que até hoje nós nos delicia-
mos. Enfim, foi presença mar-
cante para todos os filhos que
ela bravamente com nosso pai
levou aos bancos das  univer-
sidades.

O que vem sempre à mi-
nha memória é um fato que
muito me marcou. Como éra-
mos sete filhos e não tínhamos
muita condição financeira, ga-
nhávamos roupas usadas de
parentes e amigos. Pasmem!
A gente nem percebia e fica-
va muito contente, pois, ela
transformava as roupas. Ela
desmanchava as malhas de lã,
lavava os fios, tingia-os e te-
cia uma nova blusa com o nos-
so nome. Como esperava an-
siosa para usá-la! (À propósi-
to, até hoje freqüenta curso de
tricô e faz os casaquinhos de
bebê para os bisnetos.)

Porém, o que mais admi-
ro nela foi a sua determina-
ção para que todos os filhos
cursassem uma universidade,
custasse o que custasse, in-
clusive as filhas. Grassava
em minha época que mulher
deveria ser professora. Mas,
nossa mãe foi relutante, ba-
talhando para que estudásse-
mos em São Paulo e escolhês-
semos o que quiséssemos.

Sua mais recente realiza-
ção foi o livro “KAN BENI”
que lançou no ano passado.

Assim como nossa mãe, a
mãe de meu marido, Momoe
Harada, batalhou no campo e
em casa para a criação e edu-
cação de seus filhos. Embora
não tenha conseguido formar
todos os filhos, teve uma vi-
são ousada e contestada na
época, fazendo com que seu
filho caçula cursasse uma uni-
versidade e em São Paulo.
Esse filho é meu marido que
conheci na Faculdade de Di-
reito da Universidade de São
Paulo.

Tenho certeza, que inúme-
ras mulheres, das mais sim-
ples às  mais afortunadas, fo-
ram decisivas e importantes
para formarem homens e mu-
lheres que hoje ocupam luga-
res de destaque em nossa so-
ciedade. Quantas mulheres
exemplares sempre estiveram
ao lado de seus maridos im-
portantes como a Sra. Yuki-
shigue Tamura, a Sra. Sussu-
mu Hirata e, mais, recente-
mente Da. Maria do Carmo
Nomura, tão atuantes, tão dis-
cretas e tão capazes. Elas não
mereceram uma obra literária,
mas, seus feitos estão grava-
dos no mais importante livro
da vida, o coração de cada um
de seus filhos.

A minha homenagem nes-
te dia 8 de março-Dia Inter-
nacional da Mulher é para a
mulher japonesa imigrante e
à mulher brasileira filha de ja-
poneses, que embora no ano-
nimato, incógnita, são de uma
importância ímpar, pois, ven-
ceram com fidalguia todas as
dificuldades e adversidades
que a vida de imigrante ou fi-
lha de imigrantes lhes impu-
nha. Ao alimentar os filhos
em seu seio, não esqueceram
de fazê-los sugar, também, a
honradez, o brio, o caráter, a
esperança, a perseverança e
o amor à pátria que os aco-
lhera. Meu tributo incondici-
onal é para você mulher, sim-
plesmente mulher.

onstro”, “assas-
sino”. Foram
com essas pala-

vras que o ex-marido de Sônia
Misaki, Marcílio Koichi Misaki,
definiu o ex-dekassegui Edílson
Donizete Neves, acusado de ter
matado sua ex-mulher. Preso
no mês de janeiro no interior
paulista, o criminoso participou
da primeira audiência em São
Paulo, no Fórum Criminal da
Barra Funda, no mês passado.
Além de Sônia, Neves também
responde pelo homicídio dos
dois filhos dela, Hiroyuki, de 10
anos, e Hiroaki, de 15 anos, to-
dos ocorridos em 18 de dezem-
bro de 2006, em Yaizu, no Ja-
pão.

Durante todo o interroga-
tório, Marcílio não segurou as
lágrimas e a ansiedade de en-
contrar pela primeira vez com
o assassino. “Só quero saber
o porquê dele ter matado meus
filhos”, disse, para depois la-
mentar a inexistência de um
tratado de extradição entre
Brasil e Japão. “Se houvesse
esse tratado e ele fosse julga-
do no Japão, com certeza se-
ria pendurado pelo pescoço. É
isso que um ser desses mere-
ce”, desabafou.

Se pelo lado das vítimas o
clima era de revolta e como-
ção, no lado do acusado o am-
biente era de discrição. Neves
chegou ao Fórum escoltado
por policiais e respondeu a pou-
cas perguntas do juiz Alberto
Anderson Filho, presidente do
1º Tribunal do Júri da capital.

“Prefiro não falar nada. Não
vou comentar o caso”, dizia
após olhar para os advogados de
defesa, um deles seu próprio ir-
mão, Élson Neves. Ele apenas
respondeu que desconhecia se
as crianças tinham nomes em
português ou apelidos, e que
conhecia apenas duas, das oito
testemunhas citadas pelo juiz.
Também acrescentou que nun-
ca havia sido processado – “não,
graças a Deus” –, e, atualmen-
te, trabalhava no interior paulis-
ta, como cortador de cana. “No
Japão, trabalhei por 14 anos cor-
tando peixe em um mercado”,
disse, antes de ser interrompido
por seu irmão.

Rumo da investigação -
Acompanhando tudo atenta-
mente, Marcílio Misaki foi ao
Fórum acompanhado de Ivete
Maria Takano, amiga dele e de
Sônia. Em entrevista a jorna-
listas, ela confirmou que se
surpreendeu com o caso à
época. “Não acredito nisso,
pois conhecia o Edílson.
Transparecia ser uma pessoa
calma e tinha hábitos normais”,
disse. “Na verdade, minha von-
tade é de matar o desgraçado.
Vê-lo de perto foi muito dolo-
roso”, acrescentou Marcílio.

Após a sessão, o juiz
Alberto Anderson Filho expli-
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Além de Edílson Donizete
Neves, quem também este-
ve presente no Fórum foi
Juliano Sonoda, ex-dekasse-
gui acusado de participar de
um roubo seguido de morte
junto com um amigo japonês
de 34 anos, em 2003. Na oca-
sião, ambos teriam invadido
a residência de Tsumori
Zenta em Matsumoto e pra-
ticado o crime. Depois de
enforcar a vítima – que tra-
balhava com empréstimo de
dinheiro – com uma corda, os
suspeitos roubaram ¥ 410 mil
em dinheiro (equivalente a R$
20,400).

Como o caso corre em
segredo de justiça, a impren-
sa não teve acesso ao depoi-
mento de Sonoda. Contudo,
sabe-se que o próprio acusa-
do teria assumido a culpa do
crime. Preso no começo de
fevereiro em Fernandópolis,
no interior de São Paulo,
Sonoda, em entrevista à uma
rede de tv japonesa, pediu
desculpas aos amigos e fami-
liares de Tsumori.

O cúmplice japonês de
Sonoda foi preso e em 2004

No mesmo dia, Juliano Sonoda também foi ouvido

Em entrevista, Sonoda admitiu culpa e pediu desculpas

REPRODUÇÃO

foi condenado a prisão perpé-
tua. A Justiça de Nagano soli-
citou o julgamento no Japão.
Como não há pedido de extra-
dição, o Ministério das Rela-
ções Exteriores vê a possibili-
dade inviável. No Japão, seria
condenado a prisão perpétua.

Para autoridades japone-
sas, Sonoda também é suspei-
to de integrar uma quadrilha
formada por 14 brasileiros e
um japonês, responsáveis por
aproximadamente 800 casos

de roubos em sete provínci-
as: Nagano, Niigata, Yamana-
shi, Gifu, Toyama, Saitama e
Ibaraki. O prejuízo total foi de
166 milhões de ienes, sendo
61 milhões em dinheiro.

Segundo a polícia, a qua-
drilha se dividia em grupos de
três a cinco pessoas, e inva-
dia casas, joalherias, home
centers e outros tipos de es-
tabelecimentos, além de ar-
rombar carros, desde dezem-
bro de 2002.

sileira dependerá da agilidade
da justiça japonesa. Porém,
segundo o próprio juiz, acredi-
ta-se que devido ao interesse
que o triplo assassinato de que
Edílson é acusado levantou
naquele país, o processo não
deverá demorar.

Já pelo lado do acusado, os
advogados de defesa esperam
que em dois anos seu cliente seja
encaminhado à primeira instân-
cia de Júri Popular. Sobre uma
possível revogação da prisão
preventiva de Neves, os advo-
gados afirmaram não saber se
tentarão tirá-lo da prisão.

cou que a próxima etapa do
processo contra Neves é o
encaminhamento de uma car-
ta rogatória à justiça japonesa,
solicitando que seja feita a to-
mada de depoimentos das oito
testemunhas arroladas no pro-
cesso pelo promotor de Justi-
ça: Kana Fukazawa, Sachiko
Motohashi, Claudinéia de Al-
meida Lopes Makishi, Júlio
Tetsuo Makishi, Hilda dos San-
tos Silva, Joice Barros Suzuki,
além dos já citados Frank Vítor
Endo e Wilson Vieira Cordei-
ro, todos moradores do Japão.

Em seguida, a justiça bra-

Durante interrogatório, Edílson Donizete Neves se negou a reponder perguntas

“M

Marícilio: “qual o motivo?”

P r e o c u p a d o
com as questões
referentes aos tra-
balhadores brasilei-
ros no Japão, o
deputado federal
Wa l t e r I h o s h i
(DEM/SP) deu en-
trada no último dia
26 em uma propo-
sição que solicita a
instalação do ter-
ceiro consulado
brasileiro no Japão,
na cidade de Hamamatsu, pro-
víncia de Shizuoka. A Indica-
ção número 1921/2008 está na
mesa diretora da Câmara Fe-
deral e será encaminhada ao
Poder Executivo nos próximos
dias.

Atualmente, cerca de 300
mil brasileiros residem no Ja-
pão. Desse total, 14 mil mo-
ram em Hamamatsu, e 70 mil
em cidades vizinhas. O consu-
lado, requisitado ao Ministério
de Relações Exteriores por

Ihoshi, é uma demanda antiga,
reforçada pela comunidade
dekassegui.

“É de extrema relevância
que um novo consulado seja
radicado no Japão, sobretudo,
em Hamamatsu. Trata-se de
uma região onde a concentra-
ção de brasileiros é muito gran-
de, e sempre há alguém preci-
sando de documentos e orien-
tações”, afirmou o deputado,
relembrando um dos pedidos
feitos pelas próprias autorida-
des e brasileiros residentes na
região, que reclamaram da dis-
tância para se chegar aos ser-
viços consulares. “O próprio
prefeito Suzuki pediu, em nos-
sa última viagem oficial ao Ja-
pão, feita em janeiro, para que

nós, parlamentares, interce-
dêssemos pelos dekasseguis.
Estou empenhado nisso desde
que retornei, e farei de tudo
para que este consulado seja
instalado o quanto antes”, res-
saltou Ihoshi.

Ainda não há previsão de
quando Hamamatsu ganhará
um consulado brasileiro. En-
tretanto, o projeto conta com
o apoio de autoridades dos
Três Poderes, como o da em-
baixadora Regina Dunlop, di-
retora do Departamento da
Ásia e Oceania do Itamaraty,
fato que pode dar celeridade
ao andamento da Indicação. O
deputado Walter Ihoshi espe-
ra que o consulado seja entre-
gue ainda este ano.

POLÍTICA

Deputado Walter Ihoshi solicita consulado em Hamamatsu

Região conta com 14 mil brasileiros

DIVULGAÇÃO



4 JORNAL NIPPAK São Paulo, 08 de março de 2008

GOVERNO

Missão econômica terá tarefa de
trazer novos acordos comerciais

Shotaro, a autor desta narrativa, descobre entre os documentos
da família o diário de seu pai. Mas Shotaro está para completar
80 anos em 2008, quando da comemoração do Centenário da
Imigração Japonesa ao Brasil. Enquanto lê o diário, sua memó-
ria se ativa, relembrando acontecimentos que praticamente caí-
ram em esquecimento. Quando chegou ao Brasil, Shotaro tinha
10 anos. Nesta interação entre o passado relembrado e recriado,
Shotaro confunde os tempos: às vezes é o menino quem fala, ou-
tras vezes, é o Shotaro da atualidade.

Vai aí um cafezinho?
– PARTE 9 –

A oligarquia do café esta-
va com os dias contados.
Sem se dar conta do desas-
tre futuro, os imigrantes japo-
neses continuavam chegan-
do. Era 1937, quando a famí-
lia Nakahara chegara ao Bra-
sil. Getúlio também estava
para promover o chamado
Estado Novo, centralizando
poder em torno de si, perse-
guindo os inimigos e calando
a imprensa. Na Europa o fan-
tasma do totalitarismo esguei-
rava-se pelas frestas dos
muros frágeis que delimita-
vam as fronteiras nacionais.
Um caldeirão cheio de ran-
cores, fanatismo e sentimen-
to imperialista vazava pelos
rios da harmonia.

Da mesma forma inespe-
rada que chegou, num átimo
retirou-se deixando um rede-
moinho vermelho pelo cami-
nho. Se Caldeira mantinha a
custo uma postura antiquada,
algo apontava que mudanças
estavam por chegar. Algu-
mas famílias de japoneses,
por alguma aposta certa, de
risco, acertaram e se enrique-
ceram. Compraram terras e
investiram na cultura
cafeeira. O café consistia
então na principal mercado-
ria a ser exportada para os
mercados da Europa e Esta-
dos Unidos.

No ano seguinte, a situa-
ção da Fazenda São Sebasti-
ão piorou. Os credores que-
riam o retorno de suas apli-
cações, levando a empresa à
bancarrota. Tantos eram os
empréstimos, que nenhum
banco se arriscaria a empres-
tar mais capital. Tentaram
negociar a dívida. Se a situa-
ção era crítica para o coro-
nel Caldeira, tornou-se insus-
tentável para os trabalhado-
res. Enorme tinha sido o es-
forço, sem resultado algum.
Por isso, os colonos não ti-
nham mais o que fazer, além
de esperar a decisão da justi-
ça. Sem salários, ninguém
poderia se manter. Por inter-
médio do amigo Hiraoka, Jo-
shiro ficou sabendo que po-
deria trabalhar no cafezal da
Fazenda São Luiz. Lá, a situ-
ação era bem diferente: fal-
tava mão-de-obra. Ainda vi-
vendo na colônia da Fazenda
São Sebastião, a família toda
passou a freqüentar o sítio
vizinho. Bastava percorrer
um dos corredores de café,
dirigindo-se para o leste, em
torno de quarenta minutos e
marcha lenta, depois era só
vencer a divisa de arame far-
pado.

Abandonar a Fazenda São
Sebastião não era uma boa
idéia, pois se assim procedes-
sem perderiam todos os direi-
tos: um provável acerto dos
atrasados. Outros pensaram
de forma diferente e deixa-
ram a fazenda, carregando
num caminhão alugado os
móveis velhos e alguns
trecos. No caso das aves, os
patos e as estranhas galinhas
de angola, repartiam com os
vizinhos. O mesmo acontecia
com os porcos. Os cachor-
ros acompanhavam a mudan-

ça, o mesmo não acontecen-
do com os gatos. Provavel-
mente procurariam uma ou-
tra fazenda de café, pois ain-
da nesta época eram poucos
os imigrantes que aventura-
vam viver nas cidades. “Nem
bem chegamos, temos que
mudar”, desdenhou Joshiro.
Mas permanecer, nada tinha
a perder, por isso ele preferiu
esta via.

Pouco tempo de Brasil
não era suficiente para guar-
dar dinheiro. Joshiro tinha
ouvido histórias de imigrantes
que enriqueceram colhendo
café. Era o caso de Hidetaka
Kiota, que chegou aos cafe-
zais na década de 20 e me-
nos de dez anos ganhou di-
nheiro. Voltou ao Japão e exi-
biu sua nova cara: terno novo,
confeccionado numa alfaiata-
ria italiana de São Paulo, len-
ço de seda no bolso e um cha-
ruto nos dedos. Deu entrevis-
tas pelos jornais e contou fa-
çanhas nas terras do Brasil.
“De trabalhador rural a rei do
café”, saiu estampado em
ideogramas grossos num jor-
nal de variedades de Tóquio.
Tratava-se de propaganda,
com grande dose de sensaci-
onalismo. Brasil tornou-se si-
nônimo de enriquecimento.

Nem tudo que reluz é ouro,
mas pode ser diamante! Ha-
via imigrantes ricos nesta ter-
ra, com a aquisição de pro-
priedades e outros investi-
mentos agrícolas. Isso não
descarta casos de desespe-
ro, como as fugas noturnas
das fazendas de café. Relata
em seu diário Joshiro, de uma
estória ouvida do ancião
Teruo Kinoshita:

Ele era um dos colonos
que trabalhavam na Fazenda
Horizonte, no sertão noroes-
te deste Estado. Podemos
omitir o seu nome. Tinha cin-
co filhas e dois filhos. Ficou
endividado, principalmente
após a doença de sua filha
maior, de quinze anos. Justa-
mente esta que mais traba-
lhava e talvez tenha sido este
um dos motivos de sua enfer-
midade. Os amigos empres-
taram dinheiro, mas não sal-
vou a pobre moça. Ficou de-
vendo também no armazém
da fazenda. Preocupado com
a dívida e a tragédia que aba-
tera sobre a família, entrou
em depressão. Brigava com
a esposa e entregou-se às
beberagens até altas madru-
gadas. Não nos alonguemos.
Foi numa noite de lua cheia,
fazia frio. As trouxas foram
carregadas às costas, inclu-
sive as crianças ajudaram no
trabalho. Do resto, deixaram
para trás. Todos testemunha-
ram o acontecimento, que foi
esquecido de um dia para o
outro. Ninguém comentou a
respeito. Soltaram o cão pre-
so e tentaram levá-lo para
outro local, para que se ali-
mentasse. Não adiantou. Ele
fugiu e retornou a antiga casa
e ficou à espera do dono. Pe-
nalizados, levaram comida
para ele, que não se animou
a comer.

 (continua)

CENTENÁRIO/LONDRINA

Praça da Imigração custará
R$ 1,5 milhão

A Prefeitura de
Londrina fechou o
contrato para a
construção da Pra-
ça da Imigração,
que será erguida em
homenagem ao
Centenário da Imi-
gração Japonesa no
Brasil. A construto-
ra responsável pela
obra é a Projeto
Novo, de Cascavel,
escolhida em processo de lici-
tação, que terminou na sema-
na passada. O empreendimen-
to vai custar R$ 1.597.103,42
e o tempo de execução da obra
é de 120 dias, a partir da or-
dem de serviço, que será dada
pela Secretaria Municipal de
Obras.

De acordo com diretora de
Gestão de Licitações e Con-
tratos, Maria Aparecida Mar-
ques Lima, a empresa deve
começar as obras nos próxi-
mos dias, já que ainda deve
assinar o contrato e esperar a
ordem de serviço. “A partir da
ordem de serviço, a empresa
tem cinco dias para começar
a obra e, a partir daí, mais qua-
tro meses para terminar, con-
forme o contrato”, explicou
Maria Aparecida.

A construção da praça faz
parte das comemorações do
Centenário da Imigração Japo-
nesa (Imin-100), lançada ofi-

cialmente no último dia 26 de
fevereiro, pelo prefeito Nedson
Micheleti. Também vai fazer
parte das comemorações, a
Expo Imin-100, que será reali-
zada no Parque de Exposições
Ney Braga, entre os dias 18 e
22 de junho, mobilizando a co-
munidade local – nipônica ou
não – com oficinas e eventos
ligados à cultura oriental, tec-
nologia e outras atrações re-
ferentes às comemorações do
centenário.

No próximo dia 15 (sába-
do), um jantar com apresenta-
ção musical japonesa será re-
alizado no Londrina Country
Club em prol dos pacientes do
Hospital do Câncer. E, por fim,
no dia 16 (domingo), será rea-
lizada uma tarde de encontro
com Chieko Aoki e Ângela
Hirata, no Blue Tree Premium,
que vão discutir a integração
e evolução da mulher entre os
anos do centenário.

Obras começam já na próxima semana

DIVULGAÇÃO

OJapão já foi o segundo
maior parceiro comer-
cial do Brasil há algu-

mas décadas. Com a recessão
econômica pelo lado japonês e
a crise vivida no mercado bra-
sileiro nos anos 80 e 90, o dis-
tanciamento resultou no
esfriamento das relações. Mas
a situação desfavorável e o
tempo perdido podem (e de-
vem) mudar, se depender da
vontade do empresariado
tupiniquim. E, também, do pró-
prio governador de São Paulo,
José Serra, que lançou um “ul-
timato” para a rápida retoma-
da das parcerias.

O recado foi dado na últi-
ma quarta-feira (05) em jan-
tar com representantes de en-
tidades, empresas e organiza-
ções japonesas, no hall do Pa-
lácio dos Bandeirantes. O en-
contro tratou de colocar em
pauta as ações que podem ren-
der, na missão econômica or-
ganizada pela Fiesp (Federa-
ção das Indústrias do Estado
de são Paulo) marcada para o
próximo mês, benefícios tanto
para o Brasil quanto ao Japão.
Das áreas mais promissoras,
o Governo acredita nos alimen-
tos orgânicos, tecnologia e nos
combustíveis ecologicamente
sustentáveis.

“O Japão e o Brasil possu-
em potencial para retomar as
negociações e fortalecer o in-
cremento econômico e comer-
cial. Hoje, 1,2% das exporta-
ções brasileiras são destinadas
ao mercado japonês, número
que deveria ser muito maior.
Por outro lado, os japoneses
investem no mercado nacional
cerca de US$ 2 bilhões por
ano. Ou seja, há chances des-
sas parcerias aumentarem, ain-
da mais agora, quando cele-
bramos o Centenário da Imi-
gração. Há de se integrar as
oportunidades de negócios”,
disse Serra, lembrando que
2008 é, além do ano do Cente-
nário, o Ano de Intercâmbio
Econômico Brasil-Japão.

Vontade tanto por parte dos
japoneses quanto dos brasilei-
ros não falta, na visão do go-
vernador. Um dos casos mais

Na reta final
para os trabalhos
relativos aos feste-
jos dos 100 anos, a
Associação para
Comemoração do
Centenário da Imi-
gração Japonesa no
Brasil (ACCIJB)
aproveita para mu-
dar algumas estru-
turas. Não nas co-
missões nem no
quadro diretivo, que já possu-
em todos os cargos devidamen-
te preenchidos. Mas sim do site
da entidade, ferramenta indis-
pensável tanto para a divulga-
ção quanto para o background
da própria comunidade.

E as mudanças não foram
poucas. Diferentemente da
versão anterior, cujo ar pesado
por vezes não atraía o internauta
à leitura, agora o sítio da Asso-
ciação mostra-se mais moder-
no e “leve”. Estão lá, por exem-
plo, canais como a explicação
do que é a ACCIJB, seu histó-
rico, linha do tempo e links, além
de um calendário oficial com a
programação do Centenário e
os projetos de apoio, patrocínio
e co-patrocínio da entidade. Até
o fechamento desta edição, os
dois últimos tópicos ainda não
tinham seu conteúdo disponibi-
lizado.

Porém, o que deve mesmo
atrair um grande número de
cliques é a parte de notícias e o
canal de relacionamento com a
imprensa. Segundo dirigentes da

Associação, com a exposição
cada vez maior dos festejos na
grande mídia, os pedidos de en-
trevistas, fontes e informações
gerais têm aumentando consi-
deravelmente. “A nova versão
do site demorou muito para fi-
car pronta. Tivemos problemas
administrativos e, inclusive, de
egos. Mas, no fim, deu tudo cer-
to. Antes tarde do que nunca”,
diz um dos diretores.

Outro fator que também
deve alavancar acesso é a par-
te de voluntariado. Como já se
sabe, centenas de pessoas de-
vem formar uma “força-tare-
fa” para ajudar nos festejos dos
dias 21 e 22 de junho no
Anhembi, bem como na Sema-
na Cultural que acontecerá
também no mês de junho. Atra-
vés de um link, o internauta in-
teressado em participar como
voluntário também poderá se
cadastrar para os trabalhos.

Aos interessados em co-
nhecer melhor o novo conteú-
do da ACCIJB, o site é:
www.centenário2008.org.br.

CENTENÁRIO

Associação apresenta novo
site a internautas

Menú prático e layout moderno são marcas

DIVULGAÇÃO

claros é o do etanol, que come-
çará a ser exportado em gran-
de escala no próximo mês. Se-
gundo Serra, se isso de fato
deslanchar, o combustível deri-
vado da cana-de-açúcar será
firmado como uma commodi-
tie. “No mercado japonês, o
etanol está sendo incorporado
aos automóveis. Será, de fato,
um grande marco.”

Aos presentes, o governa-
dor paulista lembrou também
a grande contribuição dos
nipo-brasileiros no desenvol-
vimento do Brasil. E, também,
dos laços de amizade na área
política, social e de desenvol-
vimento sustentável, caso das
parcerias com o JBIC (Japan
Bank for International Coope-
ration). “Temos vários exem-

plos de parcerias de sucesso
e de grande impacto para a
população, caso da Linha 4 do
Metrô, do rebaixamento da
calha do rio Tietê e o progra-
ma de saneamento da Baixa-
da Santista. Tudo isso prova
o grande valor e o potencial
que temos nessa relação Bra-
sil-Japão”, destacou Serra.

(Rodrigo Meikaru)

No jantar com o
empresariado nipo-
brasileiro, o banco
Nossa Caixa anun-
ciou o patrocínio da
série de documen-
tários “Histórias da
Imigração Japone-
sa”, dirigida por
Chico Guariba e
produzida pela
ONG Ecofalante -
entidade sem fins
lucrativos que tem
por objetivo traba-
lhar temas voltados
à educação, cultura e meio am-
biente.

O projeto é composto por cin-
co filmes produzidos para TV e
DVD com duração de 24 minutos
cada. O lançamento do primeiro
deles está previsto para julho. Os
demais serão lançados nos me-
ses subseqüentes. Os documen-
tários fazem parte das comemo-

rações do centenário da imigração
japonesa no Brasil e marcam o
apoio do Banco Nossa Caixa à ce-
lebração da data histórica.

A Nossa Caixa investiu R$ 200
mil na iniciativa com respaldo da
Lei Rouanet. “Por meio de proje-
tos como esses, o Banco Nossa
Caixa homenageia a colônia japo-
nesa, cuja importância é indiscu-

tível no desenvolvimento eco-
nômico, social e cultural do es-
tado de São Paulo”, afirma o pre-
sidente do banco, Milton Luiz
de Melo Santos.

Os filmes apresentam depoi-
mentos de imigrantes e seus
descendentes. Os relatos são
acompanhados de fotos, vídeos
e documentos e abordam: “Ser
imigrante”; “Os imigrantes no
campo”; “Os imigrantes nas ci-
dades”; “As trocas culturais
entre Brasil e Japão” e “Cami-
nhos futuros”.

O público poderá contribuir
com a série de documentários
patrocinada pelo Banco Nossa
Caixa com depoimentos, fotos,
vídeos ou documentos relacio-
nados à história da imigração
japonesa no Brasil. Para tanto,
os interessados deverão preen-
cher até o final de março um for-
mulário, disponível no site
www.nossacaixa.com.br.

Nossa Caixa patrocina documentário sobre imigrantes japoneses

Milton Santos quer união com nikkeis

Governador José Serra com autoridades e personalidades nikkeis: momento de incrementar negócios
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Paraná dá início ao Ano do
Intercâmbio Brasil-Japão

CIDADES/CURITIBA

Uma recepção na noite
de sábado (1º) na resi-
dência oficial do côn-

sul-geral do Japão no Paraná,
Soichi Sato, marcou o início da
programação do Ano do Inter-
câmbio Brasil-Japão, que co-
memora o centenário da imi-
gração japonesa no Brasil. A
secretária estadual da Cultu-
ra, Vera Mussi, participou do
evento representando o Go-
verno do Paraná.

A secretária lembrou que
a programação é extensa.
“Teremos um festival, que
está com denominação provi-
sória de Paraná Matsuri; a
produção de um documentá-
rio sobre a imigração japone-
sa no Paraná, que deve ser
realizado pela Secretaria da
Cultura em parceria com a
TV Paraná Educativa, expo-
sições e uma série de outras

de abril e vai premiar os três
primeiros classificados.

Atividades – Em todo o Esta-
do estão previstas mais de cem
atividades, como a Expo-Imin-
100, exposição tecnológica e
agrícola que será realizada por
mais de 300 empresários japo-
neses em Rolândia, no norte do
Estado, de 18 a 22 de junho.

No dia 22 de junho repre-
sentantes da família imperial
japonesa estarão em Rolândia,
onde se localiza a sede da Ali-
ança Cultural, para uma festa
que deve reunir mais de 50 mil
pessoas.

Em Curitiba, a primeira ati-
vidade que marcou o início das
comemorações aconteceu no
último dia 2, no Teatro Guairá,
com a apresentação da peça
“Êe janaika” (Deixa pra Lá),
com o Grupo Teatral 1980.

Evento em Curitiba contou com músicas e danças típicas

DIVULGAÇÃO

atividades”.
Entre as atividades, a Se-

cretaria da Cultura, em par-
ceria com a Associação Cul-
tural e Beneficente Nipo-Bra-
sileira, está promovendo o
Concurso Nacional de Haicai
“Nempuku Sato”. O haikai é

uma forma poética de origem
japonesa, que valoriza a con-
cisão e a objetividade.
Nepumku Sato (1898-1979)
foi um imigrante japonês que
ajudou a disseminar o haicai
no Brasil. As inscrições para
o concurso vão até o dia 11

CIDADES/CAMPINAS

IPK e Nipo-Campinas inauguram
Sala de Inclusão Digital

Mais de 70 alunos já estão
inscritos na Sala de Inclusão
Digital do Nipo, inaugurada no
último dia 23. O projeto foi
viabilizado em parceria com o
Instituto Paulo Kobayashi
(IPK), com apoio do Banco
Real. A sala tem 10 computa-
dores e vai oferecer curso de
informática básica, especial-
mente para alunos da terceira
idade.

Entre as autoridades, esti-
veram presentes na inaugura-
ção, os deputados federais
Walter Ihoshi e Guilherme
Campos Jr.; os vereadores
Luis Yabiku e Paulo Oya; o
representante do deputado
Wiliian Woo, Roberto Sekiya;
o presidente do IPK, Vitor
Kobayashi; o presidente da
JCI (Junior Chamber Interna-
cional), Márcio Yoshen; o con-
selheiro fiscal  da JCI, Marce-
lo Shiraishi; a coordenadora de
inclusão digital do IPK, Núbia
Sant’Anna; o vice-presidente
do Bunkyo, Jorge Yamashita;
o presidente da Apesec,
Eduardo Antonelli de Moraes,
além de representantes do
Banco Real, da Secretaria de
Cooperação Internacional e
associações nipo-brasileiras da
região.

Para o presidente do Nipo
de Campinas, Tadayoshi Ha-
nada, o curso de inclusão digi-
tal do Nipo “é um projeto im-
portante e deve ser levado com
seriedade”. Vai ser ministrado

por monitores treinados pelo
Instituto Paulo Kobayashi, e
terá formatura oficial. Núbia
Sant’Anna, do IPK, lembrou
que “com a terceira idade é
preciso trabalhar o raciocínio
cognitivo para fixar a informa-
ção, e o aprendizado é passo-
a-passo. O trabalho é gratifi-
cante, pois além de aprender,
os alunos ganham qualidade de
vida” relata.

Dúvidas – Segundo Núbia,
trabalha-se com o software
Paint para desenvolver a cria-
tividade e depois com o editor
de texto para estimular o alu-
no a escrever. No segundo
módulo o aluno aprende a na-
vegar na internet e a criar um
e-mail com foto no site do
Yahoo. “A dúvida de um aluno
pode servir para outros. Mui-
tas vezes é necessária uma
aula só para resolver os pro-
blemas”.

Marcelo Shiraishi, da JCI,
órgão responsável pelas apos-
tilas do curso, disse que “o pro-
jeto capacita a terceira idade
para a era da computação”.
“Primeiro se explica o que é o
computador e como funcio-
na”. Muitos alunos encontram
dificuldade quanto à língua, por
isso, inclui um professor com
idioma japonês. O Nipo estu-
da a possibilidade de disponi-
bilizar um equipamento com
software em japonês para es-
ses alunos.

O presidente do Nipo de Campinas, Tadayoshi Hanada discursa
durante inauguração da Sala de Inclusão

LUCIANE NOHAMA

Prossegue hoje (8) e ama-
nhã (9), em Pilar do Sul, a 12ª
edição da Feira Agropecuária
de Pilar do Sul – Feaps, com
leilão de produtos agrícolas da
cidade, premiações, parque de
diversão, praça de alimenta-
ção, palestras, rodeio profissi-
onal que a partir deste ano in-
tegrará o Circuito Barretos de
Rodeio e shows artísticos es-
peciais com Talagaço, Fala
Mansa, Mato Grosso e
Mathias e Zé Henrique e Ga-
briel, além de shows com ar-
tistas regionais.

A Feaps foi criada em 1997
com o intuito de homenagear
os agricultores e pecuaristas e
também de incentivar a agro-
pecuária pilarense, além de
englobar os segmentos turísti-
cos e empresariais do municí-
pio e este ano presta uma ho-
menagem à comunidade nik-
kei, que tem um importante
papel na vida econômica do
município sendo uma das gran-
des responsáveis pela diversi-
dade na fruticultura e na ex-
portação dos produtos pilaren-
ses para o mercado europeu.

Devido ao sucesso da Fei-
ra no decorrer dos anos a Pre-
feitura disponibilizou um espa-
ço amplo para a realização do
evento, criando o Recinto Mu-
nicipal de Festas “Chico Mi-
neiro” que a cada ano recebe
novos investimentos para me-

lhorar ainda mais a infra-estru-
tura, as áreas de exposições,
diversão, alimentação e segu-
rança dos visitantes.

O principal atrativo da fei-
ra é a diversidade de produ-
tos, maquinário, implementos
agrícolas, animais e, sobretu-
do a produção agropecuária
pilarense que se destaca por
sua diversidade, desde frutas
de clima temperado, como a
nêspera, nectarina, pêssego,
caqui e ameixa, até fruteiras
como atemóia, maracujá e
uvas finas de mesa.

Pecuária – O cultivo de uvas
finas como a benitaka, itália,
brasil e rubi merecem desta-
que por serem conhecidas por
sua qualidade e pelas áreas que
dispõe para sua plantação, sen-
do a principal renda do muni-
cípio, com uma produção anu-
al de 28 mil toneladas

A plantação de pepino e pi-
mentão em estufa e a
hidroponia estão presentes na
agricultura pilarense devido ao
clima que favorece qualquer
tipo de lavoura, sendo possível
produzir produtos com qualida-
de durante todo o ano.

A pecuária é outra impor-
tante fonte de renda do muni-
cípio, destacando-se o rebanho
leiteiro e a já bem desenvolvi-
da criação de búfalos, ovinos
e caprinos.

CIDADES/PILAR DO SUL

12ª Feira Agropecuária
homenageia o Centenário

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Festa do Caqui e Flores inicia
comemorações do Centenário

A região de Itapeti, bairro
localizado em Mogi das Cru-
zes, prepara para o próximo
fim de semana (15 e 16) a re-
alização de um dos eventos
mais tradicionais da cidade: a
Festa do Caqui e das Flores,
que neste ano ganha um colo-
rido especial devido às come-
morações do Centenário.

Idealizado por um grupo de
produtores rurais, o evento é
uma das principais festas da
cidade, conhecida por vender
frutas e flores a um preço mais
acessível. Neste ano, ainda, há
um colorido a mais, pois será
baseado no Centenário da Imi-
gração. “Trata-se de um ano
especial para os nipo-brasilei-
ros. Nós, como representan-
tes dos nikkeis em Itapeti, te-
mos a responsabilidade de fa-
zer uma festa bonita para ho-
menagear os 100 anos”, des-
taca o presidente da Comis-
são para a Festa do Caqui,
Horácio Endo.

Nessa edição, serão 100
produtores de caqui e outros
170 de flores. Somente do bair-
ro, estarão presentes mais de
60 produtores. Para os consu-
midores, àqueles que apreciam
a fruta e variedade de flores,
trata-se de um verdadeiro oá-
sis. “É uma festa tradicional
dentro do município. Temos,
inclusive, caravanas de São
Paulo e cidades vizinhas pre-
sentes”, destaca Endo.

Na parte de atrações cultu-
rais, a Festa do Caqui também
contará com atrações variadas.
No dia 15, quem animará o pú-

blico é a cantora Karen Ito. Já
no dia 16, é a vez de Joe Hira-
ta subir no palco para interpre-
tar clássicos do sertanejo e mú-
sicas japonesas. Além dos dois,
exibições de danças típicas e
de taikô também estão confir-
madas. Na hora que a fome
apertar, uma praça de alimen-
tação estará à disposição dos
presentes.

Para a prefeitura de Mogi
das Cruzes, o evento é uma
oportunidade de divulgar ain-
da mais o turismo rural. Se-
gundo o prefeito Junji Abe,
eventos como esse valorizam
a riqueza cultural e rural da
cidade. “Eventos desse porte
são muito importantes para a
cidade, já que divulgam o nos-
so potencial produtivo, atraem
turistas que consomem os pro-
dutos locais e, mais do que isso,
se transformam em verdadei-
ras rodas de negócio, desper-
tando o interesse de empresá-
rios do setor”, acentua o pre-
feito nikkei.

Ao público interessado em
conferir de perto a Festa do
Caqui e das Flores, que neste
ano ganha também a denomi-
nação de “1ª Festa Agrícola”,
o evento acontece nos dias 14,
15 e 16 de março na sede da
Associação Cultural Agrícola
do Itapeti (Estrada do Taboão
Lambari , Km 25, Bairro do
Itapeti - Mogi das Cruzes /
SP). O preço do ingresso é de
R$ 6,00 (antecipado) e R$
8,00 (no dia). Mais informa-
ções pelo tel: 11- 4727-7593.
Estacionamento gratuito.

Produtores comercializarão caixas de caqui a preços acessíveis

DIVULGAÇÃO

CIDADES/MARINGÁ

Comitiva japonesa visita
obras no Parque do Japão

Uma comitiva de autorida-
des japonesas visitou no últi-
mo dia 28 a área onde está
sendo implantado o Parque do
Japão em Maringá. O prefeito
Silvio Barros acompanhou os
japoneses, que demonstraram
satisfação com o avanço das
obras e começaram a definir
o roteiro a ser programado
para a provável vinda do prín-
cipe Naruhito à solenidade de
inauguração, prevista para o
dia 22 de junho deste ano.

O complexo turístico e es-
portivo está sendo construído
pela administração municipal
em parceria com a iniciativa
privada para servir de marco
das comemorações do cente-
nário da imigração japonesa no
Brasil.

Na visita de inspeção, Sil-
vio Barros esteve acompanha-
do do ministro das Relações
Exteriores do Japão, Tatsuo
Arai; do diretor do Ministério
das Relações Exteriores, Ma-
sahiro Takasugui e do cônsul

do Japão em Curitiba,
Toshinori Matsushiro, além de
lideranças da comunidade ja-
ponesa, técnicos, engenheiros
e do secretário extraordinário
para as comemorações do
Imin-100 em Maringá, Shudo
Yassunaga.

No encontro com a comitiva
o prefeito detalhou cada uma das
obras do projeto e apresentou
um pré-roteiro para a visita do
príncipe, incluindo o plantio es-
tratégico de uma árvore que
irá simbolizar o evento.

Imin 100 – Localizada entre
o Parque Itaipu e Jardim In-
dustrial, na saída para Campo
Mourão, a área de 100 mil
metros quadrados do Parque
do Japão está recebendo atu-
almente a concretagem da bar-
ragem entre os lagos superior
e inferior e os pilares das fun-
dações do Ginásio de Espor-
tes que está sendo construído
para a prática e desenvolvi-
mento de artes marciais. O
amplo ginásio terá estilo arqui-
tetônico contemporâneo japo-
nês e atuará na formação de
atletas de artes marciais, inte-
grando um centro de excelên-
cia em judô e taekwondo.

Entre outras obras previs-
tas para o local estão a implan-
tação de um jardim japonês, a
construção de um teatro para
500 lugares, uma sala de even-
tos regionais, a sede adminis-
trativa e um restaurante típico
oriental.

Prefeito Silvio Barros recepcionou autoridades japonesas

DIVULGAÇÃO
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Em comemoração ao Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa, as escolas da rede munici-
pal de Presidente Prudente
(SP) receberam o livro Arroz
e Café – O menino Japonês,
comprados pela Prefeitura. A
entrega de cem exemplares foi
realizada no dia 19 de feverei-
ro pelo prefeito Carlos Rober-
to Biancardi na Secretaria
Municipal de Educação
(SEDUC) para diretores de
escolas municipais e ao presi-
dente da Associação Cultural
Agrícola Esportiva (Acae),
Yassuyuki Hório, representan-
te da comissão organizadora
dos festejos do centenário da
imigração japonesa.

Para as escolares foram re-
passados 53 livros e os restan-

CIDADES/PRESIDENTE PRUDENTE

Escolas municipais recebem
livros sobre a imigração

tes para a Acae. De autoria de
Neir Ilelis, o escritor conta a
história de Shigueo, um menino
do Japão que, aos 12 anos, atra-
vessa o oceano com a família,
rumo a um país totalmente des-
conhecido, o Brasil.

O livro escrito em portugu-
ês e japonês é ilustrado em
forma de mangá por Açunciara
Aizawa Silva e ganhou o selo
1908-2008, 100 Anos da Imi-
gração Japão – Brasil.

De acordo com Biancardi,
a entrega do livro faz parte do
calendário de homenagens pro-
gramadas pela Prefeitura que
inclui a inauguração de obras
de artes com símbolos repre-
sentando a cultura japonesa
construídos na Praça das Ce-
rejeiras.

Companhia Condors, os ‘malucos
sensacionais’, apresenta-se em SP

ESPETÁCULO ORQUÍDEAS

Aosp promove sua 78ª mostra
de orquídeas no Bunkyo

A Associação
Orquidófila de São
Paulo (Aosp) pro-
move a 78ª Exposi-
ção de Orquídeas
entre os dias 14 e
16 de março, das 9
às 19h, no Bunkyo
(Sociedade Brasi-
leira de Cultura Ja-
ponesa e de Assis-
tência Social), em
São Paulo. Nesta
edição da feira, que
marca o início das
comemorações or-
ganizadas pela
Aosp do Centená-
rio da Imigração
Japonesa, o público
terá à disposição
mais de 10 mil va-
sos com ou sem flor
– sendo cerca de
1500 orquídeas em exposição
– de 26 produtores convidados,
com preços a partir de 8 reais,
além de adubos e outros itens
para o cultivo. A entrada é
franca.

Com sua tradicional exposi-
ção de orquídeas, a Aosp – cuja
história está diretamente ligada
à imigração japonesa no Brasil
– dá início à sua homenagem
ao centenário, que terá seu pon-
to alto em setembro, quando a
Aosp montará exposição com
o tema “100 anos de imigra-
ção”.

Cursos – Os visitantes pode-
rão participar de aulas gratui-
tas sobre o cultivo de orquíde-
as em todos os dias da feira, às
10h, 14h e 16h. A associação
também disponibiliza ao públi-
co, gratuitamente, o folheto
Orquídeas – Manual de Culti-
vo. Já no primeiro dia da feira,
os visitantes conhecerão as es-

pécies premiadas no concurso
promovido pela entidade entre
as cerca de 30 associações
expositoras participantes.

O segundo volume do livro
da Aosp Orquídeas – Manual
de Cultivo poderá ser adquiri-
do na exposição a R$ 70,00 e
o primeiro volume a R$ 60,00,
ambos ricamente ilustrados,
com mais de 500 fotos, além
de informações sobre as inú-
meras espécies de orquídeas
e seu cultivo. O livro é de au-
toria de Denitiro Watanabe e
Márcia Morimoto.

78ª EXPOSIÇÃO DE
ORQUÍDEAS DA AOSP
QUANDO: DE 14 A 16 DE MARÇO, DAS

9H ÀS 19H

ONDE: BUNKYO (RUA SÃO JOAQUIM,
381)

ENTRADA GRATUITA

INFORMAÇÕES: (11) 3207-5703 OU

AOSP@AOSP.COM.BR

WWW.AOSP.COM.BR

Preços de vasos partem dos R$ 8,00

DIVULGAÇÃO

Criado no ano passado
pela Secretaria de Es-
tado da Cultura de São

Paulo e produzido pela APAA
– Associação Paulista dos
Amigos da Arte - o programa
Cena Estrangeira retoma sua
temporada 2008 em clima de
homenagem ao Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil
e traz ao país, pela primeira
vez, a companhia nipônica
Condors e seu hilário espetá-
culo performático Júpiter-Con-
quista da Galáxia, que ganha
três apresentações no Teatro
Sérgio Cardoso, de sexta a
domingo, (14 a 16.03). Os in-
gressos custam R$ 20 (intei-
ra) e R$ 10 (meia).

Sob a direção de Ryohei
Kondo, a companhia compos-
ta por performers masculinos
apresenta espetáculo de tea-
tro-dança inusitado, elétrico,
divertido e atípico em relação
à tradicional dança japonesa.
Como arte de vanguarda,
Condors dialoga bem com os
jovens, utilizando-se de figuri-
nos que remetem às diversifi-
cadas tribos japonesas, como,
por exemplo, o uso de unifor-
me escolar e preto.

Sucesso na Ásia e nos
EUA, rapidamente lota os lo-
cais onde se apresenta, cau-
sando espanto e risadas.”Se
houvesse um aparelho para
medir a intensidade dos aplau-
sos no teatro, o ponteiro teria,
muito provavelmente, ido além
do limite máximo”, afirmou a
crítica do jornal New York Ti-
mes, que os apelidou de “ma-
lucos sensacionais”.

“Com a vinda do grupo
Condors, os brasileiros e a co-
munidade japonesa recebem
um grande presente neste ano
de comemorações do Cente-
nário da Imigração Japonesa.
Sem falar que a companhia é
a expressão da jovialidade, da
criatividade e da energia japo-
nesas. Não é a toa que fica-
ram conhecidos como o Monty
Python do Japão!”, brinca
André Sturm, Coordenador de

Júpiter - Conquista da
Galáxia, estreou em Nova
Iorque em 2001, com grande
sucesso, e excursionou por
cidades dos EUA, Ásia, In-
donésia, Austrália, e, ano pas-
sado, Europa (Londres, Pa-
ris e Roma). Júpiter é uma
coletânea de peças curtas,

Espetáculo estreou em Nova Iorque
comerciais, filmes de animação
e dança. Cada cena parece não
ter ligação com a seguinte,
mas, no final, o espetáculo leva
o público a lembrar de suas
próprias recordações nostálgi-
cas e de coisas importantes da
vida. Durante todo o espetá-
culo, a expressão corporal é

usada de forma bem-humo-
rada e se vê o desdobramen-
to de um novo estilo de en-
tretenimento, bem como uma
forma contemporânea de ex-
pressão japonesa. Desde a
estréia, o Condors atualiza e
acrescenta novos materiais
ao espetáculo Júpiter.

Difusão (UFDPC – Unidade
de Fomento e Difusão de Pro-
dução Cultural) da Secretária
da Cultura.

Condors – Fundada em
1996 por Ryohei Kondo, a
companhia formada apenas
por homens se tornou conhe-
cida pelo seu tratamento sa-
tírico à cultura pop japonesa.
Kondo passou a infância e a
adolescência no Peru, Chile
e Argentina e retornou ao Ja-
pão para cursar a faculdade.
Dançou com diversos impor-
tantes coreógrafos japoneses
e americanos, como Kota Ya-
mazaki, Toshiko Takeuchi e
Doug Varone. Apenas um
ano após a fundação do gru-
po, sua série Kiss the Sun foi
um grande sucesso, chaman-

do a atenção da imprensa e
patrocinadores. Entre outros
espetáculos de grande recep-
ção estão 2000 Virgin (1999),
Spring Man (2000), Light My
Fire (2000) e 2000 Darling
(2000).

Palestra – Na quinta-feira
(13), a artista e produtora ja-
ponesa Mayumi Nagatoshi,
responsável pela vinda do
Condors ao Brasil, presidente
da An Creative Inc. e mem-
bro da Associação de Dança
Contemporânea do Japão, mi-
nistra palestra, no Teatro de
Dança, sobre a história da dan-
ça contemporânea no Japão e
as recentes tendências de vá-
rias companhias, dentre elas o
grupo Condors. (vide detalhes
no Serviço).

ESPETÁCULO: “JÚPITER –
CONQUISTA DA GALÁXIA”,
COM A COMPANHIA CONDORS

QUANDO: DE 14 A 16 DE MARÇO

ONDE: TEATRO SÉRGIO CARDOSO –
SALA SÉRGIO CARDOSO (RUA RUI

BARBOSA, 153 - BELA VISTA)

HORÁRIO: ÀS 21H30 (SEXTA), 21H

(SÁBADO) E 18H (DOMINGO)
INGRESSOS: R$ 20,00 (INTEIRA) E R$
10 (MEIA)
IDADE RECOMENDADA: 12 ANOS

VENDAS: BILHETERIA – DE QUARTA A
DOMINGO DAS 15 ÀS 19H

TEL. BILHETERIA: 11/3288-0136

PALESTRA: “CENA DANÇA
CONTEMPORÂNEA, JAPÃO”
QUANDO: 13 DE MARÇO, DAS 14H ÀS 16H

ONDE: TEATRO ITÁLIA, TD - TEATRO DE

DANÇA (AV. IPIRANGA, 344 – CENTRO)
SITE: WWW.TEATRODEDANCA.ORG.BR

INGRESSOS: GRÁTIS – RETIRAR UMA

HORA ANTES.
TEL: (11) 2189-2557
HAVERÁ TRADUÇÃO SEQÜENCIAL

Espetáculo traz teatro-dança inspirado no cotidiano japonês. Marca de grupo é a sátira

DIVULGAÇÃO

Conhecidos por suas aven-
turas pelo mundo e por suas
produções de cinema, Vera e
Yuri Sanada lançam em São
Paulo , no dia 13 de março,
com patrocínio do Banco Real,
o documentário “Mundo Nik-
kei - Os Brasileiros do Outro
Lado do Mundo”.

O documentário apresenta
o Japão moderno e seus con-
trastes com a tradição milenar,
além das raízes históricas do en-
contro entre o país asiático e o
Brasil. O filme, que faz parte
das comemorações do Cente-
nário da Imigração Japonesa no
Brasil, mostra as influências da
cultura brasileira na sociedade
japonesa ao longo das décadas,
e como os brasileiros estão con-
tribuindo para a sociedade ja-
ponesa atual.

“Para o Banco Real, apoiar
esse documentário é valorizar
a história de integração dos dois
países. No momento em que se
comemoram os 100 anos da
chegada dos japoneses ao Bra-
sil, o filme registra também o
processo inverso: os brasileiros
se deslocando para o Japão e
contribuindo com a cultura lo-
cal”, diz Milton Toshio Naka-
mura, Superintendente Execu-
tivo de Comunidades e Remes-
sas do Banco Real.

As gravações do “Mundo
Nikkei” ocorreram em 2006 e
2007, período no qual o casal
Vera e Yuri Sanada viajou pelo
Japão, de Hokkaido, no norte,
até a última ilha de Okinawa,
no sul, visitando as principais

DOCUMENTÁRIO

Produção mostra influência da cultura brasileira na sociedade
japonesa; lançamento nacional acontece no dia 13 de março

IMAGENS: DIVULGAÇÃO

Gravaços ocorreram em cidades como Hokkaido e Okinawa

Documentário mostra contrastes do Japão moderno e antigo

ros nas fábricas, restaurantes,
lojas e nos momentos de lazer.
Uma novidade para o merca-
do é que o filme, de 78 minu-
tos de duração, foi gravado em
Sistema Digital de Alta Defi-
nição, compatível com a tec-
nologia de TV digital japonesa
adotada pelo Brasil.

Depois do lançamento, o fil-
me será exibido em salas de ci-
nema de São Paulo, Brasília,
Curitiba, Porto Alegre, Goiânia
e Campinas. O “Mundo Nikkei”
também estará presente na ter-
ceira edição do Nipo Cine Bra-
sil – Mostra de Filmes Brasilei-
ros no Japão, que acontecerá em
abril e maio em seis cidades ja-
ponesas, e que também será
patrocinada pelo Banco Real.

MUNDO NIKKEI –
LANÇAMENTO NACIONAL
QUANDO: 13 DE MARÇO, ÀS 21H30
ONDE: ESPAÇO UNIBANCO DE CINEMA,
SALA 1 (RUA AUGUSTA, 1475)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3288-6780

esse tipo de trabalho tanto aqui
quanto lá, onde há muitos bra-
sileiros vivendo”, completa
Nakamura, executivo do Real.

Dekasseguis – Além das cu-
riosidades do Japão antigo e
moderno, o documentário mos-
tra como é a vida dos brasilei-

áreas de influência brasileira.
Além disso, também ocorre-
ram filmagens no Brasil - nos
estados de São Paulo, Paraná,
Rio de Janeiro, Mato Grosso
do Sul e Pernambuco.

“Brasil e Japão estão en-
trelaçados de tal maneira que
se faz importante apresentar
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ADMINISTRAÇÃO 1

Prefeitura deve revitalizar sistema
de iluminação da Liberdade

O Dia da Defesa Civil ga-
nhou uma solenidade na Câ-
mara dos Vereadores na últi-
ma quarta-feira (27) de fe-
vereiro. Instituída por lei de
autoria do vereador Ushitaro
Kamia, a data é comemora-
da desde 1992, e é mais uma
das formas de conscientizar
a população para os proble-
mas do município, como os
deslizamentos e os incêndios.

Além do vereador, compu-
seram a mesa da cerimônia o
comandante da Defesa Civil,
Coronel Jair Paca de Lima, o
supervisor geral das Juntas de
Serviço Militar, Coronel Josias
Sampaio Lopes, o chefe de ga-
binete da secretaria do gover-
no municipal, Renzo Dino
Sergente Rossa, o procurador
de justiça, Carlos Henrique
Mundi, o deputado federal Ge-
raldo Tenuta e o secretário ad-
junto da Secretaria Municipal de
Coordenação das Subprefeitu-
ras, Ronaldo Souza Camargo.

Kamia lembrou da atuação
da instituição nas recentes en-
chentes em São Paulo. “Nos-
sos heróis são anjos da guarda
que auxiliaram vítimas indefe-
sas mais uma vez, e estão sem-
pre presentes nos momentos
mais difíceis da cidade”, afir-
ma. Ele acrescentou que a
canalização do córrego

ADMINISTRAÇÃO 2

Dia da Defesa Civil ganha solenidade na
Câmara dos Vereadores

DIVULGAÇÃO

Tremebé – obra iniciada pelo
prefeito Gilberto Kassab em
2007, que ganhará prossegui-
mento este ano – contribuiu
para amenizar os problemas
causados pela chuva na Zona
Norte. Por último, colocou que
a solenidade e as homenagens
foram “uma pequena contribui-
ção da casa na esperança de
que o trabalho da defesa civil
seja cada vez mais reconheci-
do na sociedade”.

Reflexão – O coronel Jair
Paca de Lima destacou o “in-
teresse, o compromisso e a res-
ponsabilidade com as questões
públicas e a comunidade” da
instituição. “Esta data é impor-
tante para refletirmos continu-
amente sobre a prevenção de
acidentes e desastres naturais.
Precisamos da ação conjunta

entre as autoridades e a comu-
nidade para que a cidade seja
beneficiada”. Já a coordenado-
ra da Defesa Civil, Regina Elza
Araújo, agradeceu emocionada
a “alegria e a honra de receber
as homenagens”. Ela classifi-
cou o ofício dos membros da
corporação como um “chama-
mento à responsabilidade”.

Depois dos discursos, foram
homenageados aqueles que de
alguma forma contribuíram
para que a atuação da Defesa
Civil “tenha cada vez mais des-
taque e atinja seus objetivos”,
segundo a mestre de cerimôni-
as. A Defesa Civil é o conjunto
de ações preventivas, assisten-
ciais e de socorro destinadas a
evitar ou minimizar os desas-
tres, preservar o moral da po-
pulação e restabelecer a nor-
malidade social.

Vereador Kamia homenageou integrantes da Defesa Civil

Considerado um dos prin-
cipais cartões-postais
da Capital, o bairro da

Liberdade deve ganhar um
novo sistema de iluminação até
junho deste ano. A Prefeitura
de São Paulo, por meio do De-
partamento de Iluminação Pú-
blica (Ilume), promete revita-
lizar todo o parque de ilumina-
ção do local.

A Secretaria de Serviços,
responsável pelo Ilume, está
em fase final de elaboração do
edital de concorrência pública
para a contratação de empre-
sas que fornecerão os equipa-
mentos necessários à revitali-
zação.

Os recursos para a realiza-
ção dos serviços, no valor de
R$ 1.124.159,00, foram trans-
feridos no fim de janeiro me-
diante dotação extra-orçamen-
tária, liberando crédito adicio-
nal ao Fundo Municipal de Ilu-
minação Pública (Fundip).

De acordo com o diretor-
geral do Ilume, responsável
pela operacionalização do pro-
jeto, o departamento se empe-
nhará para que o processo seja
concluído com
a maior celeri-
dade possível.
Segundo ele, o
objetivo é
inaugurar a
nova ilumina-
ção na primei-
ra quinzena de
junho, anterior
ao dia 18, data
em que se ini-
ciam as sole-
nidades alusi-

DIVULGAÇÃO

tentes, reforma das cangas,
troca de todos os 1.300 globos,
visto que os existentes estão
impregnados de muita sujeira
de difícil remoção.

A mão-de-obra para a reti-
rada dos postes e a recoloca-
ção dos novos ficará sob res-
ponsabilidade do consórcio que
faz a manutenção da ilumina-
ção pública.

Remodelação – As primeiras
luminárias, conhecidas como
lanternas ‘suzuranto’, foram
instaladas em algumas vias do
bairro da Liberdade na déca-
da de 70. As peças, que ante-
riormente eram de vidro, fo-
ram substituídas pelas de
polietileno - mais resistentes -,
que deverão ser mantidas. Pelo
novo projeto, as lâmpadas já
existentes serão substituídas
por lâmpadas de vapor metáli-
co.

A revitalização das luminá-
rias do bairro da Liberdade é
parte de um amplo projeto que
vem sendo discutido junto à
Prefeitura e prevê a remode-
lação no Centro de São Paulo.
A iniciativa partiu de uma dis-
cussão entre setores da socie-
dade e o poder público, envol-
vendo o secretário de Serviço
Dimas Ramalho, o vereador
Ushitaro Kamia (DEM) e o
deputado federal William Woo
(PSDB-SP).

A proposta, além de apoio
da administração municipal,
conta com parceiros públicos,
iniciativa privada e entidades
ligadas ao comércio e à comu-
nidade.

vas à comemoração do cente-
nário da imigração japonesa no
Brasil.

Segundo o diretor do setor
de manutenção, Luiz Carlos
Silveira, os serviços contem-
plarão a substituição de 432
postes por outros mais resis-

Luminárias ganharão nova
“roupagem”; no detalhe, Kamia
e Ramalho

TURISMO

Salto das Cataratas do Iguaçu
pode ser batizado de Naruhito

A região de Foz do Iguaçu
se prepara para comemorar o
centenário da imigração japo-
nesa no Brasil. Segundo o se-
cretário Municipal de Turismo,
Felipe Gonzalez e o vice-pre-
sidente da Câmara do Comér-
cio Brasil Japão, Marcos Yukio
Shida, a programação que de-
verá ser desenvolvida em Foz
para a comissão organizadora
das festividades no Paraná
será ampla e com muitos des-
taques. Uma das ações que a
comissão organizadora dos fes-
tejos em Foz definiu é a cons-
trução de um memorial com-
posto por uma espelho d´água,
chafariz com um Torii. O local
da construção será definido
nos próximos dias, mas deve-
rá ser de fácil acesso, visibili-
dade e de grande fluxo turísti-
co.

Também está sendo estu-
dada a possibilidade de batizar
um salto das Cataratas do
Iguaçu com o nome do Prínci-
pe Herdeiro da Família Impe-
rial do Japão, Naruhito; fazer
decoração das principais ruas

com bandeiras do Brasil e Ja-
pão, festival de integração cul-
tural, decorar do aeroporto e
as lojas da cidade, além de for-
malizar um convite oficial para
o príncipe.

A comissão de Foz é for-
mada pela Secretaria de Tu-
rismo, Iguassu Convention &
Visitors Bureau, Itaipu e Câ-
mara do Comércio e Indústria
Brasil Japão do Paraná. A idéia
é transformar a cidade na se-
mana de festividades, visando
conscientizar a população
iguaçuense dessa importante
data e da forte amizade entre
os dois paises, além de atrair a
atenção dos turistas que visi-
tam o Destino Iguaçu.

Por isso surgiu a idéia de
decorar ruas e lojas com ban-
deiras com as cores do Brasil
e Japão, começando pela en-
trada de Foz e seguir nas prin-
cipais ruas e avenidas. Lojas,
shopping e aeroporto também
receberiam o vermelho e bran-
co, além de exposições e apre-
sentações artísticas através de
musica e teatro.

Local recebe muitos turistas japoneses durante todo o ano

DIVULGAÇÃO
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EXPOSIÇÃO

Palácio dos Bandeirantes apresenta
maquetes de Palácios Japoneses

CONCERTO

Dupla ‘Haru’ apresenta-se com
Orquestra Sinfônica Jovem

O Memorial da América
Latina, em São Paulo, prepa-
ra-se para ser palco de um
encontro musical diferente. De
um lado, a dupla Haru e Mitsuo
Ogawa, trazendo suas influên-
cias ocidentais e orientais. Do
outro, o acompanhamento da
Orquestra Sinfônica Jovem do
Estado de São Paulo, desfilan-
do algumas composições clás-
sicas e adaptações para as
canções dos nipônicos. O es-
petáculo, inédito, está marca-
do para a próxima sexta-feira
(14).

A idéia de juntar musicali-
dades tão díspares surgiu de
um encontro casual. Amante
da boa música, um empresá-
rio japonês, amigo tanto do
maestro da Sinfônica, João
Mauricio Galindo, quanto de
Haru, resolveu inovar e propor
o encontro musical. “Quando
pensamos, logo me veio à ca-
beça juntar o Brasil e o Japão
através da orquestra e do duo
japonês. Deu certo”, destaca
Satoshi Tanji, “idealizador” do
projeto.

Outro fator que contribuiu
para a realização do concerto foi
a comemoração do Centenário
da Imigração. Segundo Tanji, a
própria Orquestra Jovem teria
demonstrado o interesse de pro-
mover algum tipo de apresenta-
ção homenageando os nipo-bra-
sileiros. “O próprio maestro se
mostrou interessado em fazer
algo para o Centenário. Para
tanto, eles já estão ensaiando
algumas composições japonesas
para serem apresentadas no
Memorial”, explica. No reper-
tório, não faltarão clássicos tan-
to do ocidente quanto do orien-
te. Juntos, tanto o duo quanto a
orquestra prometem variações
pouco convencionais em um

concerto tradicional.

Currículos - Formado em
1979 no Japão, o duo Haru ini-
ciou sua carreira nas rádios e
tv japonesa. Dez anos depois,
vieram pela primeira vez ao
Brasil para cinco apresenta-
ções. Além do Brasil, passa-
ram também por países como
Peru e Paraguai, sempre le-
vando aos espectadores a mis-
cigenação musical, como cos-
tumam definir o estilo das com-
posições.

Em pesquisas feitas com o
próprio público, muitos citam
comentários emocionais como
‘’fiquei com a alma lavada”

Apesar de Haru ter incor-
porado a forte influência da
musica de América Latina,
eles conseguiram formar o
modo próprio da musica que
não pertense ao qualquer tipo.

Já a Orquestra Jovem do
Estado, oficialmente Orques-
tra Sinfônica Jovem Maestro
Eleazar de Carvalho, e cari-
nhosamente chamada de
‘Estadualzinha’, foi fundada
em 1979 no Festival de Inver-
no de Campos do Jordão, abri-
gando alunos que viriam a se
tornar destacados profissionais
no meio musical paulista e na-
cional. É hoje uma das raras
orquestras brasileiras dedica-
das à experimentação musical
para jovens estudantes de mú-
sica.

ORQUESTRA JOVEM DO ESTADO

ONDE: MEMORIAL DA AMÉRICA

LATINA (AV. AURO SOARES DE MOURA

ANDRADE, 664 - PORTÕES 12 E 13,
BARRA FUNDA)
QUANDO:14 DE MARÇO, 20 HORAS

QUANTO: ENTRADA FRANCA

MAIS INFORMAÇÕES PELO TEL 11/
3667-9826

Músicos japoneses esperam público animado no Memorial

DIVULGAÇÃO

Orquestra adaptará algumas canções durante espetáculo

O Sesc Avenida
Paulista também
entra em sintonia
com o Centenário
da Imigração. Com
uma programação
que durará oito se-
manas, o projeto
“Tokyogaqui”, que
abre no dia 15 de
março, promete tra-
zer ao público os
variados elementos
da tradição, do pop,
do consumo e da
arte contemporâ-
nea japonesas por
meio de performan-
ces, instalações,
danças e debates. A
proposta é mostrar
diferentes imagens
da capital japonesa
na cidade São Paulo.

Um dos destaques é o es-
paço “Tradição pop”, no quin-
to andar do prédio, onde os vi-
sitantes conhecerão as cultu-
ras tradicional e pop japonesas,
suas conexões e distanciamen-

tos. Grupos contemporâneos
japoneses, como o Yubiwa
Hotel (15, 16, 18 e 19 de mar-
ço), e artistas brasileiros, como
Letícia Sekito (22 e 23 de mar-
ço) e Elisa Ohtake (29 e 30 de
março), mostram seus traba-

CULTURA

Sesc Avenida Paulista traz cultura japonesa para São Paulo

Letícia Sekito é uma das atrações

DIVULGAÇÃO

lhos nesse espaço. Ali também
haverá exposições de mangás,
filmes, games e ikebanas digi-
tais, além de apresentações de
teatro nô e kabuki e da dança
parapara (ritmo nascido no
Japão, que se assemelha ao
movimento disco).

A dança tradicional tam-
bém não fica de fora. Deno-
minado “Ohno 101+Kusuno”,
o espaço no nono andar faz ho-
menagem ao butô, aos 101
anos do mestre Kazuo Ohno e
ao coreógrafo Takao Kusuno,
introdutor do butô no Brasil.
Em um espaço de sombras e
chão irregular, que obriga o vi-
sitante a caminhar devagar e
com atenção, atores brasilei-
ros percorrem o espaço como
fantasmas, emergindo da pe-
numbra. Dentre as apresenta-
ções, destaque para o espetá-
culo “Kuu”, de Yoshito Ono
(filho de Kazuo) (15 e 16 de
março), e “Foi Carmem”, com
Emilie Sugai (22 e 23 de mar-
ço).

Um Bia Gaden (“beer

garden”) será montado no úl-
timo andar do prédio. A idéia é
reproduzir os “jardins de cer-
veja” que os japoneses costu-
mam freqüentar no verão para
beber, cantar e se divertir. Ain-
da no decorrer do projeto
“Tokyogaqui”, o andar vai re-
velar alguns segredos do bair-
ro da Liberdade, como doces
de casamento fabricados arte-
sanalmente, esculturas gastro-
nômicas, design de alimentos
e embalagens. Tudo para pon-
tuar e ressaltar a importância
e o universo da comida japo-
nesa.

TOKYOGAQUI
ONDE: UNIDADE PROVISÓRIA SESC
AVENIDA PAULISTA (AV. PAULISTA, 119,
SÃO PAULO)
QUANDO: DE 15 DE MARÇO A 4 DE MAIO.
A BILHETERIA FUNCIONA DE TERÇA A

SEXTA-FEIRA, DAS 9H ÀS 22H; SÁBADOS

DOMINGOS E FERIADOS, DAS 10H ÀS 19H

QUANTO: O VALOR MUDA DE ACORDO COM

A APRESENTAÇÃO

CONTATO: 11/ 3179-3700
SITE: WWW.SESCSP.ORG.BR

Inaugurada nesta quinta-fei
ra (6), a exposição maque-
te de Templos e Palácios

Japoneses prossegue até o dia
8 de junho, no Palácio dos Ban-
deirantes (Zona Sul de São
Paulo). O evento faz parte do
calendário estadual de come-
morações do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.
A exposição conta com 15
maquetes pertencentes ao
Consulado do Japão em São
Paulo.

Entre as obras destaca-se
a reprodução do santuário xin-
toísta Itsukushima, erguido no
século 6, na ilha com o mesmo
nome, localizada na província
de Hiroshima. Por abrigar o
santuário dedicado às deusas
guardiãs do mar, a ilha é con-
siderada sagrada. Também
chama a atenção a maquete
que representa o templo budis-
ta Horyuji, cuja construção,
que data do ano de 607, ainda
conserva parte de sua madei-
ra original.

Considerado o maior e mais
belo castelo japonês, o Himeji,
localizado na cidade de mesmo
nome, na Província de Hyogo,
também está presente na ex-
posição. Sua construção teve
início no ano de 1346 e só foi
finalizada em 1609, período em
que a atual torre principal foi
construída. Vale à pena prestar
atenção à reprodução fiel das
extremidades do telhado da tor-
re principal, decoradas com
duas criaturas míticas com ca-
beça de dragão e corpo de pei-
xe, que simbolizavam o poder
do senhor do castelo e protegi-
am contra incêndios, de acordo
com a crença da época.

Outra obra que atrai pela
história é o Portal Shureinomon.
A peça era um dos portões do
Castelo de Shuri, sede da Di-
nastia de Ryukyu, que reinou de
1429 a 1879. O portal foi res-
taurado em 1958, após um in-
cêndio, e atualmente fica na
entrada da cidade de Shuri, na
Província de Okinawa.

Xilogravuras – Considerado
Patrimônio Histórico da Huma-
nidade pela Unesco, a maque-
te Genbaku Dome, ou Cúpula
da Bomba Atômica, emociona.
Localizada em Otemachi, perto
da Ponte Aioi, em Hiroshima,
que foi aproximadamente o
epicentro da explosão atômi-
ca de 6 de agosto de 1945, é o
único edifício atingido pela
bomba atômica que ainda exis-
te. Na maquete é possível ver
uma construção totalmente
devastada. A parte de cimen-
to foi queimada e, em alguns
pontos, derretida, deixando o
esqueleto da estrutura de aço
exposto. Na frente, um cofre
de pedra com os nomes das
vítimas que estão no interior do
mausoléu, exibe o epitáfio:
“Repousai em paz, pois o erro
não será repetido”.

Além das maquetes, a ex-
posição conta também com
gravuras dedicadas aos ”50
anos da Bomba de Hiroshima”
(1945/1995). São obras de ar-

tistas como Tomie Ohtake,
Carla Petrini, Renina Katz e
outros que foram doadas ao
Acervo dos Palácios do Go-
verno do Estado de São Paulo
em 1996.

E outras cerca de 30 xilo-
gravuras japonesas do século
17, entre elas algumas basea-
das no Taiheiki (Crônica da
Grande Paz), que retratam os
50 anos em que duas cortes
imperiais rivais lutaram pelo
poder no Japão. São cenas de
batalhas entre samurais. As
obras também pertencem ao
Acervo do Estado.

Site – Antes da abertura da
exposição de maquetes foi
apresentado, no Salão dos Pra-
tos do Palácio dos Bandeiran-
tes, o site estadual da Imigra-
ção Japonesa: http://
www.saopaulo.sp.gov.br/
imigracaojaponesa.

O sítio na internet oferece
aos internautas informações
sobre a imigração japonesa no

Estado e no país, o calendário
das comemorações do cente-
nário, fotos, curiosidades, no-
tícias de eventos e ações que
comemoram o centenário da
imigração, além de relatos de
nikkeis que continuam fazen-
do a história do Estado. O ob-
jetivo é facilitar pesquisas so-
bre a imigração japonesa e as
comemorações do centenário.

EXPOSIÇÃO DE MAQUETES
TEMPLOS E PALÁCIOS
JAPONESES
QUANDO: ATÉ 08 DE JUNHO

ONDE: PALÁCIO DOS BANDEIRANTES

(AVENIDA MORUMBI, 4.500 –
MESANINO)
INFORMAÇÕES: (11) 2193-8282
AGENDAMENTO ELETRÔNICO:
WWW.ACERVO.SP.GOV.BR

VISITAS: DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS

10 ÀS 17 HORAS SEMPRE EM HORAS CHEIAS.
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DAS

11, ÀS 16H, SEMPRE EM HORAS CHEIAS

TODAS AS VISITAS SÃO ACOMPANHADAS

POR MONITORES.
ENTRADA FRANCA.

Considerado o maior e mais belo castelo, o Himeji também está presente na exposição

DIVULGAÇÃO
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Para implementar a nova
estratégia da companhia no
país, Herberto Yamamuro as-
sume, a partir do mês de abril,
a presidência da NEC Bra-
sil. Yamamuro, que até o mo-
mento ocupa a posição de
Diretor de Operações da
NEC do Brasil, possui mais
de 20 anos de experiência
dedicados à companhia, sen-
do que parte desse período
passou na matriz em Tóquio.

Herberto Yamamuro su-
cederá Paulo Castelo Bran-
co, que passará a integrar o
Conselho de Administração
como vice-presidente. Caste-
lo Branco presidiu a compa-
nhia nos últimos seis anos e
obteve sucesso ao realizar a

Herberto Yamamuro assume presidência da NEC Brasil
transformação da NEC em
uma importante provedora de
soluções convergentes de Re-
des de Comunicação e Tecno-
logia da Informação do país.

Os números registrados em
2007 mostram um faturamen-
to bruto de R$ 501 milhões, o
que representa um crescimen-
to de 14% em relação ao mes-
mo período de 2006. Nos últi-
mos cinco anos, a operação
vem crescendo a uma taxa
CAGR (taxa de crescimento
médio anual) de 11,5% ao ano
em reais (25% em dólares).

Além de Yamamuro como
Presidente, a nova diretoria
executiva da empresa no Bra-
sil terá Tomoaki Fujiwara
como vice-presidente Execu-

tivo, Hiromi Furumoto, como
vice-presidente Econômico e
Financeiro, e Hidenori
Konyuba, como diretor de
Tecnologia. No comando
das Divisões Operacionais
ou BUs (Business Units) es-
tarão: Julian Nakasone, para
o segmento de Operadoras,
Luiz Villela, para o segmen-
to Corporativo, e Pedro Pa-
nos Mouradian, para o seg-
mento de Serviços Profissi-
onais.

Yukio Hannya, presiden-
te da NEC Solutions Brasil,
após atuar 14 anos na Amé-
rica Latina, seis deles no Bra-
sil, retorna ao Japão para as-
sumir o cargo diretivo de uma
empresa do Grupo NEC.

EMPRESAS

NEC Corporation anuncia sua
estratégia para AL e Brasil

A Honda Automóveis do
Brasil conquistou cinco premi-
ações e tornou-se a maior vi-
toriosa do Prêmio Best Cars
2008, promovido pela Motor-
press Editora Brasil. Destaque
para o título obtido como “A
Marca Mais Querida” da in-
dústria automotiva nacional. A
empresa também garantiu o
primeiro lugar nas categorias
“Nacional”, “Monovolume”,
“Meio Ambiente” e “Confia-
bilidade”.

Na edição 2008, o prêmio
Best Cars foi dividido em dez
categorias de automóveis, além
de premiações direcionadas a
atributos como imagem, quali-
dade, segurança e valor de re-
venda. No total, aproximada-
mente 10 mil participantes vo-
taram na pesquisa.

VEÍCULOS

Honda é eleita a ‘Marca Mais Querida’ no prêmio Best Cars

Monovolume mais votado, Fit caiu nas graças dos brasileiros

DIVULGAÇÃO

A empresa ficou com a pri-
meira colocação nas categori-
as “Confiabilidade” e “Meio
Ambiente”. Além disso, foi elei-
ta a “Marca Mais Querida”
entre todos os participantes,
comprovando uma das políticas
de atuação da Honda no mun-
do: a de satisfazer o consumi-
dor com produtos que agre-
guem qualidade, tecnologia de
ponta e respeito à natureza.

As premiações acontecem
no ano em que a Honda Auto-
móveis comemorou uma déca-
da de sua fábrica em Sumaré
(SP) e registrou recorde his-
tórico de vendas, com mais de
85 mil unidades comercializa-
das, representando um acrés-
cimo de 27% em comparação
com o total negociado em
2006.

O Civic, que teve quase 50
mil unidades vendidas em
2007, ficou com a primeira
posição na categoria modelo
“Nacional”. Em seu quinto ano
de comercialização em territó-

rio nacional, o Honda Fit se
tornou o “Monovolume” mais
votado.

A imagem da quinta maior
fabricante de automóveis do
País também foi premiada.

Com o intuito de prestar
uma homenagem à comunida-
de nipo-brasileira, o Banco
Real lançou um espaço virtual
dedicado ao Centenário da
Imigração Japonesa, que pode
ser acessado dentro do portal
www.bancoreal.com.br/co-
munidade.

Na página inicial é possível
conhecer mais da cultura ja-
ponesa por meio de imagens
de ikebanas, samurais e origa-
mis. Além disso, há palavras
escritas com ideogramas japo-
neses e sua tradução para o
português.

“A ligação do Banco Real
com a Comunidade Nipo-Bra-
sileira é muito forte. Por isso,
é uma responsabilidade nossa
em um momento tão importan-
te como o ano do Centenário
oferecer um espaço dedicado
a homenagear a integração
das duas nações”, diz Milton
Toshio Nakamura, Superinten-
dente Executivo de Comunida-
des e Remessas do Banco
Real. “Não se pode esquecer,
todavia, que as ações junto a
esse público não se iniciaram
agora e nem terminam ao fi-
nal do ano. São laços sólidos e
uma parceria contínua”, com-
plementa o executivo.

No espaço virtual do Cen-

BANCO

Real lança site em homenagem
ao Centenário da Imigração

tenário na internet é possível
conferir a relação, descrição e
fotos dos projetos que contam
com apoio do Banco Real.
Entre eles, as publicações
“Histórias Infantis Preferidas
das Crianças Japonesas”,
“Guia Japão para Brasileiros”,
“Guia da Culinária Japonesa”
e o “Guia de Cultura Japone-
sa” entre outras iniciativas nos
campos de artes visuais e pa-
trimônio público.

O internauta ainda pode
fazer o donwload de papéis de
parede inspirados na arte das
ikebanas, nos lendários samu-
rais e no tradicional origami.
Todos acompanhados dos seus
conceitos.

Fonte – Outra atração é a
campanha do Banco Real que
homenageia o Centenário da
Imigração Japonesa. São
vídeos e anúncios impressos
produzidos pela agência
Lew’Lara/TBWA.

“O site conta um pouco da
cultura japonesa e destaca o
Centenário. Não é um presen-
te apenas à comunidade nipo-
brasileira, mas a todos que
apreciam a cultura japonesa.
Essas pessoas terão uma nova
fonte para consultar”, finaliza
Nakamura.

Portal traz informações sobre história e cultura dos nikkeis
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TECNOLOGIA

Nokia apresenta celular com
16 gigabytes de memória

A Nokia anuncia o lança-
mento do aguardado N96, um
dispositivo multimídia
otimizado para vídeo e TV.
Com uma ampla tela de 2,8
polegadas, 16 gigabytes de
memória interna e suporte
para vídeos de alta qualidade
em diversos formatos, o Nokia
N96 com design deslizante
duplo representa um capítulo
novo e estimulante em mídia
móvel. O produto deverá ser
comercializado a partir do ter-
ceiro trimestre, com preço su-
gerido de EUR 550 (valor sem
impostos e subsídios), somen-
te na Europa, inicialmente.

“Em 2007, o Nokia N95 tor-
nou-se um ícone de convergên-
cia da Internet e mobilidade.
Com mais de 7 milhões de uni-
dades vendidas até agora em
todo o mundo, o N95 mudou a
maneira como as pessoas uti-
lizam seus dispositivos móveis.
Agora, o Nokia N96 toma por
base o sucesso do N95, aper-
feiçoando ainda mais sua ex-
periência”, afirma Jonas Geust,
supervisor dos dispositivos
Nokia Nseries. “Com a
Internet presente em todos os
nossos momentos, o vídeo e a
TV estão se tornando cada vez
mais predominantes na vida
das pessoas. A ampla e bri-
lhante tela do Nokia N96, além

de diversas opções de conec-
tividade de alta velocidade, o
torna uma janela pessoal ao
entretenimento móvel”, diz.

Acessar vídeos na Internet
torna-se mais rápido. O N96
suporta formatos comuns de
vídeo, incluindo MPEG-4,
Windows Media Video e Flash
Video. A transferência e o
acesso a vídeos estão ainda
mais rápidos com a conectivi-
dade USB 2.0 de alta veloci-
dade e suporte de Wi-Fi/
WLAN e HSDPA. Em alguns
mercados, o receptor integra-
do DVB-H oferece transmis-
são de TV ao vivo, com um
guia de programa de atualiza-
ção automática. A capacidade
de armazenagem pode ser ex-
pandida com um cartão op-
cional microSD, já disponível,
em até 8 GB.

O N96 oferece ainda uma
câmera de 5 megapixels com
lente Carl Zeiss, flash e luz de
vídeo. Ele possibilita a captu-
ra de vídeo com qualidade de
DVD (30 quadros por segun-
do). Adicionalmente, com o A-
GPS (GPS assistido) integra-
do, os consumidores podem
agora identificar geografica-
mente suas fotos, com dados
de local, e compartilhá-las
com suas comunidades on-
line.

Modelo mais moderno ainda não tem data para chegar no Brasil

DIVULGAÇÃO

ANEC Corporation
anunciou sua estraté-
gia de crescimento

para a região latino-america-
na - a Phoenix 2.0 -, cuja meta
é atingir um faturamento de
US$ 1 bilhão nos próximos
quatro anos. A companhia tam-
bém anuncia o estabelecimento
de uma empresa consolidada
no Brasil, denominada NEC
Brasil S.A.. A empresa ofere-
cerá soluções integradas de TI
e Network  não apenas para o
mercado brasileiro, mas para
toda a América Latina, em co-
laboração com as demais sub-
sidiárias na Argentina, Chile,
Colômbia, México e Venezue-
la.

A NEC contribuirá para a
criação de uma sociedade di-
gital na América Latina, for-
necendo tecnologias e solu-
ções de super banda larga para
operadoras e para o mercado
corporativo, apoiada na expe-
riência líder da companhia,
adquirida em seus 40 anos de-
dicados à região. Para alcan-
çar com sucesso os objetivos
do Phoenix 2.0, a NEC desen-
volverá novas tecnologias de
convergência, assim como apli-
cações específicas para seg-
mentos verticais do mercado,
fortalecendo o fornecimento
de serviços profissionais de
alto valor agregado, como os
ofertados atualmente pelo
Centro Integrado de Serviços
Profissionais (CISPRO NEC),
pelo NOC (Network Operati-
on Center) e pelo SOC
(Security Operation Center)
no Brasil.

 “A evolução do mercado
de tecnologia, principalmente
em Tecnologia da Informação
e Comunicação (TIC) e em
convergência, exige uma atu-
ação mais dinâmica e capaz de
atender às diversas demandas
das empresas e seus segmen-
tos”, afirma Yoichi Watanabe
, Associate Senior Vice-presi-
dente da NEC Corporation e
presidente do Conselho de
Administração da NEC Bra-

gia, a NEC Brasil desenvolve-
rá novas soluções convergen-
tes de redes e TIC, bem como
consolidará sua oferta de ser-
viços de alto valor agregado,
respaldada pela experiência
conquistada pelo CISPRO
NEC. Além disso, dará conti-
nuidade à sua política de ali-
anças e colaboração com par-
ceiros estratégicos”, destaca
Herberto M. Yamamuro, o
novo presidente da NEC Bra-
sil.

O mercado de IT/Network
na América Latina deve cres-
cer nos próximos quatro anos
a uma taxa CAGR (taxa de
crescimento médio anual) de
mais de 10% no segmento TIC
e 3,5% no segmento de tele-
comunicações, em função da
expansão do setor de banda
larga conseqüente do progres-
so econômico dos países. A
NEC, com seu know-how e
experiência em mercados glo-
bais, vai oferecer para a região
latino-americana tecnologias
avançadas de convergência
IT/Network que vão atender
às necessidades do segmento
corporativo, governamental e
das operadoras de telecom.

sil. “Com a experiência e
sinergia entre as subsidiárias
latino-americanas, a NEC con-
tribuirá para a criação de um
plano de sociedade digital mais
adequado à América Latina”,
afirma Watanabe.

Phoenix – A criação da NEC
Brasil desempenhará um im-
portante papel na estratégia de

crescimento do Phoenix 2.0. A
nova empresa será capaz de
– por meio de uma operação
integrada e das capacidades
adquiridas em diversos seg-
mentos de atuação – desenvol-
ver um portfólio que atenda de
forma adequada às novas ne-
cessidades de convergência de
soluções e serviços.

“Para viabilizar a estraté-

Herberto Yamamuro, que assumirá presidência da NEC Brasil

DIVULGAÇÃO

Melado, castanha e guar-
aná orgânicos Bioagrepa, pro-
duzidos pela Cooperagrepa
(Cooperativa de Agricultura
Ecológica do Portal da Ama-
zônia) estarão na Foodex
Japan 2008 – Feira Internaci-
onal de Alimentos e Bebidas,
que ocorre na cidade de Chi-
ba, no Japão, de 11 a 14 de
março.

O estande integra o pavi-
lhão brasileiro na feira, mon-
tado pela Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e
Investimentos – Apex-Brasil.

ALIMENTAÇÃO

Produtos orgânicos de Mato Grosso estarão na Foodex 2008
Os 500 m² do espaço do Bra-
sil serão ocupados com produ-
tos como guaraná, mel, açaí,
própolis, orgânicos da Amazô-
nia, café, temperos, sucos, do-
ces, geléias, queijos, polpas, re-
frigerantes, vinhos e cachaça,
de cerca de 30 empresas na-
cionais.

A participação na Foodex
faz parte das ações comerci-
ais do Governo Brasileiro no
ano de comemorações do Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa para o Brasil. Paralelamen-
te à feira, ocorre uma missão

de prospecção de mercados,
articulada pela Apex-Brasil e
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI), Centro das In-
dústrias do Estado de São Pau-
lo (Ciesp), que em Mato Gros-
so tem a participação direta do
Governo do Estado e coorde-
nação do Sebrae.

Além de empresas, inte-
gram a missão, representantes
do Sindicato de Hotéis, Bares,
Restaurantes e Similares, da
Cooperativa dos Apicultores
de Mato Grosso (Coapismat)
e da Cooperagrega.

Novidades – Em sua 32ª edi-
ção, a Foodex Japan oferece as
últimas novidades em alimen-
tos e bebidas e é uma oportuni-
dade de expositores e visitan-
tes ampliarem contatos e rela-
ções comerciais. O evento deve
reunir 2.400 expositores, de 65
países e mais de 95 mil visitan-
tes. Em 2007, o Brasil partici-
pou com 57 empresas, que fe-
charam 470 contratos e fizeram
negócios na ordem de US$ 12,5
milhões com uma previsão de
movimentar mais US$ 31 mi-
lhões nos 12 meses seguintes.
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SOFTBOL

Taça Tiemi Yajima chega a sua
sexta edição com 11 equipes

A Prefeitura de São Ber-
nardo, por meio da Comissão
Municipal Mista Organizado-
ra do Centenário da Imigração
Japonesa, realiza amanhã (9),
no Ginásio Cidade de São Ber-
nardo, o Torneio Liga Nipo-
Brasileira de Tênis de Mesa.
O evento faz parte dos feste-
jos de comemoração ao cen-
tenário da imigração japonesa
no Brasil.

Participam do torneio atle-
tas descendentes e não descen-
dentes, entre 6 a 90 anos, des-
de que nunca tenham pertenci-
do à federação da modalidade.
O evento é organizado pela
entidade nipo-brasileira Acrepa
(Associação Cultural Recrea-
tiva e Esportiva da Paulicéia).

Segundo os organizadores,
a expectativa é contar com

cerca de 500 participantes vin-
dos de Registro, Itariri, Osasco,
Guarulhos, Mogi das Cruzes,
dentre outras cidades da re-
gião. “Qualquer pessoa pode
participar e neste ano, que fa-
zemos esta edição especial em
comemoração ao centenário,
queremos bater o recorde de
público”, afirma o diretor da
Liga, Mauro Ikeda.

Segundo ele, há cinco anos
a entidade promove a compe-
tição com o objetivo de difun-
dir a prática do esporte nos
“kaikans”. “Nosso objetivo
deu tão certo que, a cada ano,
as adesões têm sido maiores,
tanto de descendentes como de
não descendentes. Queremos
continuar trabalhando para,
quem sabe, aparecer mais um
Hugo Hoyama”, cita Ikeda.

TÊNIS DE MESA

Acrepa realiza Torneio Liga
Nipo-Brasileira em SBC

Objetivo é difundir a prática da modalidade nos kaikans

DIVULGAÇÃO

TÊNIS DE MESA/ARTIGO

Participação brasileira do
Mundial deve ser questionada

*MARCOS YAMADA

Para quem já foi respeita-
do internacionalmente no tênis
de mesa – por ter sido o 6º do
mundo no Campeonato Mun-
dial de 1959 (Dortmund, com
Biriba, Betinho, Ivan e Jacques
– um 29º lugar e a permanên-
cia na 2ª divisão, torna-se um
fato a ser questionado e estu-
dado.

No feminino, nunca tive-
mos tradição mas um 45º lu-
gar, ou seja uma das últimas
colocações na 2ª divisão (fica-
mos na frente de apenas 3 pa-
íses e atrás de 20 países) faz
com que tenhamos que rever
onde estamos falhando para
entender a má atuação da se-
leção brasileira.

1) Há algum órgão oficial
do governo preocupado com a
massificação/popularização?
Temos apenas 10 mil atletas
registrados no País, contra 150
mil na França, 750 mil na Ale-
manha, 1 milhão no Japão e 10
milhões na China.

2) A Comissão Técnica do
Brasil, assim como no futebol,
tem planejado a carreira e as
ações dos atletas com poten-
cial para atingirem o alto nível
e profissionalismo?

3) O Projeto do Bolsa-
Atleta do Governo Federal tem
distribuído corretamente os

montantes para atletas com
nível competitivo?

4) As competições no País
e o sistema desportivo nacio-
nal, tem o caráter de formar
atletas profissionais ou even-
tos para que possam mantê-los
em atividade sem se preocu-
parem com estudo ou trabalho,
focando no esporte competiti-
vo?

5) Vale a pena os atletas
abdicarem de outras ativida-
des, como a formação escolar
a profissional, para dedicar ao
tênis de mesa?

6) Temos verba para inves-
tirmos em tecnologia e infor-
mação de ponta, trazendo trei-
nadores e atletas qualificados
ou mesmo realizar intercâmbi-
os com planejamento e acom-
panhamento?

Portanto, é muito fácil co-
locarmos a culpa num destes
seis itens, porém, vale a pena
ressaltar que atualmente são
mais de 100 países disputando
o Mundial, quando antigamen-
te eram menos de 60.

Todos da 1ª divisão evoluí-
ram tecnologicamente, cienti-
ficamente através de inter-
câmbios e a contratação de
profissionais especializados,
também realizam estágios no
exterior e estão bem próximos
dos pólos onde concentram os
melhores da modalidade.

Por isto é uma equação
matemática bem complicada
para retornarmos ao topo no
cenário mundial, mas precisa-
mos urgentemente de um pla-
nejamento para os itens acima
ou vamos continuar na 2ª
divisao/3ª divisao.

Marcos Yamada (ao lado),
de Guangzhou, especial
para o Jornal Nippak

A equipe brasileira masculina que disputou o Mundial na China

MARCOS YAMADA

A Confederação Brasileira
de Sumô (CBS) realizou nos
dias 23 e 24 de fevereiro, no
ginásio do Estádio Municipal de
Beisebol Mie Nishi, no Bom
Retiro, em São Paulo, o 1º
Campeonato Sul-Americano
Mirim e Infanto-Juvenil. Si-
multaneamente, a entidade re-
alizou o 30º Campeonato Pau-
lista e a 9ª edição do feminino,
nas mesmas categorias, mas-
culino e feminino. As compe-
tições reuniram cerca de 250
atletas. Do Brasil, participaram
atletas de São Paulo (Capital
e interior), Londrina (PR) e Rio
Grande do Sul, além de repre-
sentantes do Paraguai e da
Argentina.

No masculino, o título ficou
com a equipe Sudoeste, que
totalizou (62 pontos), seguida
por Grande ABC (35), Paraná
(25) e Paraguai (24). No fe-
minino, a primeira colocação
também ficou com a equipe
Sudoeste, com 76 pontos.
Nova Central foi a vice-cam-
peã (37 pontos), com Pará (17)
na terceira colocação e Para-
ná (12) em quarto.

Confira os resultados:

Individual Masculino – Mi-
rim C: 1) Gabriel Belmiro (Su-

doeste), 2) Rubens Silvério
(Sudoeste), 3) Leonardo Bar-
ros (Sudoeste), 3) Guilherme
Boratin (Paraná); Mirim B: 1)
Victor Alexandre (Norte), 2)
Edwin Kit Taves (Sudoeste),
3) Hideki Nakamura (Grande
ABC), 3) Renato Honório
(Grande ABC); Mirim A: 1)
Lucas Aburaya (São Paulo), 2)
Alexandre Cordeiro (Pará), 3)
Breno Alessi (Grande ABC),
3) Mateus da Cruz (Norte);
Infantil B: 1) Diego Nunes
(Grande ABC), 2) José Dirson
Leite (Sudoeste), 3) Olivaldo
Cordeiro (Pará), 3) Wegson
Ramos (Pará); Infantil A: 1)
Gabriel Vieira (Paraguai), 2)

SUMÔ

Confederação realiza Sul-Americano Mirim e Infanto-Juvenil

Sudoeste fez barba e cabelo com títulos no feminino e masculino

DIVULGAÇÃO

Gabriel Kudo (Paraguai), 3)
Suleiman Oweis (Paraguai), 3)
Arturo Ikeda (Norte); Juvenil:
1) Caio Gomes (Paraná), 2)
Gustavo Melo (Pará), 3) Felipe
Ishimaru (Sudoeste), 3) Diego
Réfica (Sudoeste)

Equipe Masculino – Mirim
C: 1) Sudoeste, 2) Nova Cen-
tral, 3) Paraguai, 3) Grande
ABC; Mirim B: 1) Nova Cen-
tral, 2) Sudoeste, 3) Argenti-
na, 3) Paraná; Mirim A: 1)
Grande ABC, 2) Sudoeste, 3)
Pará, 3) Norte; Infantil B: 1)
Sudoeste, 2) Grande ABC, 3)
Paraná, 3) Nova Central; In-
fantil A: 1) Paraguai, 2) Sudo-

este, 3) Norte, 3) Paraná; Ju-
venil: 1) Pará, 2) Paraná, 3)
Grande ABC, 3) Sudoeste
Individual Feminino – Mi-
rim C: 1) Camila Coelho (Nova
Central), 2) Lais Bisan (Nor-
te), 3) Ane Pires Marques (Su-
doeste), 3) Caroline F. Vaz (Su-
doeste); Mirim B: 1) Natalia
do Prado (Sudoeste), 2) Sara
Aburaya (São Paulo), 3) La-
rissa M. Marques (Sudoeste),
3) Monique Lopes (Paraná);
Mirim A: 1) Joice Luana dos
Santos (Nova Central), 2) Fer-
nanda Brandão (Sudoeste), 3)
Eduarda Camargo (Sudoeste),
3) Mayara Silva (Sudoeste);
Infantil: 1) Juliana Melo (Su-
doeste), 2) Maria Rita Domin-
gues (Sudoeste), 3) Maisa
Grangela (Sudoeste), 3) Joice
de Lima Bezerra (Nova Cen-
tral); Juvenil: 1) Paula da Sil-
va (Pará), 2) Angélica da Sil-
va (Nova Central), Ianaiara
Covre (Paraná), 3) Thais Lima
(Sudoeste)

Equipe Feminino – Mirim C:
1) Sudoeste, 2) Nova Central,
3) Paraná; Mirim B: 1) Sudo-
este, 2) Nova Central, 3) Nor-
te; Mirim A: 1) Nova Central,
2) Sudoeste, 3) Argentina; In-
fantil: 1) Sudoeste, 2) Pará, 3)
Argentina, 3) Grande ABC;
Juvenil: 1) Sudoeste, 2) Pará,
3) Paraná

Nos dias 22 e 23 de mar-
ço, com a realização
da “Taça Tiemi Yaji-

ma”, a família de Nelson
Hideo Yajima vai dar continui-
dade a uma tradição iniciada
em 2003. A competição, que
este ano chega a sua sexta
edição, deve reunir 11 equipes
no Centro de Treinamento
Yakult/CBBS, em Ibiúna (SP).
Participam Atibaia, Maringá,
Central Gloria de Curitiba, Co-
opercotia, Nikkei Curitiba, Gua-
rulhos/Universo, Nikkey de
Marília, Nikkey de Santo
Amaro, Nippon Blue Jays,
Tozan de Campinas e Gigante.

Trata-se, na verdade, de
uma homenagem à filha do ide-
alizador, uma das primeiras
praticantes de softbol e que
veio a falecer em 1994, com
apenas 11 anos de idade. Não
à toa, o torneio é dedicado a
atletas nesta faixa etária (10 e
11 anos). No entanto, explica
Nelson, apesar de se encaixar
na categoria mirim, a compe-
tição é aberta também para
jogadoras com mais ou menos
idade do estabelecido.

A categoria t-bol, por
exemplo, vai receber um tra-
tamento especial com a reali-
zação de um amistoso em ca-
ráter experimental. “Há uns
dois anos estamos recebendo
pedidos para realizar um tor-
neio paralelo na categoria t-
bol”, conta Nelson, lembran-
do que, além de prestar uma
homenagem à filha, o evento
também tem como objetivo
“incentivar a prática deste
esporte saudável nas crianças
desde cedo”. “Se nada for fei-
to, as categorias de base vão
desaparecer”, alerta Yajima,
lembrando que este ano a
competição sofreu alteração
na data – é realizado normal-
mente no início de fevereiro

– em função do Carnaval e
dos amistosos entre a Seleção
Brasileira e a equipe japone-
sa Denso.

Este ano, Yajima reservou
uma surpresa para as equipes
participantes. Além do apoio
de familiares, amigos, empre-
sas como a Acrilex e Takara
Sembei, e é claro, da Federa-
ção Paulista de Beisebol e

Softbol e da Confederação
Brasileira de Beisebol e
Softbol, Yajima sensibilizou
também a Associação para
Comemoração do Centenário
da Imigração japonesa no Bra-
sil, que concedeu autorização
para que o torneio recebesse
o logo do Centenário. “Sem
esse tipo de ajuda, já teria pa-
rado. O torneio não visa lu-

cro”, explica Yajima

Pioneirismo –
Tiemi Yajima nas-
ceu em 21 de maio
de 1983. O gosto
pelo esporte veio
cedo. Com apenas
seis anos de idade
já acompanhava o
irmão mais velho
Hideki, também
conhecido como
“boca”, que atua-
va na categoria
júnior do Shida.
Tiemi foi uma das

pioneiras na época. “Até en-
tão [1989] era comum a jo-
gadora iniciar a prática com
12 anos porque não existia a
categoria mirim [criada em
1996, dois anos após Tiemi
falecer]”, explica ele, acres-
centando que Tiemi costuma-
va treinar com os meninos por
falta de companhia do mesmo
sexo.

“Por isso, ela era reserva
na categoria infantil, junior e
até adulta. Quando entrava, as
adversárias arremessavam
bolas fáceis. Numa dessas,
conseguiu bater um hit que
classificou o Shida para o Cam-
peonato Brasileiro Junior de
1991”, conta Yajima. “Ela era
pequena, mas muita esperta”
diz o pai, orgulhoso da faça-
nha da filha. Infelizmente, uma
doença abreviou a carreira da
pequena Tiemi. E hoje, sua
passagem é lembrada com sau-
dade por familiares e amigos.

(Aldo Shiguti)

O idealizador Nelson Yajima (1º a direita, em pé) com a equipe do Nikkey de Curitiba

DIVULGAÇÃO

Emília Yajima, mãe de Tiemi Yajima
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TAIKÔ

Wadaiko Sho inicia projeto
‘Tokinonagare’ com apresentações

CONCERTO

Tenor Kohdo Tanaka se
apresenta no Bunkyo

O 37º Concerto
Bunkyo aos Domin-
gos apresenta, ama-
nhã (9), a partir das
11h, um Recital com
o tenor japonês
Kohdo Tanaka.

O tenor, que já se
apresentou no mes-
mo palco em agosto
de 2005, programou
para o próximo con-
certo, as composi-
ções de Puccini
(Nessun Dorma! e
Addio, Fiorito Asil),
T. Rentaro (Kojo no
Tsuki), Curtis (Tor-
na a Surriento), Cardillo
(Cuore N’grato), entre outras.

Tanaka, graduado em mú-
sica na Universidade de Shi-
mane nos anos 70, foi bolsista
em vários conservatórios eu-
ropeus. Foi vencedor do 4º
Concurso Nipo-Italiano de
Canto e do 9º Concurso Inter-
nacional de Música da Bulgária
e premiado no 38º Concurso
Japonês de Música. Conquis-
tou númerosos outros prêmios
e homenagens em diferentes
país e locais do Japão. Tam-
bém gravou vários CDs, mui-
tos deles ao vivo.

O tenor Tanaka já encenou
o papel principal em várias
óperas, inclusive as japonesas.
Patrocinado pelo jornal Maini-
chi Shimbum tem se apresen-
tado em palcos de diferentes
países. Desde 1968, quando
iniciou suas turnês, passou por
359 cidades em cinco continen-
tes, mais de 1.400 palcos na-
cionais e internacionais.

Tanaka é professor titular
do curso de pós-graduação da
Universidade de Arte de Osa-
ka, embaixador cultural da
China, conselheiro honorário do
Centro de Pesquisa Artística

Kohdo Tanaka e professor
emérito de 23 universidades.

Convidado – O tenor estará
se apresentando ao piano com
Hiroko Tanaka, que o acom-
panha nas turnês pelo Japão,
China, Indonésia, Coréia e ou-
tros países. Formada no curso
de canto da Universidade de
Música de Osaka, ela lecionou
o colégio Chiyoda Gakuen de
Osaka. Permaneceu na Itália
(Milão), de 1970 a 1973, jun-
tamente com Kohdo Tanaka,
estudando canto.

O evento é organizado pela
Comissão de Música do Bun-
kyo, tem apoio cultural da Fun-
dação Kunito Miyasaka, Pa-
nasonic, Toyota, Yakult e Ban-
co Real.

37º CONCERTO BUNKYO
AOS DOMINGOS
QUANDO: DIA 9 DE MARÇO,
A PARTIR DAS 11H

ONDE: PEQUENO AUDITÓRIO DO BUNKYO

(RUA SÃO JOAQUIM, 381)
ENTRADA É FRANCA (OS ORGANIZADORES

SOLICITAM A DOAÇÃO DE UM QUILO DE

ALIMENTO NÃO-PERECÍVEL QUE SERÁ

DESTINADO ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3208-1755

Tenor é atração no Bunkyo

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Se alguém ainda duvida
va da importância do
taikô nas comemora-

ções do Centenário da Imigra-
ção Japonesa, pode rever seus
conceitos. Prova disso é o
Wadaiko Sho, que não pára de
trabalhar desde o início do ano.
Primeiro, teve a honra de to-
car para o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva no Palá-
cio do Itamaraty, na cerimônia
que abriu oficialmente o Ano
do Intercâmbio Brasil-Japão.
Depois, os músicos do Wadai-
ko Sho ocuparam papel de des-
taque no desfile da escola de
samba paulistana Unidos de
Vila Maria.

Agora, teve seu projeto,
“Tokinonagare”, contemplado
pelo PAC (Programa de Ação
Cultural) da Secretaria de Es-
tado da Cultura do Estado de
São Paulo como um dos 15
dentre 291 de todo o estado na
categoria música instrumental.

O projeto consta de um
workshop para até 20 pessoas
e uma performance para apro-
ximadamente 500 pessoas, em
cada local. No total, serão 10
shows e 10 workshops em sete
cidades diferentes. Ou seja,
até o final o grupo terá se apre-
sentado para 5000 pessoas e
feito workshops para outras
200.

O workshop será ofereci-
do às crianças da rede pública
com finalidade de apresentar
a arte do taikô dentro do Pro-
grama Viva Japão da Secre-
taria de Educação do Estado
de São Paulo. A performance
consta de uma hora e quinze
minutos de show, com a parti-

cipação de outros instrumen-
tos japoneses como o shinobue
(flautas), shamisen (cítara ja-
ponesa) e narimono (percus-
são, além da percussão brasi-
leira).

A turnê teve início ontem
(7), na capital paulista, no Te-
atro do Sesc Santana, com
workshop (para alunos da rede
pública) e uma performance
aberta ao público. Hoje (8), o
grupo volta ao palco do Sesc
Santana, às 21h, para uma
nova apresentação aberta ao
público. E recebe os convida-
dos Tamie Kitahara, no kotô,
Bruno Degani, na percussão,
e Ângela Nagai, na performan-
ce. Os três dividem o palco
com o Wadaiko somente em
São Paulo.

Cultura – Depois da Capital,
o projeto segue para Mogi das
Cruzes (28/03), São José dos
Campos (01/04), Campinas
(14/04), São Carlos (30/04),
Lins (09/05), Bauru (21/05) e
Santos (30/05). Os locais, as-
sim como as datas, ainda de-
pendem de confirmação.

Segundo o líder do Wadai-
ko Sho, o músico profissional
Setsuo Kinoshita, Tokinonaga-
re significa “com o passar do
tempo”. A turnê ganhou este
nome “porque apresenta a
modificação que a arte do
taikô vem sofrendo nas últimas
décadas, passando de uma arte
tradicional, para o taikô mo-
derno no Japão, e mais tarde,
para o taikô brasileiro, atraves-
sando as fronteiras de seu país

de origem e atin-
gindo a maior po-
pulação de des-
cendentes de ja-
poneses no mun-
do, o Brasil”

“Buscamos in-
corporar elemen-
tos brasileiros,
como nas compo-
sições Taikô de
Samba e Futebol,
não com o intuito
de inovar, mas
como forma de
nos aproximar-
mos do público,
seja ele formado
por descendentes
ou não descen-
dentes e de diver-
sas faixas etárias
e, através do
taikô, resgatar as
raízes japonesas”,

explica Kinoshita, que simpli-
fica: “A proposta é, primeiro,
despertar a curiosidade e, num
segundo momento, fazer com
que o próprio interessado
aprofunde sua busca pelo tra-
dicional. O taikô serviria, as-
sim, como uma introdução à
arte para que aos poucos as
pessoas tenham interesse em
conhecer a arte original”, des-
taca Kinoshita.

(Aldo Shiguti)

TOKINONAGARE, COM O
GRUPO WADAIKO SHO
QUANDO: HOJE (8), ÀS 21H, NO TEATRO

SESC SANTANA (AV. LUIZ DUMONT

VILARES, 579, SANTANA)
INGRESSO: R$ 5,00
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/2971-8700
PARA SABER MAIS: WWW.TAIKO.COM.BR

Músicos do Wadaiko Sho desfilaram na escola de samba Unidos de Vila Maria

Chega aos Estados Unidos
no dia 8 de julho, a nova pro-
dução do homem-morcego.
Chamado Batman: Gotham
Knight, o especial é compos-
to por seis episódios produzi-
dos no estilo nipônico, além
de extras interessantes como
um documentário sobre os
vilões da série, os comentá-
rios da equipe de produção e
uma prévia da animação da
clássica mulher-maravilha.
Além do animê, uma mini-
série de luxo será desenhada
pelo artista japonês Yoshino-
ri Natsume mostrando os se-
gredos do início da carreira
do herói, quando este foi trei-
nar no Japão.  De acordo com

Natsume, a história abrange
o passado perdido do perso-
nagem misterioso, fugindo da
complexa continuidade que
envolve o enredo da série.
Cada volume do mangá de

Anime de Batman é prévia do novo filme
“Batman - Death Mask” terá
48 páginas e será publicada
a partir de abril, enquanto que
o animê é esperado para o dia
18 de julho em solo estaduni-
dense.

Batman: Gotham Knight

O bloco Otacraze, conhecido
pela programação exclusiva de
animes deixou de constar na gra-

de de programação da emisso-
ra PlayTV, sendo substituído
pelo programa Vitamina T de

segunda a domingo às
22:30. O bloco era es-
pecífico para as séries
em anime, tendo trans-
mitido os clássicos
Ranma ½, Trigun e
Love Hina.Já o canal
pago Cartoon Network
anunciou a retirada do
bloco Adult Swin,
subistituído por animes
já apresentados pela
emissora, como Trigun,
Dragon Ball, Rave
Máster, One Piece e
Speed Racer.

Mudanças nos animes do
Cartoon Network e PlayTV

A criadora de Mi-
ckey e seus
amigos acabou

rendendo-se ao
crescimento do
mercado de man-

gás pelo mundo.
A turma do

rato ganhará
uma versão no

estilo dos quadri-
nhos japoneses pelas

mãos de artistas formados na
Disney Itália. Os quatro primei-
ros volumes do mensal Disney
Manga serão estrelados por
Mickey, Pato Donald e Pateta,
com a mesma montagem do
game Kingdom Hearts.

Disney terá
versão mangá

Stan Lee, aos 85 anos, pai da
família Marvel e no ramo dos

Stan Lee fará mangá em parceria com o
mangaká Hiroyuki Takei

Os fãs de Speed Racer  terão
mais um lançamento baseado
na série. Além do filme live
action esperado para este ano,
o novo desenho chamado Spe-
ed Racer: The Next Generati-
on virá ao Brasil pelo canal
pago Cartoon Network. A sé-
rie mostrará anos depois das
aventuras do piloto, quando
este se casa com Trixie e tem
um casal de gêmeos: Velocity
e Speed Jr. Velocity, garota de
grande força de vontade, cor-
re no Mach 9, enquanto seu ir-
mão Speed Jr., ótimo corredor
e apaixonado por esportes ra-
dicais, corre no Mach 10.
Pops, Sparky, Trixie e o Ins-
petor Detetive ainda continu-

Novo Speed Racer: The Next Generation
am ao lado dos pilotos, que são
desafiados a todo o momento
por Crunche Block e sua
gangue. De acordo com os
idealizadores do projeto, a ten-
tativa é unir antigos e novos fãs
da série, possibilitando que pais
e filhos assistam as novas
aventuras juntos. “Temos pla-
nos de continuar
com o desenho
pelo tempo que
conseguirmos. Já
temos mais rotei-
ros finalizados,
além de persona-
gens e veículos
desenhados, bem
como o design de
mais brinquedos e

miniaturas”, afirma Adam Un-
ger, um dos idealizadores. Spe-
ed Racer: The Next Generati-
on é esperado para o segundo
semestre deste ano no Brasil
e dia 9 de maio nos Estados

Unidos.

Rave Master

quadrinhos desde a déca-
da de 40, fechou uma par-

ceria com o man-
gaká Hiroyuki Ta-
kei, criador da sé-
rie Shaman King,
para desenvolver
um mangá na re-
vista mensal
Jump Square Se-
cond, publicação
paralela da Jump
Square, que es-
tréia em abril des-
te ano em solo ja-
ponês. Detalhes
como personagens,
nome ou previw ainda
não foram revelados.

Stan Lee

Colaboradores desta seção: Rogério Taira, Leandro Naoki,
Rafael ‘Genko’, Adão ‘Kame’, Giuliano Di Sevo.
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