
ANO 10 –  Nº 2363 /  2129  –  SÃO PAULO, 08 A 14 DE SETEMBRO DE 2007  –  R$ 2,00

Governo de São Paulo dá ‘ultimato’ para
entrega de projetos referentes ao Centenário

www.jornalnippak.com.br

REPRODUÇÃO

Okinawa já foi retratada em
filmes, romances, músicas, e
agora ganha a maior home-
nagem já feita por uma es-
cola de samba, em 2008.
Após abordar o Japão nos
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Em reunião realizada no úl-
timo dia 31, o Governo do
Estado de São Paulo esta-
beleceu uma prazo limite
para se trabalhar com os
projetos do Centenário: fim
deste mês. A medida servirá
para agilizar os processos e
e estabelecer melhor o que
cada secretaria poderá ofe-
recer aos festejos. “Se a
idéia é acelerar os trabalhos,
então temos de fechar logo

a relação dos projetos”, ex-
plicou um dos coordenado-
res da comissão estadual
para as comemorações do
Centenário e assessor de
Relações Internacionais do
Governo, José Roberto de
Andrade Filho. Dentre os
planos apresentados na reu-
nião, estão a de se fazer o
selo comemorativo, além do
Governo cuidar da parte de
solenidade oficial.

desfiles de 2001 e 2004, a
Prova de Fogo, do grupo de
Acesso, consolida a relação
de amizade com a Associa-
ção Okinawa Kenjinkai do
Brasil. Baseados no enredo

“Cem Anos de Imigração Ja-
ponesa, Prova de Fogo é
Okinawa neste Carnaval”,
músicos convidados concor-
rem para a escolha da músi-
ca que acompanhará a escola

no Sambódromo do Anhem-
bi. Sons da bateria e dos
taikôs, mulatas e passistas
nikkeis, fantasias e trajes tí-
picos japoneses prometem
encantar a avenida!

27ª Festa das Flores e do
Morango agita Atibaia

Em sua 27ª edição, a Festa de Flores e Morangos de Atibaia
prossegue neste fim de semana (8 e 9) e nos dias 14, 15, 16,
21, 22 e 23 de setembro. Considerada uma das maiores
produtoras de flores e morangos do país, levando o título de
“capital brasileira” na produção e exportação desses pro-
dutos, a cidade deve receber mais de 120 mil visitantes nos
nove dias de evento, que foi aberta ao público no feriado de
7 de Setembro. Segundo o diretor da Hortolândia, Nelson
Yoshida, uma das preocupações dos organizadores refere-
se à decoração do Pavilhão de Exposições – principal atra-
ção do evento.

DIVULGAÇÃO
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Londrina Matsuri espera por
mais de 100 mil visitantes

A Praça Nishinomiya, em Londrina (PR), transforma-se em
um grande pólo de cultura japonesa. Até amanhã, acontece o
tradicional Londrina Matsuri, evento que comemora os 99
anos de imigração japonesa e os 30 anos de co-irmandade
entre Londrina e Nishinomiya. Este ano, uma das novidades é
a realização do “nagashi somen” – “macarrão na correnteza”
em tradução literal. Trata-se de uma prática tradicional nos
festivais japoneses, em que pequenos montes de macarrão
japonês descem em uma espécie de esteira.
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Artesanato japonês ganha
destaque em feira

O tradicional artesanato japonês estará presente na segunda
edição da Art Mundi – Feira Mundial de Artesanato. O even-
to prossegue até 16 de setembro no Pavilhão Oeste do
Anhembi, na Capital, e traz a produção artesanal de 31 paí-
ses e 22 estados brasileiros.  Uma das atrações da feira, que
deve reunir cerca de 1,5 mil artesãos, distribuídos em 300
estandes, é o “Mundo Japão”. Coordenado pela Associação
Cultural Beneficente Nipo-Brasileira de Curitiba, o espaço,
com aproximadamente 400 m2 ,  terá 14 estandes onde se-
rão vendidos tanto produtos artesanais quanto a tradicional
comida japonesa
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Parque do Japão no Paraná: trabalhos ‘de vento em popa’
Considerado por muitos como o mais significativo símbolo do Imin-100 no Paraná, o Parque do Japão, em Maringá,
começa a ganhar contornos concretos. Instalado em uma área de 100 mil metros quadrados, o empreendimento acaba
de terminar a primeira parte do projeto: a terraplanagem. Agora, é hora de pensar já no paisagismo. “Estamos trabalhan-
do muito para poder dar à comunidade um marco que represente bem os 100 anos de imigração”, afirma a gerente geral
do projeto, Mary Cristina Yoshii Fugou.
———–—–––—————–————–—–––————————–—–––———–—–––—––––––——– | pág 4

Exposição de Orquídeas da
Aosp tem novo endereço

Em sua 77ª edição, a Exposição de Orquídeas da Aosp
(Associação Orquidófila de São Paulo) muda de for-
mato. Acostumado com a realização no bairro da Li-
berdade, desta vez o evento migra para a zona leste,
na Faculdade Cantareira. O motivo? Segundo os or-
ganizadores, a área total é maior e, conseqüentemen-
te, comporta mais público. Nesta edição especial da
feira, que marca também os 40 anos da associação,
participarão mais de 20 produtores e 40 associações
de todo o Brasil que estarão expondo uma gama vari-
ada de espécies.
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CURSO DE IKEBANA –
Aproveitando o mês em que
começa a primavera, o Espaço
Cultural Alphaville realiza cur-
so de ikebana (estilo Ikenobo,
do tradicional ao moderno), a
ser ministrado pela artista Lina
Kawamura. São 9 aulas no to-
tal, às segundas-feiras, das 14
às 16h, com início no dia 17.
Custo: 4 parcelas de R$ 250,
além de R$ 60 o material (vaso
e kenzan – base metálica). Ins-
crições e informações Espaço
Cultural Alphaville (Calçada
das Hortênsias, 128 – Centro
Comercial Alphaville). Tel.: 11/
Tel. 11 4195-6823 ou
www.espacoalphaville.com.br

O CIATE (Centro de Infor-
mação e Apoio ao Trabalha-
dor no Exterior) informa seus
próximos cursos gratuitos para
quem pretende trabalhar no
Japão. No dia 12/09 (quarta-
feira), das 10h30 às 12h30, o
tema será “Seguro Saúde e
Pensão dos Assalariados e
Restituição de Aposentado-
ria”; no dia 13/09 (quinta-fei-
ra), no mesmo horário, “Utili-
zação do Hello Work e Órgãos
Assistenciais do Japão”; e no
dia 14/09 (sexta-feira), das 14
às 16h, “Trabalhar no Japão:
Criando Metas e Novas Pers-
pectivas”. O Ciate fica na Rua
São Joaquim, 381, 1º andar, sala
12 (prédio do Bunkyo). Infor-
mações pelo tel.: 11/3207-9014.

O UNDOKAI DE REGIS-
TRO acontece no próximo dia
16 (domingo), a partir das 9h30,
no campo do RBBC (Registro
Base Ball Club). Promovido
pela Associação Cultural Nipo-
Brasileira de Registro e RBBC,
o evento acontece no clube de
campo (Av. Clara Gianotti de
Souza, 1500, Vila Nova Ribei-
ra). Informações pelo tel.: 13/
3821-5095.

A 26ª EXPOFLORA – a mai-
or exposição de flores da
América Latina – prossegue
até 23/09, de quinta a domin-
go, das 9 às 19, em Holambra
(Rodovia SP-340 – Campinas-
Mogi Mirim). O evento reser-
va várias atrações aos visitan-
tes, como a Exposição de Flo-
res e Plantas Ornamentais, a
Mostra de Paisagismo Minha
Casa & Meu Jardim, a Para-
da das Flores e a Chuva de
Pétalas, além de culinária ho-
landesa, danças típicas e ban-
das itinerantes alegrando os
visitantes por todo o recinto.
Informações pelo tel.: 19/
3817-2228 ou pelo e-mail
contato@expoflora.com.br

BEISEBOL E SOFTBOL –
Numa promoção da Federação
Paranaense de Beisebol e
Softbol e Aliança Cultural Bra-
sil-Japão do Paraná/Liga Des-
portiva Cultural Paranaense, a
Associação Beneficente Nipo-
Brasileira de Curitiba estará
realizando o 18º Campeonato
Paranaense de Beisebol Pré-
Júnior e o 17º Campeonato Pa-
ranaense de Softbol Feminino,
em Curitiba, hoje (8) e amanhã
(9), no campo do Nikkei.

KAYO TAIKAI – O  53º
Concurso de Canto Paraná
Kayo Taikai promovido pela
Aliança/Liga e realização da
Associação Cultural e Espor-
tiva Procopense acontece
amanhã (9) na sede da Acep,
em Cornélio Procópio. Segun-
do o presidente Frank Kono o
concurso será uma grande fes-
ta devido o elevado número de
inscrições de participantes e
pelo nível dos cantores classi-
ficados em suas cidades para
a fase final.

A G E N D A

BANCO CENTRAL - O Espaço Cultural Banco Central do
Brasil deu início no último dia 3 à exposição “Paraarte no
Parapan” – Homenagem dos Pintores com a Boca e os Pés
aos Atletas do Parapan Rio 2007. No local, 30 pintores partici-
pam da mostra homenageando os atletas que participaram da
3ª edição dos Jogos Parapan-americanos Rio 2007, realizado
de 12 a 19 de agosto, no Rio de Janeiro.

Marinês Takano Omomo, Helena do Amaral Fogaça, Lúiz Tadeu
Florentino e Cinthya Godoy Araya

ANEW – A Anew do Brasil realizou uma grande convenção
para distribuidores e representantes de seus produtos no Brasil.
A empresa também escolheu Elisabete Alves Nunes como a
“Miss Anew”. Ela, que emagreceu 25 quilos e retomou as ativi-
dades do cotidiano, ganhou uma viagem ao Japão

O presidente do Grupo Anew, Yukio Hashimoto, entrega prêmio ea
coroa para a “Miss Anew”, Elisabete Nunes

PARANÁ – A semana pas-
sada foi de festa para a comu-
nidade nikkei do Paraná, com
a regulamentação do governa-
dor Roberto Requião instituin-
do o ano de 2008 como do
Centenário da Imigração Japo-
nesa. Na ocasião, Requião par-
ticipou de um jantar com re-
presentantes da comunidade
para acertar detalhes da Co-
missão Estadual e lembrou que
os japoneses “são muito que-
ridos no Estado”. Durante so-
lenidade em Curitiba, diversos
representantes de entidades
estiveram presentes para re-
gistrar o momento.

Deputado Luiz Nishimori serve pratos típicos
japoneses ao governador Roberto Requião

O cônsul geral do Japão no Paraná, Soichi Sato, reco-
nheceu a importância das relações Brasil-Japão

Deputado estadual Luiz Nishimori arrancou aplausos da platéia
em Curitiba durante apresentação do Imin-100
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BEAUTY FAIR – Milhares
de pessoas visitaram nessa se-
mana a Beauty Fair (Feira La-
tino-Americana de Cosméti-
cos e Beleza), evento que trou-
xe as principais novidades re-
ferentes à área de beleza. No
total, mais de 90 mil pessoas
passaram pelos corredores da
feira em busca de artigos e
produtos inovadores dos mais
de 400 estandes.

Organizadores e
convidados ilustres

O presidente de honra Hirofumi Ikesaki recep-
cionou convidados Geraldo Alckmin e  William Woo

Geraldo Alckmin, prefeito de São Paulo, Gilberto
Kassab, Ikesaki, Walter Ihoshi e Romeu Tuma

FUNDAÇÃO JA-
PÃO - A palestra
sobre Identidade
Cultural e Mangá,
que aconteceu na
penúltima semana,
na Fundação Ja-
pão, em São Paulo,
foi bastante dispu-
tada. Na ocasião,
estiveram presen-
tes o professor da
Universidade Emo-
ry, Atlanta (EUA),
Jeffrey Lesser, que
discutiu sobre a
etnicidade japonesa
na sociedade brasi-
leira; e o tradutor de
mangá Le Quéré
David, que mostrou
o nascimento do
mangá japonês e
sua ligação com a
identidade oriental
em relação ao oci-
dente.

O professor de história Jeffrey Lesser, um
dos palestrantes da noite

O professor Shuhei Hosokawa parabeniza o
tradutor de mangá Le Quéré David

SHINTORI – O restaurante Shintori, em São Paulo, ficou repleto de personalidades e autoridades
para o jantar oferecido pela Callme e pelo apresentador Amaury Jr. no último dia 27. Na ocasião,
foram apresentados detalhes sobre a parceria com os também apresentadores Kendi Yamai e Mário
Ikeda, que terão quadros fixos abordando a cultura japonesa, e a escolha da “Miss Centenário”.

Vice-cônsul Sachiko Takeda durante discurso
para os convidados

Os apresentadores Kendi
Yamai e Mário Ikeda

Amaury Jr. mostrou-se ani-
mado com o evento

O deputado federal William Woo também
marcou presença no jantar

A primeira-dama, Mônica Serra, e a esposa de
Amaury Jr., Celina Ferreira, mostraram-se animadas

THEO MARQUES/SECS

SUMIRÊ - No
último dia 2 de
setembro, foi
inaugurada a se-
gunda loja da
p e r f u m a r i a
Sumirê, em
Franco da Ro-
cha, São paulo.
Estiveram pre-
sentes autorida-
des da cidade,
lojistas do grupo,
que atualmente
conta com 58 lo-
jas espalhadas
no Brasil

Érico Kamachi, esposa Emília Oki e
Mareki Kamachi

Os proprietários Jorge
Kakeru Kamachi (Bozó) e
esposa Ilda Tomoe

Amigos e
parentes

prestigiaram
inauguração

da loja
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COMUNIDADE

Okinawa será tema da escola
Prova de Fogo no Carnaval 2008

Embora já tivesse oportu-
nidade de escrever sobre o
dano, não o fiz ainda, em re-
lação à responsabilidade  das
entidades de direito público ou
de direito privado. Entre es-
tas, encontram-se as empre-
sárias, as educacionais e as
assistenciais. Iniciaremos
aqui um trabalho sobre a res-
ponsabilidade objetiva das
entidades privadas para ao
depois abordarmos sobre a
responsabilidade do Estado.

Para melhor compreen-
são do texto alguns concei-
tos que já foram objeto de
outros artigos hão de ser
relembrados.

Dano é prejuízo.  É dimi-
nuição do patrimônio, pela
perda ou pelo que deixou de
ganhar e ainda desgaste das
afeições legítimas, desconfor-
to. O dano é um mal, é um
desvalor, tira de nós algo que
era nosso, tira de nós as pos-
sibilidades de acréscimos ou
novas incorporações.

O dano deve ser de tal
ordem que afete o patrimô-
nio econômico ou moral de al-
guém. Onde não houver dano
não haverá obrigação de in-
denizar.

Em nosso direito há uma
regra geral, a do Art. 186 do
Novo Código Civil que dis-
põe:

“Aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligên-
cia ou imprudência, violar di-
reito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilícito.”

Diz-se ato ilícito porque é
praticado em desconformida-
de com a ordem jurídica.
Causa dano material ou mo-
ral que deverá ser reparado.

O dano para ser indenizá-
vel há de ser certo, atual e
subsistente. Diz que o dano é
certo quando a lesão é real,
meras conjecturas e ilações
afastam a certeza. O dano há
que ser atual, ele existe ou já
existiu. O dano deve ainda ser
subsistente; se o causador já
o reparou não mais existe
dano a ser ressarcido.

O dano pode ser:

1 – Patrimonial e moral, con-
forme se projeta na realida-
de do mundo fenomênico.
Quando afeta bem material,
diz-se dano patrimonial.
Quando afeta sentimentos,
vulnera afeições legítimas e
rompe o equilíbrio emocional,
produzindo dor, angústias, hu-
milhações, diz-se dano moral.

2 – Previsto e não previsto,
conforme as circunstâncias,
se o dano podia ser antevisto
ou não, gerando, neste parti-
cular, conseqüências na obri-
gação de indenizar.

3 – Emergente e lucro ces-

sante, quando se refere ao
dano patrimonial. O dano
emergente é a perda ou di-
minuição do patrimônio do su-
jeito. O lucro cessante é aqui-
lo que o sujeito deixou de ga-
nhar.

4 – Direto e indireto. Diz res-
peito ao sujeito legitimado pro-
cessualmente para requerer
indenização. É direto quando
o autor da ação indenizatória
é a própria vítima, e indireto
quando o autor é pessoa dis-
tinta da vítima, mas, sofreu
prejuízo.

Outras classificações
existem, mas, de certa forma,
as acima referidas são as
mais comuns.

O dano é o requisito inte-
grante da essência da respon-
sabilidade civil. Deve desde
logo deve ser comprovado
para se concluir que algo
existe a reparar. No dizer da
Profa. Maria Helena Diniz
“poder-se-á definir a res-
ponsabilidade civil como a
aplicação de medidas que
obriguem alguém a reparar
dano moral ou patrimonial
causado a terceiros em ra-
zão de ato próprio imputa-
do, de pessoa por quem ele
responde, ou de fato de coi-
sa ou animal sob sua guar-
da, ou, ainda, de simples
imposição legal (responsa-
bilidade objetiva)

Quem vai reparar? É o
agente causador do dano.
Nem sempre o agente cau-
sador do dano é uma pessoa
física, ou muitas vezes, mes-
mo o sendo, a entidade jurídi-
ca a qual pertence é chama-
da à responsabilidade indeni-
zatória.

Entre as chamadas enti-
dades jurídicas enquadram-se
as entidades educacionais, as
culturais e as assistenciais.
Nenhuma entidade jurídica
está livre de se ver às voltas
com acidentes. O que é mui-
to importante é acautelar-se
para que não haja qualquer
fator de negligência, impru-
dência ou imperícia que leve
a caracterizar a culpa. Em
muitos casos, a negligência ou
imprudência é tão gritante
que caracteriza o dolo even-
tual. Enfim, as entidades jurí-
dicas devem atentar-se de
que respondem por atos de
seus empregados e por atos
ocorridos em suas dependên-
cias.

Como nos ensina o Prof.
Caio Mário “ aquele que, em
razão de sua atividade ou
profissão, cria um perigo,
está sujeito à reparação do
dano que causar, salvo se
houver adotado todas as
medidas idôneas a evitá-
lo.”

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA
EM MATÉRIA DE INDENIZAÇÃO

No próximo domingo (16),
acontece a 21ª Convenção
Nacional da Seicho-No-Ie do
Brasil no Palácio das Conven-
ções do Anhembi, em São Pau-
lo, a partir das 11h20 da ma-
nhã. Um evento doutrinário da
filosofia da entidade voltado a
praticantes e interessados a
conhecer, realizado em língua
japonesa e portuguesa.

Com o tema central, “Res-
peitando e Reverenciando a
Vida”, o encontro será um ci-
clo de palestras a respeito da
atuação da religião em ques-
tões da atualidade, como no
caso, o meio ambiente. Além
disso, haverá relatos de expe-
riência.

E em meio à conferência, a
programação inclui também
apresentações artísticas. Dan-
ças tradicionais japonesas, taikô
e músicas típicas cantadas por
talentosos adeptos da filosofia
são algumas das atividades que
irão entreter a platéia.

Nesta edição, segundo os
organizadores, são esperados
um público de 3 mil pessoas, que
irão compor os dois salões re-
servados para a eventualidade,
sendo um para cada idioma.
Destacando que a sala maior
será destinada ao público que
entende a língua japonesa.

Quem quiser participar, é
necessário adquirir o convite,
que custa R$ 30,00, na sede cen-
tral da Seicho-No-Ie, localiza-
da na capital paulista, sito à Av.
Engenheiro Armando de Arruda
Pereira, 1266, ou, em qualquer
regional da instituição. Vale des-
tacar que não é certeza que ha-
verá ingressos a venda.

21ª CONVENÇÃO NACIONAL
DA SEICHO-NO-IE DO BRASIL
DATA: 16/09/2007
HORÁRIO: DAS 11H20 ÀS 17H

LOCAL: PALÁCIO DAS CONVENÇÕES DO

ANHEMBI

ENDEREÇO: AV. OLAVO FONTOURA,
1209 – SÃO PAULO

SEICHO-NO-IE

Convenção Nacional espera por
3 mil pessoas em São Paulo

Passistas e dançarinas
nikkeis, caratecas com
quimonos estilizados,

carros alegóricos com shami-
sens, kotos, kokyus e os sons
de taikôs incorporados à mú-
sica. Não, não é a descrição
do Carnaval de Tóquio, nem
de algum matsuri de verão que
ocorre nas ruas do Japão to-
dos os anos. Trata-se de uma
prévia do desfile da Escola
Prova de Fogo, que homena-
geará a província japonesa de
Okinawa, no grupo de Acesso
do Carnaval 2008, em São
Paulo.

Para a escolha do samba
do desfile no Sambódromo do
Anhembi, cerca de 15 compo-
sitores vão inscrever suas mú-
sicas baseadas no enredo
“Cem Anos de Imigração Ja-
ponesa, Prova de Fogo é Oki-
nawa neste Carnaval” e no
regulamento elaborado pela
comissão organizadora. Com
premiação de R$ 1000, o con-
curso tem fases eliminatórias,
que começaram na última quin-
ta-feira (6), e prosseguem nos
próximos dias 14, 21 e 28 de
setembro, na sede do clube.

“O valor é simbólico, o mai-
or retorno é ter a própria mú-
sica cantada na avenida. Que-
remos estar entre os dois pri-
meiros para conseguir uma das
vagas e chegar à elite do car-
naval paulistano [Grupo Espe-
cial]”, afirma o presidente da
Prova de Fogo, Celso de Lima.
Com os enredos A Saga Ja-
ponesa no Brasil (2001) e
Festa dos Povos no Portal do
Mundo (2004), a escola já
pôde constatar duas vezes o
samba no pé dos okinawanos.
“Desde o primeiro contato já
tínhamos o compromisso de
homenagear Okinawa. Leva-
mos o taikô para a avenida
naquela vez e agora a idéia é
ampliar, fazer uma divulgação
ainda maior sobre o local”,
complementa.

Situada no extremo sul do
Japão, Okinawa possui uma
população de aproximadamen-
te 1.220.000 habitantes e, gra-
ças à história, às praias, ao cli-
ma,  à variedade em fauna e
flora atrai turistas de todo o
mundo. Situada no meio da
rota comercial entre Japão,
Coréia, Sudeste Asiático e
Austrália, a província teve
como principais fatores de de-
senvolvimento econômico a
atividade mercantil internacio-
nal. O dialeto (uchinaguchi), os
costumes e as artes do local
são também um reflexo do in-
tercâmbio cultural.

Se por um lado os imigran-

tes japoneses no Brasil passa-
ram também por um intercâm-
bio cultural no decorrer dos
anos após a chegada, os afro-
ascendentes enfrentaram difi-
culdades maiores ainda, segun-
do Lima. “Tenho ascendência
negra e a escravidão não per-
mitiu que a cultura afro fosse
passada para a criança porque
ela não pertencia mais ao pai
após o nascimento. Os japo-
neses sofreram para dar um
futuro melhor aos filhos e, após
a guerra, ficaram no Brasil e
se adaptaram melhor à socie-
dade”. Ele frisa, porém, a boa
relação entre os uchinanchus

(originários da ilha japonesa) e
a escola nos dias atuais. “Os
okinawanos são alegres, festi-
vos e têm gosto pelas artes,
como os brasileiros.”

 O presidente do Okinawa
Kenjinkai, Akeo Yogui, recor-
dou que a Unidos da Vila Ma-
ria, do grupo especial, e outras
homenagens à cultura japone-
sa serão feitas no centenário da
imigração. “No ano que vem,
qualquer manifestação cultural
que leve ao público nossa cul-
tura é bem-vinda. Eles têm todo
nosso apoio”. Já o vice-presi-
dente Shinji Yonamine relembra
a importância dos primeiros imi-

grantes e que os representan-
tes da província eram maioria
no Kasato Maru. “Dentre os
781 imigrantes, 325 eram de
Okinawa. Eles se empenharam
para abrir caminhos para os
outros.”

Os interessados em participar
do desfile e dos ensaios podem
entrar em contato com a Prova
de Fogo (Av. Manoel Monteiro
de Araújo 1007, na Vila Jaguará,
em Pirituba), o Okinawa Ken-
jinkai do Brasil (Rua Tomás de
Lima 72, na Liberdade) ou ligar
para os telefones 11/ 3621-0196
ou 11/ 7199-9740.

(Gílson Yoshioka)

RELAÇÕES BILATERAIS

Embaixador discute agroenergia
com ministro da Agricultura

O ministro da Agricultura,
Reinhold Stephanes, recebeu
na última terça-feira (4) o em-
baixador do Japão no Brasil,
Ken Shimanouchi. No encon-
tro, Shimanouchi destacou o
interesse japonês pela agroe-
nergia produzida no País e lem-
brou das recentes visitas ao
Brasil da vice-ministra de agri-
cultura do Japão ao Ministério
da Agricultura e do ministro de
Negócios Estrangeiros japonês,
que visitou usinas de álcool com-
bustível. “Ficamos muito im-
pressionados com a potenciali-
dade desse mercado no Bra-
sil”, comentou Shimanouchi.

De acordo com Stephanes,
o interesse de empresas japo-
nesas em investir no setor tem
aumentado. “Sabemos que há
empresas japonesas instaladas
aqui que têm realizado estudos
de viabilidade para investir em
agroenergia. Estamos prontos
a oferecer o suporte necessá-
rio a essas companhias”, com-

pletou o ministro brasileiro.
No encontro, o embaixa-

dor Shimanouchi comentou
que as perspectivas nas rela-
ções bilaterais entre os dois
países será “excelente”, re-
forçadas pela comemoração
do centenário da imigração
japonesa no Brasil, em 2008.
“Existe a possibilidade de
aproximarmos essas relações
tanto em agricultura quanto
em outras áreas”, afirmou
Shimanouchi.

       (Com Agência Brasil)

Embaixador Ken Shimanouchi

ARQUIVO/JN

Tudo começou em um pi-
quenique organizado por Cel-
so e Cristina de Lima em In-
terlagos, reunindo jogadores e
torcedores da equipe de bair-
ro Santista Futebol Clube. A
idéia para a formação da es-
cola de samba partiu de
Akimilson de Oliveira Câma-
ra, o Ceará, que sugeriu o
nome Prova de Fogo, em ho-
menagem a um bloco cearen-
se homônimo. A partir daí,
aconteceram algumas reuni-
ões na casa de Dona Valdevi-
na, em Pirituba, e dois meses
depois da idéia inicial, em 16
de junho de 1974, foi fundado
o Grêmio Recreativo Escola
de Samba Prova de Fogo, com
Ceará na presidência.

Em 1975, a escola apre-
sentou-se pela primeira vez
no Grupo Pleiteante. O des-
file na Rua 12 de Outubro, na
Lapa, rendeu à agremiação o

Agremiação nasceu em 1974 e já homenageou japoneses

título de campeã e uma vaga
no Grupo 3. Após a apresen-
tação de 1980, com um enre-
do sobre histórias de caboclos,
a escola passou a integrar o
Grupo 2. Em 2006, apresenta
o enredo Da Essência à Fra-
grância: História e Evolu-
ção do Perfume, no Grupo de

Acesso. Homenagens à co-
munidade japonesa foram fei-
tas com os enredos A Saga
Japonesa no Brasil (2001)
e Festa dos Povos no Por-
tal do Mundo (2004). À
frente da atual administração
está o presidente Celso de
Lima.

DIVULGAÇÃO

Idéia é montar desfile para assegurar vaga no Grupo Especial

Irreverência do povo okinawano, bem como sua rica cultura, serão os destaque no Sambódromo

DIVULGAÇÃO
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CENTENÁRIO

Governo quer pacote de projetos
prontos até o fim deste mês

Ogoverno do Estado de
São Paulo estabeleceu
uma meta para os co-

ordenadores dos grupos de tra-
balhos fecharem os projetos
relativos aos 100 anos de imi-
gração: fim deste mês. A pro-
posta visa acelerar os traba-
lhos a serem apresentados jun-
to ao governo federal e tam-
bém mobilizar a comunidade e
as diversas secretarias para a
grande comemoração. “Temos
de correr contra o tempo, pois
a intenção é organizar os pro-
jetos da melhor maneira pos-
sível”, afirmou um dos coor-
denadores da comissão esta-
dual para as comemorações do
Centenário e assessor de Re-
lações Internacionais do Go-
verno estadual, José Roberto
de Andrade Filho.

Durante reunião dos grupos
de trabalho relacionados ao
Governo, realizada no último
dia 31, foram colocadas, além
do tempo limite para se traba-
lhar com projetos, algumas
outras ações. Uma delas é a
de “casar perfeitamente” os
planos da Associação para
Comemoração do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil, Governo estadual, e
Prefeitura de São Paulo. Na
prática, tal proposta servirá

câmbio Brasil-Japão. Deste
total, são 40 a serem realiza-
dos no Brasil e 50 no Japão.
“Os projetos são, em sua mai-
oria, de cunho cultural”, apon-
ta Kusunoki, acrescentando
ainda que por parte do gover-
no, estão a vinda da Família
Imperial e demais solenidades.
Como previsto, arcar com cus-
tos para empreendimentos ou
construções está mesmo fora
do plano de ação.

Por parte da Prefeitura de
São Paulo, as chamadas ações
macros estão praticamente de-
finidas. Dentre as atividades –
que devem mesmo ser as prin-
cipais na capital – estão a Se-
mana da Cultura Japonesa, em
conjunto com o evento cultural
no Sambódromo do Anhembi;
reforma e ampliação do Pavi-
lhão Japonês do Parque do Ibi-
rapuera; exposição com obras
japonesas na OCA; e um site
referente aos festejos.

“A SP Turis lançará o site
com a programação completa
do Centenário. A princípio, po-
deria ser junto com o site da
própria Associação, para não
ter duas páginas trazendo o
mesmo conteúdo”, explicou o
representante da Prefeitura,
Cláudio Kurita.

        (Rodrigo Meikaru)

para fortalecer os projetos e
“não bater cabeça” na hora do
planejamento.

Pelo governo, Andrade Fi-
lho garante que os planos es-
tão adiantados. Especialmen-
te nas questões ditas primári-
as, como a parte de solenida-
des. “As reuniões acontecem
duas vezes por mês para po-
dermos discutir como andam
os trabalhos. E têm sido muito
produtivas. O pessoal vem com
novas idéias, o que enriquece
os encontros”, acrescenta
Andrade Filho, cobrando tam-
bém que todos os envolvidos
prezem a comunicação. “Nes-

sa reta final, o que precisamos
é de comunicação. Ou seja,
que todos liguem para todos e
acertem detalhes, a fim de ca-
sar as idéias.”

Consulado e Prefeitura -
Presente no encontro, o côn-
sul responsável por tratar dos
assuntos referentes ao Cente-
nário, Akira Kusunoki, expli-
cou que o governo japonês, até
o mês de agosto, está com
aproximadamente 20 projetos
a serem realizados ou com pa-
trocínio próprio; além de 70
oficializados pela Comissão
Organizadora do Ano do Inter-

Reunião definiu metas para se trabalhar projetos dos 100 anos

JORNAL NIPPAK/NIKKEY SHIMBUN

CENTENÁRIO/ PARANÁ

Parque do Japão em Maringá ganha novos
contornos com aceleração de obras

Com os traba-
lhos acelerados, o
Parque do Japão
será uma das mai-
ores homenagens
paranaenses à
comunidade nipo-
brasileira. O em-
preendimento é
desenvolvido pela
Prefeitura de Ma-
ringá em parceria
com a Associa-
ção Cultural e Es-
portiva de Marin-
gá (ACEMA),
Associação Co-
mercial e Empre-
sarial de Maringá
(ACIM) e Prefei-
tura do Município
de Kakogawa
(Japão) em par-
ceria com a inici-

Área total tem 100 mil m² e custo de R$ 20 milhões
ativa privada e entidades e ins-
tituições voluntárias.

Além da implantação de um
jardim japonês e o refloresta-
mento de parte da área total,
estão previstas ainda a constru-
ção de um teatro para 500 lu-
gares, uma sala de eventos re-
gionais, um restaurante típico,
dois lagos e um amplo ginásio
de esportes de estilo arquitetô-
nico contemporâneo japonês
que atuará na formação de atle-
tas de artes marciais, integran-
do um centro de excelência em
Judô e Taekwondô para a re-
gião Sul do Brasil. Orçado em
R$ 20 milhões, a gerente do
projeto, Mary Cristina Yoshii
Fugou confirma que boa parte
desse montante já está assegu-
rada para o Parque. “Tanto por
parte dos governos quanto da
iniciativa privada. Além disso,Mary Fugou com prefeito Sílvio Barros

muitas doações em forma de
material de construção tam-
bém estão entrando nesse or-
çamento”, diz.

O complexo ganhou noto-
riedade no alto escalão do go-
verno federal. Em junho, con-
forme reportagem veiculada
nas mais diferentes mídias lo-
cais, os municípios de Marin-
gá e Rolândia deverão rece-
ber R$ 30 milhões para inves-
tirem em projetos de infra-es-
trutura de parques temáticos
para comemoração do cen-
tenário da imigração japone-
sa. “Temos que pensar que
no ano que vem o Paraná terá
um grande benefício com as
comemorações dos 100 anos
da imigração japonesa e a vi-
sita do imperador Akihito”,
disse a ministra do Turismo,
Marta Suplicy.

Considerado o maior patri-
mônio da comunidade japone-
sa em Maringá para as come-
morações dos 100 anos de imi-
gração japonesa, o Parque do
Japão começa a ganhar forma.
Com os trabalhos a todo o va-
por, o empreendimento está
com praticamente toda a parte
de terraplanagem pronta. “É a
primeira parte do nosso proje-
to. Agora, vamos cuidar do jar-
dim e de outras áreas dentro do
Parque. Os preparativos estão
dentro do cronograma”, expli-
ca a coordenadora geral do pro-
jeto, Mary Cristina Yoshii
Fugou, em visita ao Jornal
Nippak.

Na visão da engenheira, a
próxima parte é agilizar a pro-
dução do Jardim Japonês. Para
tanto, nessa semana o Parque
do Japão ganhou 300 tonela-
das de pedras brutas e de gran-
des dimensões, que vão deco-
rar o projeto paisagístico do
jardim. Segundo Mary Cristi-
na, este será um dos locais
mais marcantes dentro do pro-
jeto, pois será inaugurado em
junho de 2008 em comemora-
ção aos 100 anos de imigra-
ção japonesa no Brasil e du-
rante a provável presença da
Família Imperial em Maringá.

As pedras decorativas fo-
ram deslocadas para constru-

ção de uma estrada rural e do-
adas pela Prefeitura de Mauá
da Serra à Organização da So-
ciedade Civil de Interesse Pú-
blico “Parque do Japão – Me-
morial Imin 100”, que coorde-
na a implantação do parque.
Entidades e empresas parcei-
ras da Oscip também cederam
caminhões para o transporte do
material até Maringá.

Outra atividade que apresen-
ta avanço na área de implanta-
ção do Parque do Japão é a
movimentação de terra a ser
utilizada no aterro da barragem
dos lagos e na base dos platôs,
onde serão construídos um res-
taurante, a sede administrativa
e o centro cultural. O grande
volume de terra depositada no
local é resultante das obras de
rebaixamento da linha férrea.

Para Mary Cristina, o avan-
ço das obras mostra que o cro-
nograma deve mesmo ser cum-
prido. “Até o fim do ano, vejo
muitas áreas prontas para o uso
da população. É claro que não
vamos inaugurar todo o Parque
até junho de 2008, mas, na mi-
nha visão, estamos cada vez
mais perto do ideal. Temos de
pensar agora também na cons-
trução do Centro Cultural e da
área gastronômica, que virá da
iniciativa privada”, assegura ela.

(Rodrigo Meikaru)Engenheiros e máquinas trabalham para finalização do Parque

DIVULGAÇÃO

CONVÊNIO

Policiais brasileiros fazem
intercâmbio com Japão

Dez policiais militares es-
tão no Japão para um curso
sobre Polícia Comunitária. A
atividade faz parte de um con-
vênio firmado entre as políci-
as dos dois países – que já dura
oito anos e tem contrato até
2008. O projeto é ligado ao
Programa de Policiamento
Comunitário implantado no
Estado de São Paulo e visa
aperfeiçoar os policiais que tra-
balham na área, já que a polí-
cia japonesa tem mais de 100
anos de experiência atuando
em parceria com as comuni-
dades.

Segundo o tenente Ricardo
Souza Barreto, oficial da Divi-
são de Polícia Comunitária e
Direitos Humanos, os policiais
brasileiros - que já trabalham
em Bases Comunitárias no
Estado - passarão 15 dias em
Tóquio aprendendo as técnicas
utilizadas pelos orientais.
“Desde 1999, 60 PMs já reali-
zaram essa viagem e vêm apli-
cando os conhecimentos
aprendidos por lá, adaptando-

os à nossa realidade”, conta.
Da mesma forma que os

policiais brasileiros viajam anu-
almente para o Japão, peritos
japoneses são recebidos por
aqui como parte do intercâm-
bio. “Eles vêm para ficar mais
tempo, conhecer melhor a cul-
tura brasileira”, explica o te-
nente Barreto. “Como a comu-
nidade brasileira está crescen-
do bastante por lá, eles apro-
veitam para tentar aprender a
lidar melhor com os brasilei-
ros”, complementa.

São Paulo já conta com 20
Bases Comunitárias: 16 na
Capital, duas na região metro-
politana e outras duas no Inte-
rior. O programa tem como
gerente o coronel Brandão,
comandante do Comando de
Policiamento da Capital, e tem
como objetivo aproximar a po-
lícia das comunidades. Os po-
liciais visitam as residências e
os comércios locais para ouvir
a população e resolver os pro-
blemas, visando a manutenção
da segurança no local.

DIVULGAÇÃO/POLÍCIA MILITAR

Policias já estão no Japão para aperfeiçoamento

Com propó-
sito de incre-
mentar as rela-
ções entre Bra-
sil e Japão, o
ministro das Re-
lações Exterio-
res, Celso Amo-
rim, informou no
último dia 24
que pretende fir-
mar, com o go-
verno do Japão,
um acordo de
cooperação na
área da Previ-
dência Social. A
medida, acredi-
ta, melhorará as
relações traba-
lhistas dos cer-
ca de 300 mil
brasileiros que
se encontram
no Japão a trabalho.

“Entendemos que é para o
brasileiro que está lá poder se
beneficiar da previdência japo-
nesa, da mesma maneira que
os japoneses que estão aqui,
em relação à previdência bra-
sileira”, disse, durante entrevis-
ta em que comentou os resul-
tados da reunião do Foro de
Cooperação América Latina -
Ásia do Leste (Focalal), que
contou com a presença do
chanceler japonês Taro Aso.

Amorim não explicou os
detalhes do acordo, mas disse
acreditar que com ele poderá
dar mais segurança aos traba-
lhadores das duas comunida-
des fora de seus países. O mi-
nistro informou ainda que ou-

tros acordos poderão ser dis-
cutidos, principalmente na área
de cooperação judiciária, per-
mitindo a extradição de cida-
dãos que tiverem cometido cri-
me no Brasil ou no Japão.

A intenção, disse, é apron-
tar os acordos para o próximo
ano, quando se completam
cem anos da migração japone-
sa para o Brasil – o navio
Kasato Maru, o primeiro a tra-
zer os imigrantes, chegou ao
Porto de Santos no dia 18 de
junho de 1908. O ministro re-
latou ainda ter informado ao
chanceler japonês que o Bra-
sil tem interesse em participar
de programas desenvolvidos
pelo Japão em áreas rurais da
Palestina.

BRASIL-JAPÃO

Área de Previdência Social
pode ganhar acordo

Ministro Celso Amorim durante a Focalal

DIVULGAÇÃO/AGÊNCIA BRASIL



São Paulo, 08 de setembro de 2007 JORNAL NIPPAK 5

w w w . p r o d u t o s o r i e n t a i s . c o m . b r

CIDADES/ATIBAIA

Festa de Flores e Morangos
espera mais de 120 mil visitantes

CIDADES/LONDRINA

‘Nagashi somen’ e concurso de cosplay estão entre as
novidades do Londrina Matsuri deste ano

A quinta edição do Londri-
na Matsuri, que acontece até
amanhã (9), na Praça Nishi-
nomiya, em Londrina, come-
mora os 99 anos da imigração
japonesa no Brasil e os 30 anos
de co-irmandade entre Londri-
na e Nishinomiya, data lem-
brada com uma exposição es-
pecial dentro do próprio even-
to. Organizada mais uma vez
pelo Grupo Sansey Cultural e
Beneficente, a festa este ano
também comemora os 19 anos
do Grupo Sansey e 23 anos da
Mity Escola de Karaokê. A
expectativa é atrair mais de
100 mil visitantes.

Este ano, uma das novida-
des é a realização do “nagashi
somen” – “macarrão na cor-
renteza” em tradução literal.
Trata-se de uma prática tradi-
cional nos festivais japoneses,
em que pequenos montes de
macarrão japonês descem em
uma espécie de esteira (de
madeira ou bambu) com água
corrente limpa, e cada pessoa
precisa “pescar” esse macar-
rão com seu hashi enquanto
ele desce, para poder colocar
em seu pote de molho à base
de shoyu e saboreá-lo.

Segundo a presidente do
Grupo Sansey, Mity Shiroma,
apesar de ter um aspecto gas-
tronômico, o “nagashi somen”
é inserido na programação cul-
tural. A “degustação” do ma-
carrão, que deve ser um dos
eventos mais concorridos do
festival, acontece hoje (8) e

radio taisô, alongamento e tai
chi chuan”, conta Mity, lem-
brando que a programação é
aberta não só o público da ter-
ceira idade, mas todos os inte-
ressados em cuidar da saúde.

Criado pelo Grupo Sansey
com o objetivo de “criar um cli-
ma” para as comemorações do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil, o Londrina Ma-
tsuri “extrapolou sua proposta
inicial. “A idéia era fazer com
que não só a comunidade como
também toda a sociedade de
uma forma geral tivessem aces-
so à cultura japonesa. Não à
toa, o evento é realizado em
uma praça pública justamente
para atender a essa proposta.
Acredito que a integração en-
tre descendentes e não descen-
dentes está sendo muito positi-
va”, diz Mity, que descarta o fim
de sua realização após o Cen-
tenário. “Ele foi criado em fun-
ção dos cem anos e com cer-
teza vai ganhar uma edição es-
pecial  em 2008, mas preten-
demos realizá-lo até quando as
pessoas agüentarem”, brinca
Mity, avisando que o Londrina
Matsuri ultrapassou as frontei-
ras do Paraná. “Estamos rece-
bendo caravanas do Rio de Ja-
neiro, São Paulo e até de Mato
Grosso”, comemora.

Toda a programação do
evento, além de outras informa-
ções, podem ser encontradas no
site www.gruposansey.org.br/
matsuri

(Aldo Shiguti)

amanhã (9), às 11 horas, e é
gratuita. “Nossa proposta é
difundir a cultura japonesa, e
descobrimos que em Londrina
o “nagashi somen” não havia
sido feito até hoje, apesar de
se tratar de uma atividade
muito tradicional no Japão”,
explica Mity Shiroma, acres-
centando que “não sei em ou-
tras cidades, mas em Londri-
na é a primeira vez que a de-
gustação é realizada”.

Outra novidade é o Concur-
so de Cosplay, marcado para
hoje e que vai contar com de-
zenas de participantes de vá-
rias cidades brasileiras. Além
disso, haverá apresentações de
diversos grupos de taikô (den-
tre eles o campeão brasileiro
Ishindaiko) e yosakoi soran,
shamisen, workshop de dança,
bon odori e apresentações
musicais diversas.

Com a mudança da pista de

dança para o centro da praça,
o público vai ter mais espaço
para as coreografias do bon
odori e Matsuri Dance. Cria-
do pelo Grupo Sansey, o Ma-
tsuri Dance é o maior símbolo
do festival, e este ano deve
atrair ainda mais adeptos. Os
músicos da banda do Grupo
Sansey prepararam uma per-
formance especial e novas
músicas e coreografias.

Terceira idade – Segundo
Mity, a presença do público da
terceira idade, que de acordo
com seus cálculos representa
cerca de 30% do total, mere-
ceu uma atenção especial. “As
crianças já tem um espaço es-
pecial dentro do evento, mas
estava faltando algo voltado
para a terceira idade. Conse-
guimos suprir essa necessida-
de com atividades físicas como
a ginástica rítmica japonesa,

Lotação máxima é esperada para a quinta edição da festa

DIVULGAÇÃO

CIDADES/OURINHOS

Dekasseguis da região
recebem apoio do Sebrae-SP

Cerca de 400 pessoas par-
ticiparam no último dia 30, no
Teatro Municipal de Ourinhos,
do lançamento do programa
Dekassegui Empreendedor,
que tem o objetivo de desen-
volver a capacidade empreen-
dedora dos dekasseguis brasi-
leiros, por meio de suporte edu-
cacional, técnico e gerencial
na implantação de negócios
por este público no Brasil.

“Este projeto permitirá que
os dekasseguis invistam no
nosso município, criando novas
empresas e gerando empregos
para os brasileiros que residem
aqui. O foco principal é o em-
preendedorismo e o desenvol-
vimento do município. São 2,5
bilhões de dólares que chegam
todos os anos no Brasil trazi-
dos por esses empreendedo-
res”, explicou o prefeito da ci-
dade Toshio Misato. Ele com-
pletou seu discurso destacan-
do a parceria com o Sebrae-
SP. “Nós temos que dar infor-
mações, suporte e qualificar
esses empreendedores e, por
isso, a parceria com o Sebrae-
SP é tão relevante”, disse.

Segundo Ricardo Tortorella,
diretor-superintendente do
Sebrae-SP, “este lançamento é
o primeiro de muitos. Temos um
bom produto e Ourinhos será
um pilar e o início de sua im-
plantação no Estado de São
Paulo, graças ao comprometi-
mento de nossos parceiros.
Formaremos aqui o empreen-
dedor mais preparado, por meio
de um conjunto de ações propí-

cias para atender às suas ne-
cessidades”. Tortorella  desta-
cou que o outro objetivo do pro-
jeto é resgatar a cultura e a
auto-estima desses imigrantes.

O Programa – Dirigido a 300
mil dekasseguis brasileiros que
trabalham em 13 províncias do
Japão, o programa consiste em
ações de capacitação antes da
viagem ao Japão, durante a es-
tadia e no regresso ao Brasil.
Estima-se que, em média, cada
dekassegui retorna para o Bra-
sil com US$ 70 mil para inves-
timento em algum tipo de ne-
gócio.

A meta é capacitar 10 mil
dekasseguis até 2009 e incenti-
var a abertura de mil empresas
em todo o Brasil. O estado de
São Paulo será responsável por
cerca de 30% deste total.

São Paulo concentra 50%
dos dekasseguis do País, dis-
tribuídos em várias regiões do
Estado (Mogi das Cruzes, Vale
do Ribeira, Bastos, Itapeva,
Ribeirão Preto, Guarulhos e
Ourinhos).

Por conta desta peculiari-
dade, as ações em São Paulo
serão realizadas de forma di-
ferenciada: identificação do
público-alvo do projeto, por
meio de palestras de sensibili-
zação; parceria com associa-
ções culturais e esportivas
nipo-brasileiras para realização
de palestras e cursos gerenci-
ais; curso à distância e forma-
tação de material didático es-
pecífico para este público.

DIVULGAÇÃO

Prefeito Toshio Misato lançou oficialmente o programa

Participantes mirins fizeram a festa durante Gincana Nikkei

TADAHARU ISAAC MONTEIRO

A Associação Nikkei do
Rio de Janeiro realizou no dia
19 de agosto, em sua sede, a
14ª edição da Gincana de Ar-
tes Nikkeis. O evento, que reu-
niu participantes de 3 a 78
anos de idade, contou com o
apoio do Jornal Nippak, Con-
sulado Geral do Japão no Rio
de Janeiro, Renmei-Associa-
ção Cultural e Esportiva Nipo-
Brasileira do Estado do RJ,
Escola Modelo de Língua Ja-
ponesa do RJ e Escola Japo-
nesa/RJ.

Nessa gincana, única na
comunidade do estado do Rio
de Janeiro, a avaliação dos tra-
balhos é feita apenas pelo nú-
mero de inscrição e pela cate-
goria (infanto-juvenil, adultos e
profissionais).
Destaques 2007 - Foram ven-
cedores em suas categorias:
Medalha de Ouro: Keita Imai,
Ryota Nagira, Hikaru Tanaka,
Yusuke Fujihira, Hideyuki Na-
kai, Dione Hashimoto e Paulo
Roberto Braga de Araújo.

CIDADES/ RIO DE JANEIRO

Gincana de Artes empolga
pintores e desenhistas

Medalha de Prata: Natsuna
Shiroyama, Keisuke Fujihira,
Makoto Tonoki, Guilherme
Tamancoldi Pires Colho, Hide-
ko Fujihira, Odalisa Silvério e
Hyun Jae Chung.
Medalha de Bronze: Haruka
Nagira, Minami Chiba, Mu-
tsuyo Imai, José Marcos Cos-
ta de Oliveira, Cláudia Shimi-
zu, Maria Elena F. Jalowitzki
e Arminda Francisca Crystello.
Participação Honrosa: Cris-
tiane Mayumi Kubo, Juliana
Miyuki Kubo, Fernando Hiro-
mitsu Kubo, Kaoru Tanaka
Hitoha Nakai, Riku Shiroyama,
Ana Beatriz Shimizu Torres,
Maria Clara Shimizu Torres,
Gusta.vo Yoshi Kishimoto,
Haruna Shiroyama, Chiyo Imai,
Shota Chiba, Rio Tonoki, Kenta
Imai, Camila Midori Kubo,
Jéssica Jalowitzki, Kazuo
Leopoldo Monteiro, Lucinéia
Ribeiro Monteiro e Tadaharu
Isaac Monteiro.
(Teruko Okagawa Monteiro, espe-
cial para o Jornal Nippak)

Prossegue neste fim de
semana (8 e 9) e nos
dias 14, 15, 16, 21, 22 e

23 de setembro, a 27ª edição
da Festa de Flores e Moran-
gos de Atibaia. Considerada
uma das maiores produtoras de
flores e morangos do País, le-
vando o título de “capital bra-
sileira” na produção e expor-
tação desses produtos, Atibaia
deve receber mais de 120 mil
visitantes nos nove dias de
evento, que foi aberta ao pú-
blico no feriado de 7 de Setem-
bro.

Realizado em um dos pon-
tos turísticos mais admirados
da cidade de Atibaia, o Parque
Municipal Edmundo Zanoni, a
festa é organizada pela Asso-
ciação Hortolândia de Atibaia
e conta com a parceria das
principais entidades e órgãos
públicos da cidade, como Pre-
feitura da Estância de Atibaia,
SAAE Saneamento Ambien-
tal, Sindicato Rural de Atibaia,
Associação Cultural de Atibaia
e Pró-Flor - Associação dos
Produtores de Flores e Plan-
tas Ornamentais de Atibaia e
Associação dos Produtores de
Morangos e Hortifrutigranjei-
ros de Atibaia Jarinú e Região.

Segundo o diretor da
Hortolândia, Nelson Yoshida,
uma das preocupações dos
organizadores refere-se à de-
coração do Pavilhão de Expo-
sições – principal atração do
evento. “Nosso objetivo é que
a festa se torne cada vez mais
agradável aos visitantes. A
decoração do pavilhão princi-
pal seguirá este ano uma ten-
dência mais contemporânea.
Impressionará o público”, afir-
ma Yoshida, acrescentando
que o tema deste ano, “Chi-Ki”
ou “Quatro Estações”, possi-
bilitou um “enfoque diferente”.

“Trata-se de um tema mais
abstrato, o que permitiu criar
um ambiente mais requintado
e contemporâneo”, explica
Yoshida, comentando que a
proposta é mostrar aos visitan-

de Exposições com 1.100m² -
totalmente decorado e cober-
to com os principais produtos
da agricultura local, da delica-
deza e beleza das flores à va-
riedade e sabor dos hortifruti-
granjeiros.

A Praça de Alimentação
torna-se um dos grandes atra-
tivos da festa, pela variedade
de pratos típicos das culinári-
as brasileira e japonesa.

Apresentações de danças
folclóricas de diferentes países
como Alemanha, Estados Uni-
dos, Bolívia, Chile, Croácia, Itá-
lia, Lituânia, Portugal, Rússia,
Japão e Brasil acrescentam
um toque a mais de tradição à
festa, em especial o Bon-Odori
– dança tradicional japonesa
que hoje faz parte do calendá-
rio oficial da cidade.

(Aldo Shiguti)

27ª FESTA DE FLORES E
MORANGOS DE ATIBAIA
QUANDO: DIAS 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22
E 23 DE SETEMBRO, NO PARQUE

MUNICIPAL EDMUNDO ZANONI, QUE FICA

NA AVENIDA HORÁCIO NETO, EM ATIBAIA.
MAIORES INFORMAÇÕES NO SITE

WWW.FESTADASFLORESDEATIBAIA.COM.BR

OU PELO TELEFONE 0800555979

tes, através de arranjos, “o
quanto uma flor pode enrique-
cer um ambiente”.

Centenário – Não foi só o
Pavilhão de Exposições que
mereceu uma atenção especi-
al. O público poderá conferir
essa nova “roupagem” da fei-
ra na parte externa. “Procu-
ramos deixar o ambiente mais
aconchegante”, revela Yoshi-
da. A idéia, observa, é “que-
brar o ritmo das festas anteri-
ores e dar um novo fôlego para
2008”. “Sempre trabalhamos
com um estilo mais oriental na

decoração, mas decidimos
mudar em vista das comemo-
rações do Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil. O
objetivo é justamente criar uma
expectativa para o ano que
vem”, justifica.

Decoração à parte, a festa
oferece ainda uma estrutura
completa com Praça de Ali-
mentação, palco para shows
de música, teatro e dança,
ampla área verde – com lago,
pedalinhos, playground, Museu
de História Natural e Salão do
Artesão – parque de diversões
para crianças e um Pavilhão

DIVULGAÇÃO

Neste ano, decoração especial foca tendência mais contemporânea sem deixar de lado a tradição

Bon Odori é uma das atrações culturais do evento
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ART MUNDI

‘Mundo Japão’ é uma das atrações
na Feira Mundial de Artesanato

Otradicional artesanato
japonês estará presen-
te na segunda edição

da Art Mundi – Feira Mundial
de Artesanato. O evento pros-
segue até 16 de setembro no
Pavilhão Oeste do Anhembi,
na Capital, e traz a produção
artesanal de 31 países e 22
estados brasileiros.  Uma das
atrações da feira, que deve
reunir cerca de 1,5 mil
artesãos, distribuídos em 300
estandes, é o “Mundo Japão”.
Coordenado pela Associação
Cultural Beneficente Nipo-
Brasileira de Curitiba, o espa-
ço, com aproximadamente
400m²,  terá 14 estandes onde
serão vendidos tanto produtos
artesanais quanto a tradicional
comida japonesa.

Para comemorar os 100
anos da Imigração Japonesa
no Brasil, o espaço Mundo Ja-
pão tem toda uma ambienta-
ção especial na Art Mundi.
Haverá um jardim japonês
além de uma casa especial-
mente construída para de-
monstração da Cerimônia do
Chá. O público também tem à
disposição oficinas de origami
e kirigami e podem conhecer
um pouco mais da cultura ni-
pônica por meio de uma expo-
sição de maquetes de castelos
japoneses do Consulado do
Japão de São Paulo.

A partir de R$ 1 – Além do
tradicional artesanato japonês,
o visitante terá à disposição
uma diversidade de produtos
que contempla não só varieda-
de, mas principalmente preço,
com artigos a partir de 1 real.
Quem for á feira poderá en-
contrar, por exemplo, os jarros
de cerâmica natural do Ama-
zonas, com preço de R$ 30.

Outra opção são as man-
dalas feitas com pedras de
Minas Gerais, que mesclam
cristais e citrinos, além de tex-
turas desenvolvidas a partir de
tintas e papéis, tudo colado em
uma tela pintada na cor mar-
rom. A peça custa R$ 580. Na
parte de acessórios, os desta-

ques ficam por conta dos co-
lares e pulseiras feitos em ca-
pim dourado da região do vale
do Jalapão, em Tocantins, que,
literalmente, reluzem como se
fosse ouro.

Os artigos estrangeiros
também são os grandes atrati-
vos da Art Mundi 2007, como
os colares, anéis, brincos e ar-
tigos de decoração produzidos
em cristais de Murano. Um
pingente em forma de manda-
la, composto por um mosaico,
e com acabamento folhado a
ouro, sai por R$ 75. Para quem
gosta de decoração, uma dica
é o casal de guerreiros Massai,
do Quênia, talhado em madei-
ra ébano com detalhes de
miçangas e sementes. A peça
custa R$ 350. Peças de vidro
pintadas a ouro da Turquia (va-
riam entre R$ 50 e R$ 200) e
esculturas em bronze da Co-
lômbia (entre R$ 500 e R$ 5
mil) também estão à disposi-
ção na feira. Outras opções
são uma peça do Deus Sol, do
Peru, a partir de R$ 500, e o
artesanato produzido em cerâ-
mica e latão da China, que

pode ser adquirido a partir de
R$ 80.

Diversidade – Aos aprecia-
dores de produtos exóticos,
uma sugestão são os sapatos
em couro de cobra feitos ma-
nualmente por artesãos do
Senegal. No país, o uso do cou-
ro da cobra em bolsas, cintos,
carteiras e outros acessórios é
permitido. A pele do animal
recebe um tratamento especi-
al para ficar macia e pronta
para o trabalho de modelagem
das peças. Um par de sapatos
demora de três a quatro dias
para ficar pronto e custa R$
300.

Os visitantes também têm
a oportunidade de “garimpar”
acessórios de moda, roupas,
cestarias, móveis e artigos de
decoração, entre outros itens.
A expectativa dos organizado-
res da Art Mundi é atrair um
público de 70 mil pessoas nes-
ta segunda edição do evento.
“É uma rara oportunidade do
público paulistano entrar em
contato com a produção
artesanal de vários países e

estados brasileiros. Na feira, o
visitante encontra muita diver-
sidade e produtos inéditos,
principalmente em termos de
moda e decoração, que certa-
mente vão agradar os apreci-
adores de artesanato”, ressal-
ta Jackson Hara, gerente de
marketing da Diretriz Empre-
endimentos, empresa organiza-
dora do evento.

ART MUNDI 2007 - FEIRA
MUNDIAL DE ARTESANATO
QUANDO: ATÉ 16 DE SETEMBRO, DAS AS

13H ÀS 21H, TODOS OS DIAS, PARA O

PÚBLICO EM GERAL, E DAS 13H ÀS 21H,
NO DIA 10 DE SETEMBRO, PARA LOJISTAS.
INGRESSO: R$ 12,00, ACIMA DE 12 ANOS,
E R$ 6,00, ACIMA DE 60 ANOS. CRIANÇAS

ATÉ 11 ANOS NÃO PAGAM.
TRANSPORTE GRATUITO DA ESTAÇÃO

TIETÊ DO METRÔ: VANS SAEM EM

INTERVALOS DE 15 MINUTOS DA AV.
CRUZEIRO DO SUL (EM FRENTE AO

SHOPPING ESTAÇÃO).
TRANSPORTE GRATUITO DO ESTACIONA-
MENTO UNIPARE: VANS PARTEM EM IN-
TERVALOS DE 15 MINUTOS DO  ESTACIONA-
MENTO UNIPARE, BOLSÃO TERMINAL

TIETÊ, NA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA,
344.

Expectativa dos organizadores da Art Mundi é atrair um público de 70 mil pessoas

DIVULGAÇÃO

SAÚDE

Diretor da Jica visita o
Hospital Santa Cruz

Carlos Ozawa, dr. Milton Osaki, Samuel Tadayuki, Masahiro
Kobayashi e Paulo Yokota

O diretor geral da Jica
(Japan International Coope-
ration Agency) no Brasil,
Masahiro Kobayashi, visitou
o Hospital Santa Cruz no úl-
timo dia 04 de setembro.

Ele foi recebido em reu-
nião pelo presidente da insti-
tuição, Paulo Yokota. Masa-

hiro veio acompanhado por
Samuel Tadayuki Kaji, asses-
sor executivo da Jica.

Também participaram do
encontro Carlos Ozawa, su-
perintendente-geral do Hos-
pital Santa Cruz e Milton
Osaki, assessor da presidên-
cia.

Realizada anualmente pelo
Instituto Imam (Inovação e
Melhoramento na Administra-
ção Moderna), a próxima Mis-
são Técnica ao Japão aconte-
ce no período de 28 de setem-
bro a 11 de outubro e permitirá
aos participantes conhecer in-
loco as melhores empresas de
Tóquio, Kyoto, Nagoya e Osa-
ka, com ênfase em qualidade,
produtividade, logística, recur-
sos humanos e meio ambiente.

Realizada desde 1984, a
programação da Imam já le-
vou dezenas de empresários
brasileiros e de outros países
ao Japão. “Ao contrário do que
muitos pensam, a maioria das
fábricas no Japão nem sempre
é dotada de equipamentos so-
fisticados, totalmente automa-
tizados ou capazes de respon-
der com agilidade às variações
de demanda de modelos e
quantidades”, afirma o diretor
do Instituto Imam, Reinaldo

Moura. “Aliado ao seu estilo
de administração, é mundial-
mente reconhecido o sucesso
do modelo de produtividade e
qualidade japonês”.

A programação técnica re-
quer um investimento de US$
11.062,00 e inclui passagem
aérea em classe econômica,
inscrição e participação em se-
minários, visitas técnicas,
workshops, material didático,
serviços de interpretação, diá-
rias em hotel de luxo (dupla
ocupação) com cafés da ma-
nhã, almoços traslados (ônibus
e trem bala) pelo interior do
Japão.

Já participaram de edições
anteriores colaboradores de
empresas como Arno, Belgo
Mineira, Bombril, Continental,
Daimler Chrysler, entre outras.

Inscrições e maiores infor-
mações podem ser obtidas no
telefone (11) 5575-1400 ou pelo
site wwww.imam.com.br.

MISSÃO TÉCNICA

Instituto Imam tem vagas para
Missão Técnica ao Japão

OPINIÃO

Crescimento ou grandeza
CRISTOVAM BUARQUE

Recentemente, visitei o
Cariri, interior do Ceará, fa-
zendo caminhadas pela Cam-
panha “Educação Já”. Visi-
tei a região, ouvindo, conver-
sando, participando de mani-
festações em defesa de uma
revolução na educação bra-
sileira. Num evento, o Depu-
tado Estadual Ferreira
Aragão, um grande locutor,
disse: “não queremos apenas
crescer, queremos ser gran-
des”.

Aproveitando a Semana
da Pátria, deveríamos refle-
tir sobre a diferença entre
crescimento e grandeza. Ten-
tar entender como foi que o
Brasil se acostumou a que-
rer crescer, e deixou de que-
rer ser um grande País.

Crescer, por exemplo, é
aumentar a renda nacional; fi-
car grande é distribuí-la.
Crescer é aumentar o núme-
ro de cadeias; ficar grande é
não precisar delas. Crescer
é ver a população aumentar,
ter mais crianças nascendo a
cada ano; ficar grande é tê-
las na escola, fora das ruas,
e ter todas as escolas – para
rico ou pobre, em cidades
grandes ou pequenas – com
a mesma qualidade. Crescer
é ter mais automóveis nas
ruas; ficar grande é ter um
trânsito que flui com confor-
to e sem engarrafamento.
Crescer é derrubar árvores
para utilizar a madeira; ficar
grande é produzir protegen-
do a natureza.

Paradoxalmente, o Brasil
cresce ficando pequeno.

 Nossas cidades cresce-
ram, mas não ficaram gran-
des, pois também cresceu a
violência, a poluição, a desor-
ganização familiar. Nossos
partidos também estão cres-
cendo, mas não estão fican-
do grandes, pois lhes falta
uma causa que mobilize seus
militantes, uma bandeira de
luta para levar adiante. E essa
bandeira de luta deve ser fa-
zer do Brasil um grande país,
e não um país que cresce.
Crescer é aumentar o núme-
ro de famílias que recebem
Bolsa-Família; ficar grande é
reduzir o número de famílias
que precisem da Bolsa-Famí-
lia, até que não haja mais ne-
nhuma.

O mais grave é que não
percebemos a diferença en-

*Cristovam
Buarque é
professor da
Universidade
de Brasília e
Senador pelo
PDT/DF

tre crescer e ficar grande.
Queremos crescimento, mas
não buscamos grandeza.

Não há grandeza em dei-
xarmos de garantir boa escola
para 82% das nossas crian-
ças.  Não há grandeza em
comemorarmos a matrícula
de 97% de crianças na esco-
la, sem nos preocuparmos
com aquelas que, já no início
da vida, ficaram de fora.
Nada demonstra mais pobre-
za do que permitir que só con-
cluam o Ensino Médio um
terço dos nossos jovens, a
metade deles com um ensino
de qualidade razoável. Pode-
mos até ter tido algum cres-
cimento, mas não houve
grandeza.

Embora não se possa cul-
par ninguém, é preciso assu-
mir a responsabilidade. E to-
dos  precisamos agir, para
combater a mediocridade do
nosso projeto de crescimen-
to. Tenho conclamado o Se-
nado Federal para que reto-
memos aquilo a que a histó-
ria nos obriga: que sejamos a
Casa onde se constrói a gran-
deza do Brasil. Que deixemos
de lado a mediocridade do
dia-a-dia, a agenda do cres-
cimento e do tapa-buracos, e
passemos a refletir sobre nos-
sa cultura, nossa história, nos-
so futuro, nossa grandeza.

O Congresso Nacional
precisa estimular essa dis-
cussão, porque nossa grande-
za é uma questão federal.
Precisa deixar de lado planos
e medidas para fazer-nos
crescer, e discutir reformas
estruturais para que sejamos
um País grande, para revolu-
cionar a educação, eliminar as
filas dos hospitais, construir
um desenvolvimento susten-
tável, desenhar um projeto de
grande Nação.

Crescimento não é sinô-
nimo de grandeza. Está na
hora de nós, líderes deste
País, irmos além dessa visão
medíocre de crescimento, dei-
xarmos de acreditar que cres-
cer é sinônimo de ser gran-
de, quando, de fato, não é. O
Sete de Setembro é um bom
momento para essa reflexão.

A partir do segundo semes-
tre de 2008, Curitiba receberá
o sinal de televisão digital. A
informação foi dada no último
dia 3 ao prefeito Beto Richa
pelo presidente da Associação
Brasileira de Emissoras de
Rádio e Televisão (Abert),
Daniel Pimentel, em reunião
na Prefeitura. Participaram do
encontro o empresário Eduar-
do Pimentel e o vereador líder
do governo na Câmara Muni-
cipal, Mário Celso Cunha. “O
curitibano gosta de inovações
e esta tecnologia será muito
bem recebida na cidade”, dis-
se Richa.

A implantação do sistema

operacional da televisão digital,
que melhorará o som e a ima-
gem da televisão, acontecerá no
Brasil, a partir de 2 de dezem-
bro, em São Paulo. “O próxi-
mo passo será a implantação da
rádio digital que representará o
renascimento da rádio AM”,
disse Daniel Pimentel.

Pimentel, que há um ano
preside a Abert, colocou a as-
sociação à disposição da cida-
de de Curitiba. Das 4.200 rá-
dios que existem no país, 2.600
são afiliadas à Abert. Também
são afiliadas a associação 320
emissoras de televisão. No to-
tal são 500 emissoras de tele-
visões no Brasil.

TECNOLOGIA

Curitiba terá TV com sinal
digital em 2008
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NHK – PROGRAMAÇÃO – 10 A 16 DE SETEMBRO

Programação da NHK
10 – Segunda-Feira

05:00 NHK News
05:15 Grand Sumo Autumn Tournament

at Ryogoku (B, R)
06:00 Tanka Poetry
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

139
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 The Ultimate Cuisine
10:30 Micro World (R)
10:35 My Gardening
11:00 News & Weather
11:05 NHK Overseas Network
11:40 Asian Word Traveller (R)
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 139
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

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

at Ryogoku (B)
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Rail Travel in China
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Weekly Book Review
20:54 World Weather
20:55 Japanese Traditional Music
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 NHK Special
22:50 Pa Pa Saurus
23:00 The Mark of of Beauty (B)
23:25 World Music Album
23:30 News & Sports
00:10 Undecided
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Grand Sumo Autumn Tournament

Highlights
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Rocky and Her Friends Special
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

11 – Terça-Feira
05:00 NHK News
05:10 Grand Sumo Autumn Tournament

at Ryogoku (B, R)
06:00 Haiku Poetry
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

140
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Living Well at 100
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 140
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

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

at Ryogoku (B)
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Rail Travel in China
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Extracurricular Lesson (R)
20:30 Undecided
20:55 Mini Program
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 NHK Song Concert
22:43 World Weather
22:45 Tsurube’s Salute to Families
23:30 News & Sports

00:10 Undecided
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Grand Sumo Autumn Tournament

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

12 – Quarta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Grand Sumo Autumn Tournament

at Ryogoku (B, R)
06:00 Enjoy Learning: The Knowledge

Master
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

141
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Enjoying Hot Springs
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 141
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

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

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

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

13 – Quinta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Grand Sumo Autumn Tournament

at Ryogoku (B, R)
06:00 Enjoy Learning: My Favorite Fi-

gures
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

142
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Pottery Dream Atelier
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 142
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

142 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise

15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 Grand Sumo Autumn Tournament

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

“Crossing of Heat Haze” Eps. 7
22:43 World Weather
22:45 The Moment History Changed
23:30 News & Sports
00:10 Undecided
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Grand Sumo Autumn Tournament

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

14 – Sexta-Feira
05:00 NHK News
05:10 Grand Sumo Autumn Tournament

at Ryogoku (B, R)
06:00 Enjoy Learning: Real Life Stories
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

143
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Meet the Legend (R)
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 143
12:00 News
12:20 Friday Variety
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

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

at Ryogoku (B)
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Rail Travel in China
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Tokyo Metropolis
19:55 World Weather
20:00 Undecided
20:30 Variety Show: The Human Body
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Premium 10
23:00 Japan’s Academia
23:30 News & Sports
00:10 Cool Japan
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 World Heritage 100 Selection (R)
02:00 NHK News
02:10 Grand Sumo Autumn Tournament

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

sing of Heat Haze” Eps. 7 (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Express Yourself! Mini
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

15 – Sábado
05:00 NHK News
05:10 Grand Sumo Autumn Tournament t

Ryogoku (B, R)
06:00 Enjoy Learning: History at Hand
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather (E)
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

144
08:30 NHK Weekly News
09:00 Check Your Life Budget
09:30 Extracurricular Lesson
10:00 News & Weather

10:05 Songs for Everyone (R)
10:10 Weekend Japanology (B)
10:54 World Weather
10:55 Overseas Safety Information
11:00 Around Japan Again
11:39 World Weather
11:40 Japanese Traditional Music (R)
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 144
12:00 News
12:15 Law and Laughter
12:40 Micro World (R)
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

144 (R)
13:00 News
13:05 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 36 (R)
13:50 Enjoying Hot Springs (R)
14:00 NHK News
14:05 Overseas Safety Information
14:10 World Strollers
14:55 World Music Album
15:00 News
15:05 Mini Program
15:10 J-MELO (E)
15:39 World Weather (E)
15:40 Insight & Foresight (E)
16:00 Grand Sumo Autumn Tournament

at Ryogoku (B)
18:00 News
18:10 News for Kids Weekly
18:42 Our Favorite Songs
18:45 Pottery Dream Atelier (R)
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Can You Speak English?
19:59 World Weather
20:00 Exploring World Heritage
20:45 News & Weather
21:00 Saturday Drama “Shanghai

Typhoon” Eps. 1
22:00 NHK News
22:10 Undecided
23:40 Inspiring Lives: Europe
00:00 Saturday Sports News
00:25 MUSIC JAPAN
00:55 Overseas Safety Information
01:00 NHK News
01:10 WHAT’S ON JAPAN (B)
01:40 Getting into Nihongo
02:00 NHK News
02:10 Grand Sumo Autumn Tournament

Highlights
02:35 Mini Program
02:40 The Ultimate Cuisine (R)
03:00 NHK News
03:10 Undecided
04:25 Mini Program
04:30 Japanese Narrative Art

16 – Domingo
05:00 NHK News
05:10 Grand Sumo Autumn Tournament

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

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

Eps. 37
20:45 News & Weather
21:00 NHK Special
21:49 World Weather
21:55 World Heritage 100 (R)
22:00 NHK News
22:10 Pop Music Club
23:00 This Week and You
23:40 NY Streets
00:00 Sunday Sports News
01:00 NHK News
01:10 NHK Amateur Singing Contest (R)
01:55 Overseas Safety Information
02:00 NHK News
02:10 Grand Sumo Autumn Tournament

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

Eps. 37 (R)
03:55 Our Favorite Songs (R)
04:00 NHK News
04:10 Undecided

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

ALGUÉM VIU A ÉTICA POR AÍ?

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

Atualmente esta palavra
tem sido utilizada amplamen-
te na mídia, em todo lugar e
em qualquer circunstância,
principalmente quando são
acusados de algum ato sus-
peito.

O grande problema é que
poucos realmente sabem o
que ela significa.

Ética é tudo que é consi-
derado adequado, moralmen-
te correto, e aceito pela soci-
edade. É a moral de costu-
mes e pensamentos.

Creio que hoje seu uso es-
teja sendo utilizado de manei-
ra errada, ou o significado de
ética para muitos indivíduos
está completamente invertido.

A moral foi corrompida.
Cabe a nós, seres traba-

lhadores e honrados, empre-

garmos esta palavra de ma-
neira a não nos deixarmos
corromper e de utilizá-la com
toda honra da maneira mais
honesta possível.

O que quero expressar é
minha indignação com todos
que a utilizam de maneira er-
rada, e não estou falando da
grafia e nem da gramática
dela. É no dia-a-dia que a de-
vemos usar, é no nosso modo
de agir, nos nossos atos, éti-
ca significa costume moral.

Portanto, vamos tentar
ser cada vez mais honestos
conosco e com os outros a
nossa volta, conseguindo isso
estaremos contribuindo para
que nossa sociedade se tor-
ne um pouco mais justa e hu-
mana.

Basta começarmos...

RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PAGO NO JAPÃO

PARTE 2

Muitos trabalhadores por
desconhecerem a existência
da possibilidade de restituir im-
posto de renda pago no Japão,
desprezam os documentos de
rendimentos e de residência,
assim como de comprovação
de remessa efetuada para a
subsistência de familiares, que
são importantes para se obter
o direito de restituição dos im-
postos retidos na fonte de ren-
da do trabalhador brasileiro no
Japão.

Entretanto, existe ainda a
possibilidade de se obter
2as.vias dos documentos ex-
traviados ou eliminados atra-
vés de solicitação formal junto
às empresas aos quais o tra-
balhador prestou serviços.

Hoje, todo este trabalho é
elaborado por uma empresa
de serviços e oferecido para
todos os trabalhadores que
retornam ao Brasil, através
de uma minuciosa análise e
elaboração do processo de
restituição, juntando docu-
mentos de rendimentos do
trabalhador e consolidando os
formulários da Receita Fede-
ral japonesa. Desta forma, o
processo completo é enviado
para o Japão.

A declaração é analisada
pelos auditores japoneses, e
de acordo com a avaliação
destes, poderão autorizar o
pagamento da restituição ou
solicitar algum outro docu-
mento complementar para a
sua liberação.

Visando atender as exi-
gências daquele órgão japo-
nês, tudo é feito de forma
correta e legal, buscando a
máxima transparência, ane-

xando todos os documentos
e comprovantes exigidos.

É na realidade, atender
aos requisitos dos auditores da
receita para que o trabalha-
dor brasileiro possa, principal-
mente, exercer de fato, o di-
reito de obter a restituição de
valores pagos a maior duran-
te os últimos 5 anos trabalha-
dos no Japão.

O valor médio de restitui-
ção varia de acordo com o sa-
lário e tempo trabalhado, en-
tretanto, vale ressaltar que em
muitos casos, registram-se
restituições com cifras acima
de R$ 15.000,00 para 5 anos
de restituição possíveis con-
siderando a atual conversão
da moeda yen/dólar/real. Va-
lores que muitos trabalhado-
res sequer poderiam sonhar
em receber aqui no Brasil,
provenientes de impostos pa-
gos no Japão e que não ti-
nham conhecimento.

É importante também sa-
lientar que é possível restituir
outros impostos pagos no na-
quele país, de valores meno-
res, mas que convertidos à
nossa moeda, não são nada
desprezíveis.

Um aspecto importante
para o trabalhador brasileiro
que retornou do Japão é que
esta prestação de serviço é
feita sem a custo inicial, isto
é, o declarante somente fará
o pagamento após a liberação
do valor do imposto pela Re-
ceita Federal do Japão. Caso
não seja possível obter a res-
tituição, por algum motivo de-
finido pelo órgão japonês e
que não seja de responsabili-
dade do declarante, não são
cobrados valores pelos servi-
ços.

O que é importante para
quem retornou ao Brasil

Shinji Jorge Nakaoka
Diretor Executivo

Daiwa Service
snakaoka@daiwaservice.com.br

Tel (11) 5572-1717 / (11) 3105-2114
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DESIGN

Versos de haicais inspiram projeto
exposto na Casa das Rosas

As irmãs Cristina (esq) e Luciana: primeiro trabalho em conjunto

Trinta e oito ambientes
decorados mudaram a
cara da Casa das Ro-

sas. É no local que acontece,
até o dia 7 de outubro, a pri-
meira mostra internacional de
arquitetura, decoração, design
e paisagismo, a CAD Brasil
Casa Arte & Design. Com o
objetivo de recuperar elemen-
tos do patrimônio arquitetôni-
co e cultural da cidade, e
acrescentar um novo olhar, 55
profissionais assinam projetos
que tiveram como tema as po-
esias.

No andar superior da casa,
os poetas luso-brasileiros são os
homenageados. No térreo, os
ambientes têm os poetas uni-
versais como fonte de inspira-
ção. As irmãs Luciana e Cristi-
na Wehba, responsáveis pelo
espaço Horta, optaram por re-
verenciar o haicai.  “A nossa
escolha foi Matsuo Basho, nas-
cido em 1644, em Tóquio. A
escolha se deve à identificação
entre o conceito de nosso pro-
jeto com a cultura japonesa tra-
dicional e contemporânea. Nos-
so espaço é a horta e sabemos
que no Brasil os imigrantes ja-
poneses foram os maiores res-
ponsáveis pelo desenvolvimen-
to de produtos horti-frutiferos”,
explica Cristina.

A arquiteta procurou har-

monizar opostos, como ele-
mentos orientais e ocidentais,
contemporâneos e clássicos,
naturais e artificiais. “A poe-
sia haicai é a arte de fazer o
máximo com o mínimo, de sin-
tetizar um momento específi-
co de contemplação da natu-
reza e eternizá-lo em um poe-
ma. Nosso espaço segue este
conceito através da escolha
dos materiais e mobiliário , num
ambiente extremamente mini-
malista e zen”, acrescenta.

Parceria inédita – Pela pri-
meira vez, Cristina desenvol-
ve um trabalho em conjunto
com a irmã paisagista, Lucia-
na. A estréia da parceria traz
ao público a prova de que é
possível transformar uma hor-
ta em um espaço moderno, que
conserva o aconchego do cam-
po ao mesmo tempo que faz
uso de tecnologias de ponta.

A arquiteta, que já foi aluna
da consagrada Kazuo Sejima,
compõe o projeto com versos
curtos impressos pelo ambien-
te. Num painel de madeira, um
poema de Basho faz referên-
cia à degustação de frutas e
vegetais. Em outro, de vidro
preto e adesivos em dourado,
aparece impressa a imagem do
poeta que inspirou o espaço.

“Por se tratar do Japão,

ARQUIVO PESSOAL

Poeta Matsuo Basho é homenageado no espaço Horta

unimos a tradição deste tipo de
poesia acrescida da alta mo-
dernidade que o país represen-
ta hoje, associada à cultura de
adoração à natureza e a facili-
dade  de manuseá-la”, finaliza
Cristina.

(Luciana Kulba)

CAD BRASIL CASA ARTE &
DESIGN
ONDE: CASA DAS ROSAS

AVENIDA PAULISTA, 37 – CERQUEIRA

CESAR

QUANDO: ATÉ 7 DE OUTUBRO. DE

TERÇA A DOMINGO, DAS 11H ÀS 21H

WWW.CASARTEDESIGN.COM.BR

Coloridas, alternativas, dife-
rentes, criativas. E agora, as
peças feitas com cerâmica
plástica recebem mais um ad-
jetivo para descrevê-las: “chi-
que”. Nas mãos da arquiteta e
designer Leny Omura, o pro-
duto se transforma em varia-
dos desenhos e formatos que
ganham ainda mais destaque
com o brilho da prata.

A versatilidade e a flexibili-
dade desse tipo de cerâmica
permite que a artesã solte a
imaginação e crie diversos es-
tilos. A grande variedade de ar-
tifícios utilizada para a produ-
ção também é um dos recur-
sos que ajudam a inovar o
mercado.

Sem precisar usar tintas, as
figuras e combinações de co-
res são resolvidas logo com o
próprio material, que é mode-
lado com a mistura de colora-
ções ou unindo cor por cor até
formar a imagem desejada.
Essa cerâmica nada mais é que
uma massa sintética compos-
ta por polímeros destinados à
“queima” em forno caseiro,
onde a arte final torna-se rígi-
da.

Dessa forma, os anéis tra-
zem na parte superior um di-
ferencial por meio dos contor-
nos, os colares se misturam a
corrente e o pingente de pra-
ta, ou, simplesmente, agregam
detalhes fundamentais para a
composição. O mesmo acon-
tece com as pulseiras que no
fecho recebem a luminosida-
de do metal nobre. Já os brin-
cos, recebem bordas pratea-

MODA

Acessórios em cerâmica plástica ganham elegância com
peças de prata artesanal

das ou placas que ousam de
acordo com o design.

“Elevou o nível do trabalho
por conta do aprimoramento da
técnica”, avalia Omura, depois
de idas e vindas até concreti-
zar as primeiras peças em tom
de sofisticação, mantendo, no
entanto, a característica de suas
obras: “peças únicas”, como
classifica. A prata utilizada é ori-
ginada artesanalmente por sua
amiga Lisa Sato, que na hora
de desenvolver modela cada
item de maneira harmônica
com o restante do arranjo.

Uma verdadeira jóia criati-

va que não segue tendências
da moda. Ao contrário, inven-
ta uma diversidade modelos.
Colares que lembram o gêne-
ro afro, imitações de madeira
e outros elementos, além das
combinações de nuanças,
miçangas, fios de cordonê e
metálicos.

Nesse meio, coleções mais
sóbrias ou sofisticadas também
são bem vindas, cada um com
seu diferencial. E já que se trata
de acessórios diferentes, os
inusitados artigos não poderi-
am faltar, satisfazendo o look
dos mais “fashions”, seja pe-

las cores vibrantes, seja pela
dinâmica do enfeite corporal.

Uma inovação no mercado
que ainda enfrenta as barrei-
ras de muitos não valorizarem
o artesanato, segundo a arte-
sã. No entanto, embora enca-
re essa realidade na área que
atua, ela ressalta as glórias.
“Recebo muitos elogios. No
geral, a aceitação das pessoas
é muito positiva”, diz, revelan-
do que no evento que expõe
até domingo (09), a Aflord,  as
vendas têm sido melhor que o
esperado.

         (Cibele Hasegawa)

Colares que lembram o gênero afro, imitações de madeira e outros elementos são utilizados

JORNAL NIPPAK

ORQUÍDEAS

Exposição da Aosp acontece
na Faculdade Cantareira

A tradicional Exposição de
Orquídeas da Aosp (Associa-
ção Orquidófila de São Paulo)
está em novo endereço. Em
sua 77ª edição, o evento acon-
tecerá entre os dias 14 a 16 de
setembro, no campus da Fa-
culdade Cantareira (Zona Les-
te de SP). Nesta edição espe-
cial da feira, que marca os 40
anos da associação, participa-
rão mais de 20 produtores e 40
associações de todo o Brasil
que estarão expondo uma
gama variada de espécies.

Já no primeiro dia da feira,
os visitantes conhecerão as
espécies escolhidas nos con-
cursos promovidos pela Aosp
e pela American Orchid
Society, que disponibilizou um
time de 7 juízes americanos
para a avaliação.

A presidente da entidade,
Lúcia Morimoto, destaca que
este ano o evento está repleto
de novidades. “Mudamos o lo-
cal para o campus da Faculda-
de Cantareira, que possui uma
área de cerca de 1.700 m² e
abriga um número maior de vi-
sitantes, pois temos a expecta-
tiva de receber o dobro do pú-
blico do ano passado, quando
foi realizado na Liberdade. Es-
tão previstas, inclusive, visitas
de caravanas do Japão, pois
esta 77ª Exposição de Orquí-
deas está sendo divulgada na
revista japonesa New Orchids,
voltada para colecionadores e
distribuída no mundo inteiro.

Em função da parceria
com a Faculdade Cantareira,
conhecida como a única de
agronomia na capital de São

Paulo, a Aosp oferecerá cinco
palestras gratuitas sobre o cul-
tivo de orquídeas durante os
três dias do evento, ministra-
das pelos professores de Agro-
nomia e especialistas em flori-
cultura da Faculdade Cantarei-
ra. O curso é voltado para o
público leigo, os aficionados
pelo cultivo da bela flor tropi-
cal terão a oportunidade de
aprender técnicas alternativas
e novidades em relação à rega
e controle de pragas. Durante
o evento, também serão minis-
tradas gratuitamente ao públi-
co três aulas por dia de cultivo
de orquídea, por colecionado-
res e membros da associação.

Na ocasião, será lançado o
livro Orquídeas – Manual de
Cultivo – volume II – editado
pela Aosp em comemoração
aos 40 anos da entidade, ilus-
trado com fotos e abordando
as principais características de
centenas de espécies de orquí-
deas e seu cultivo. O livro é
de autoria de Márcia Morimo-
to e Denitiro Watanabe. Pode-
rá ser adquirido na exposição,
ao custo de R$ 70,00.

77ª EXPOSIÇÃO DE
ORQUÍDEAS – EDIÇÃO ESPECIAL:
40 ANOS DA ASSOCIAÇÃO ORQUIDÓFILA

DE SÃO PAULO (AOSP)
ENTRADA GRATUITA

DE 14 A 16 DE SETEMBRO – DAS 9 ÀS

19 HORAS

LOCAL: FACULDADE CANTAREIRA (RUA

MARCOS ARRUDA, 729, BELÉM, SÃO

PAULO). TRANSPORTE GRATUITO PARA A
FACULDADE A PARTIR DA ESTAÇÃO DE

METRÔ BELÉM.
INFORMAÇÕES: 3207-5703

Variedades de orquídeas fazem a festa dos visitantes

DIVULGAÇÃO

O livro “João Suzuki – Tra-
vessia do Sonho” (Alpharrabio
Edições, 120 págs), de José
Armando Pereira da Silva,
será lançado no próximo dia
15, a partir das 11h, na Pina-
coteca do Estado de São Pau-
lo. Com colaboração de Enock
Sacramento, a obra teve um
pré-lançamento na abertura da
exposição “Retrospectiva de
Pinturas e Desenhos de João
Suzuki”, no Salão de Exposi-
ções do Paço Municipal de
Santo André (SP). Trata-se do
primeiro registro da carreira de
mais de 50 anos do pintor e

desenhista nikkei, ainda em
atividade em Santo André,
onde reside desde 1951.

O autor acompanha a traje-
tória de Suzuki desde 1960. A
qualidade do artista, filho de imi-
grantes, nascido em 1935, no
Núcleo Colonial Aliança de Mi-
randópolis, atraiu o interesse de
retomar a história do nikkei.

LANÇAMENTO DO LIVRO “JOÃO SUZUKI

– TRAVESSIA DO SONHO”, DE JOSÉ

ARMANDO PEREIRA DA SILVA

QUANDO: 15/09, A PARTIR DAS 11H

ONDE: PINACOTECA DO ESTADO DE SÃO

PAULO (PRAÇA DA LUZ, 2 – SÃO PAULO)

LITERATURA

Livro sobre João Suzuki será
lançado na Pinacoteca
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Com novo chef, Museum Dining
Art promove festival de iguarias

GASTRONOMIA Já realizado em mais de
100 capitais e grandes cidades
como Washington, Boston,
Londres e Amsterdã, o
Restaurant Week chega ao
Brasil e reúne 44 bares e res-
taurantes nesta edição da cos-
mopolita São Paulo.

O evento acontece até o dia
14 de setembro e os estabele-
cimentos participantes terão
um menu especial, com entra-
da, prato principal e sobreme-
sa, no valor de R$ 24,07 du-
rante o almoço e R$ 39,00 para
o jantar. “Dinâmica e moder-
na, São Paulo possui uma for-
te vantagem competitiva sobre
a maioria das cidades do mun-
do: tem excelente infra-estru-
tura e empresários atuantes e
participativos, que aderem a
iniciativas como esta”, afirma
o presidente do São Paulo
Restaurant Week, Emerson
Silveira, que espera atingir cer-
ca de 150 mil couverts duran-
te o evento.

O Restaurant Week teve
início em Nova York, em 1992,
como uma maneira de divul-
gar os restaurantes e aumen-
tar o volume de vendas na
slow season, época de férias
em julho. No Brasil, o evento
cumpre uma importante fun-
ção social ao contribuir com a
Fundação Ação Criança. De
cada menu consumido duran-
te os 13 dias de evento, R$ 1,00
será destinado à entidade.

Confira a lista de restauran-
tes participantes:
La Table O & CO – Rua Bela
Cintra, 2023 – Cerqueira César –
3081-2988
Café Bistrô – Avenida Faria Lima,
4099 – Vila Olímpia – 3045-4040
Trindade – Rua Amauri, 328 –
Itaim Bibi – 3079-5513
Restaurante Ganesh – Avenida
Roque Petroni Júnior, 1089 - Shop-
ping Morumbi – 5181-4748
Restaurante Forbidden City – Av.
Roque Petroni Júnior, 1089 - Shop-
ping Morumbi – 5181-4748
Restaurante House of Sian – Ave-
nida Roque Petroni Júnior, 1089 -
Shopping Morumbi – 5182-5940
Restaurante Bali – Avenida Ro-
que Petroni Júnior, 1089 - Shop-
ping Morumbi – 5182-5940
La Marie – Rua Francisco Leitão,
16 - Pinheiros – 3086-2800
Amaranto – Av. Paulista, 2.181 –
Cerqueira Cesar – 2184-1642
Aneto – Av. do Café, 277 –
Jabaquara – 5070-8001
Badaró
Shopping D & D – Brooklin Novo
– 3043-9244

RESTAURANT WEEK

Evento chega a São Paulo e
reúne 44 estabelecimentos

ISAMU MITSUEDA

Shopping Morumbi – 5181 6898
Bucatini – Rua Abilio Soares, 904
– Vila Mariana – 3887-5769
Buttina – Rua João Moura, 976 –
Pinheiros – 3083-5991
Cantina Lo Spaguetto – Rua
Emilio Mallet, 883 – Tatuapé –
6942-8674
Canvas (Hotel Hilton) –  Av. das
Nações Unidas, 12.901 – 6845-0055
Dona Lucinha – Av. Chibaras, 399
– Moema – 5051-2050
El Kabong – Rua Mateus Grow,
15 – Pinheiros – 3064-9354
El Kabong – Alameda Jauaperi,
626 – Moema – 5055-7172
Estrela do Sul – Shopping Cen-
ter Norte – Santana – 6222-2011
El Pátio  – Rua Normandia, 12 –
Moema – 5536-0490
Frango com Tudo – Rua Canuto
do Val, 115 – Santa Cecília – 3224-
0586
Forneria Lo Spagueto – Rua
Franscisco Ziccardi, 539 – Jardim
Anália Franco – 6942-8674
Genova – Rua João Moura, 346 –
Pinheiros – 3085-6322
Govinda – Rua Princesa Isabel,
379 – Brooklin – 5181-4748
Guanabara – Avenida São João –
Centro – 3228-4360
Camauê – Holliday Inn – Rua Prof.
Milton Rodrigues, 100 - Parque
Anhembi – 2107-8844
In Città
Rua Dr. Melo Alves, 651 – Jardins
– 3063-5707
Rua Salto, 70 – Jardins – 3055-2514
Rua Santa Justina, 210 – Jardins
– 3089-6251
Rua Fernandes Moreira, 1371 –
Chácara Santo Antônio – 5189-6563
Maria Madalena – Rua Ferreira de
Araújo, 548 – Pinheiros – 3853-0657
North Grill – Rua Frei Caneca, 569
Shopping Frei Caneca – 3472-2064
Moça Bonita – Rua Quatá, 633 –
Vila Olímpia – 3846-8136
O gato que ri – Largo do Arou-
che, 41 – Centro – 3331- 0089
Oba – Rua Melo Alves, Centro
3086-4774
Rabo de Peixe – Rua Nova Cida-
de, 99 – Vila Olímpia – 3846-0386
Bar do Nelson – Rua Canuto do
Val, 83 – 3224-0586
Senhora Massa – Rua Santa Isa-
bel 203 – Vila Buarque – 3362-8577
Si Senõr! Mexican Grill – Rua
Armando Alves Penteado, 18 –
Higienópolis – 3822-0150
Villa Tavola – Rua 13 de maio, 848
– Bela Vista – 6842-9620
Bar Brahma – Avenida São João,
677 – Centro – 3333-3030
Passaparole – Rua Jacques Felix,
235 – Vila Nova Conceição – 3044-
4949
La Risoteria – Rua Padre João
Manoel, 1160 – Jardins – 3068-8605

Menus com entrada, prato principal e sobremesa tem preço fixo

Em Nova York (EUA) o evento é realizado desde 1992

O Arroz Tio João está com
uma nova linha de produtos
disponíveis aos consumidores:
a Variedades Mundiais, com o
Arroz Selvagem, Cozinha Tai-
landesa, Cozinha Italiana e
Cozinha Japonesa. Produzidos
no Brasil a partir de sementes
originadas no exterior, eles che-
gam com textura e aroma di-
ferenciados.

Aos apreciadores de pra-
tos orientais, a sugestão é a
Cozinha Japonesa, que ofere-
ce o arroz sasanishiki, ideal
para o preparo de sushi. A qua-
lidade está no sabor delicado
e neutro, textura úmida e nos
grãos unidos e macios, que

podem ser modelados durante
o preparo. O arroz serve, tam-
bém, como ingrediente para
vinagre, missô, shoyu e saquês.

O Cozinha Tailandesa ofe-
rece o arroz aromático Jasmi-
ne, de grãos brancos, finos e
longos, ideal para pratos exó-
ticos. Já o Cozinha Italiana,
com o arroz carnaroli, é ideal
para o preparo de risotos. São
grãos grandes e largos que
absorvem mais água e o sabor
dos temperos enquanto libera
uma pequena porção de ami-
do durante o cozimento. As-
sim, o grão fica soltinho e ao
mesmo tempo cremoso, com
aspecto amanteigado e al den-
te. Além de risotos, o arroz
carnaroli é uma boa opção
para receitas de paellas, sopas
e sobremesas.

LANÇAMENTO

Tio João traz linha de arroz com texturas e aromas diferenciados
DIVULGAÇÃO

Originário do norte dos Es-
tados Unidos e do Canadá, a
introdução do Arroz Selvagem
Tio João na culinária internaci-
onal é recente, embora fosse
utilizado há mais de 500 anos
pelos índios Ojibwa e Sioux.
Conhecido como o caviar dos
grãos, o arroz negro selvagem
é essencial na elaboração de
pratos mais elaborados e ideal
para acompanhar aves, carnes
e peixes. Pode ainda ser servi-
do como um cereal, combina-
do a frutas e mel.

Com nove anos de expe-
riência com a gastrono-
mia japonesa, o chef

Aneílton Barbosa assume a
cozinha do Museum Dining
Art já com novidades aos cli-
entes da casa. Até o dia 22 de
setembro, será realizado no
local o Festival de Iguarias, que
traz pratos com ovas de baca-
lhau, filhote de enguia, barba-
tana de tubarão e água-viva,
entre outros ingredientes.

O chef promete surpreen-
der paladares com suas cria-
ções: Dyo Shirasu (filhote de
anchova), Shirauo
Wasabi (filhote de
enguia com barba-
tana de tubarão,
wasabi e pimenta),
Shiso no mi
Kurague (água-
viva com shiso),
Ydako (filhote de
polvo), Karashi
Mentai (Ovas de
bacalhau em pasta
enroladas no Dyo
de pepino), Shri-
rauo Shiso Fukahi-
re (filhote de en-
guia acompanhada
de ovas de masago
e barbatana de tu-
barão) e Shrirauo
Sakura (filhote de
enguia temperado
com flor e folhas de
cerejeira e alga
marinha).

Para quem quiser provar as
novidades assinadas por Bar-
bosa, o valor é de R$ 90,00 pa-
ra o menu degustação. Mas há
opções para todos os gostos,
como os pratos Canoas de

DIVULGAÇÃO

endívias com água-viva (R$
43,00), Dyo de vieiras tempe-
radas com pimenta e envolvidas
em salmão (R$ 23,00) e sushi
de foie gras com redução de la-
ranja (R$ 28,00) que integram
o cardápio especial da casa.

Currículo – Com 32 anos,
Aneílton Barbosa sentiu-se
atraído pela culinária nipônica
desde que foi chamado para a
equipe do Japengo, restauran-
te onde seu irmão mais velho,
Norberto, atuava como sushi-
man. O chef também passou

pelo Japengo Iguatemi e Kaio-
mix, até ser convidado para o
Museum Dining Art com seus
irmãos Norberto e José Uílton
Barbosa.

Projetada pelo arquiteto

João Armentano, a casa une
boa música, gastronomia japo-
nesa e contemporânea, num
ambiente de decoração moder-
na. No espaço, camas, sofás,
pé direito de 12 metros e um
elevador panorâmico, além da
tela com a imagem de Marilyn
Monroe, reprodução do artis-
ta Sami Akl, que decora a pa-
rede do bar.

MUSEUM DINING ART
RUA JAMES JOULE, 65 – BROOKLIN

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
TERÇA A DOMINGO, DAS 20H ATÉ ÚLTIMO

CLIENTE. A COZINHA FUNCIONA ATÉ ÀS 2H

INFORMAÇÕES E RESERVAS:
11/5507-3650
O FESTIVAL DE IGUARIAS SERÁ

REALIZADO ATÉ 22 DE SETEMBRO

WWW.MUSEUMRESTAURANT.COM.BR

Menu desgustação do festival traz sete criações do chef

Barbosa: 9 anos com culinária japonesa
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BELEZA

Beauty Fair apresenta lançamentos
para um público de 100 mil pessoas

FILMADORAS

Sony lança filmadora em alta
definição

A Sony lança no Brasil a
filmadora Handycam modelo
HDR-SR5, a primeira câmera
filmadora Full HD (alta defini-
ção) do mercado. Com preço
sugerido de R$ 4.499,00, o
novo produto é capaz de re-
produzir imagens em 1080 li-
nhas com alta definição (HD)
ou em definição convencional
(SD) e ainda armazená-las em
disco rígido de 40 GB. A
Handycam SR5 possui tam-
bém resolução fotográfica de
4 MP, função Dual Rec (foto
e vídeos simultâneos) e grava-
ção em 5.1 canais com micro-
fone embutido.

Suas lentes de qualidade
profissional Carl Zeiss Vario-
Sonnar T*, combinadas com o
zoom óptico de 10x e o zoom
digital de 80x, possibilitam que
todas as imagens fiquem ain-
da mais nítidas. Outra vanta-
gem da nova filmadora é o
LCD de 2,7” híbrido com touch
e wide screen para simplificar
a vida do usuário, além do
sensor ClearVid CMOS de 2
MP.

A Handycam SR5 oferece
ainda a tecnologia HDD Smart
Protection, visando maior se-
gurança aos dados do produto
em caso de queda. Através do
Sensor 3G qualquer queda
(aceleração brusca) é perce-
bida e automaticamente o dis-
co rígido é desligado para pre-
venir uma possível avaria.
Após a estabilização ocorre

automaticamente a ativação
do disco rígido.

Easy Handycam – Ideal para
quem não quer se preocupar
com set up avançado, a fun-
ção Easy Handycam, quando
acionada, entra em ajustes au-
tomáticos facilitando o uso. Já
a função One Touch Disc Burn
permite fácil back-up dos da-
dos armazenados no disco rí-
gido da filmadora, quando se
encontra conectada, via
Handycam Station, a um com-
putador ou gravador de DVD.

Equipada com a bateria
InfoLITHIUM de longa dura-
ção, proporciona muito mais
tempo para o consumidor re-
gistrar suas imagens inesque-
cíveis. A câmera apresenta
ainda o recurso Super
NightShot, que grava imagens
em ambientes na mais com-
pleta escuridão.

A função Super SteadyShot
é outra característica presen-
te neste modelo. Trata-se de
um estabilizador de imagem
exclusivo da Sony, que
minimiza o efeito tremido cau-
sado pelo movimento das mãos
durante as gravações, mesmo
nas condições mais difíceis.
Traz também entrada para
Memory Stick Duo e PRO
Duo e saídas HDMI, USB
(Handycam Station), Vídeo
Componente e Multi AV
(Vídeo Out/ S Video Out/
Áudio Out).

Novidade chega ao consumidor brasileiro custando R$ 4.499,00

DIVULGAÇÃO

VEÍCULOS

Em Frankfurt, Honda mostra
próxima geração do Accord

O Salão do Automóvel de
Frankfurt 2007, na Alemanha,
apresentará a partir do dia 11
de setembro uma prévia de
como será a próxima geração
do Honda Accord Tourer. Sua
versão Concept será um dos
destaques do estande da
Honda, que explorará dois te-
mas centrais em sua participa-
ção num dos principais even-
tos do setor automotivo mun-
dial: esporte e ambiente.

Em sua estréia mundial, o
Honda Accord Tourer
Concept apresentará novida-
des que serão incorporadas ao
modelo, com lançamento pre-
visto para meados de 2008. O
conceito traz, entre outros de-
talhes, design ainda mais es-
portivo e uma inovadora tec-
nologia em seu chassi.

Esporte e meio ambiente –
O estande da Honda em
Frankfurt terá o espaço “Am-
biente”, que retratará os inú-
meros resultados do extenso
trabalho de pesquisa da mar-
ca. Um dos destaques é o
Small Hybrid Sports Concept,
apresentado durante o Salão
de Genebra (Suíça) deste ano

e que significa a mais nova
proposta da Honda para um
futuro automóvel híbrido, ofe-
recendo alta performance com
baixa emissão de poluentes.

Também estará presente o
Honda FCX Concept, veículo
movido à célula de combustí-
vel da marca que possui uma
nova tecnologia na bateria
Honda FC Stack. Mais com-
pacta e eficiente (20% menor
e 30% mais leve que a anteri-
or), está alojada em um novo
e ergonômico túnel central.
Graças a ela, o automóvel atin-
ge 570 quilômetros de autono-
mia e 160 km/h de velocidade
máxima. A previsão é de que
as vendas comecem em 2008.

A outra parte do estande
reforça toda a tradição da
Honda com a esportividade.
Estarão expostos o RA107,
carro da equipe Honda Racing
F1 Team pilotado pelo brasi-
leiro Rubens Barrichello e pelo
inglês Jenson Button nesta
temporada, e o RA300, primei-
ro carro utilizado pela Honda
na categoria, em 1967. O lo-
cal também abrigará os mode-
los esportivos Honda Civic
Type R e o Honda S2000.

Conceito traz design mais esportivo e nova tecnologia no chassi

DIVULGAÇÃO

A Sony Ericsson e o
Warner Channel anunciam a
promoção “Viva Paris com
The Police”, iniciativa que le-
vará seis fãs para assistir ao
aguardado reencontro da ban-
da The Police na França. Para
participar, os interessados de-
vem responder às perguntas
sobre a banda “The Police” e
sobre a programação do
Warner Channel no site de
“Inside the Music” no endere-
ço www.wbla.com. A promo-
ção é válida até 23 de setem-
bro.

PROMOÇÃO

Sony Ericsson e Warner Channel levam ao show do The Police
Os seis participantes que

responderem às perguntas no
menor tempo e acumularem
mais pontos ganharão uma vi-
agem com todas as despesas
pagas durante quatro dias e três
noites, em Paris. Os vencedo-
res terão a oportunidade de
curtir ao vivo sucessos da ban-
da que embalaram gerações,
como “Roxanne”, “Message in
a Bottle”, “Every Breathe you
Take” e “Synchronicity.

Além disso, os seis
felizardos receberão um celu-
lar W580 Sony Ericsson

Walkman®, com a função
Shake Control, que possibilita
o consumidor mudar de músi-
ca com um simples agito do
aparelho. O primeiro telefone
no formato slider lançado no
Brasil pela Sony Ericsson é
capaz de armazenar até 470
faixas completas, possui uma
câmera de 2.0 megapixels in-
tegrada discretamente na pró-
pria tampa deslizante, rádio
FM, função Track ID que iden-
tifica o cantor, o álbum e o
nome da música que está to-
cando e Bluetooth.

Nesta promoção, o Warner
Channel e a Sony Ericsson
também premiarão os outros
doze ganhadores com CDs e
acessórios da banda “The
Police”.

“O compromisso da Sony
Ericsson com o consumidor não
se resume apenas a oferecer
produtos de tecnologia avança-
da. Queremos levar ao nosso
público uma experiência musi-
cal que vai além da tecnologia
celular”, ressalta Flavia Molina,
diretora de marketing da Sony
Ericsson no Brasil.

O presidente do Instituto
Paulo Kobayashi, Victor Ko-
bayashi, foi o único nikkei en-
tre os dez jovens homenagea-
dos com o Prêmio Toyp São
Paulo - The Outstanding Young
Persons. A cerimônia foi rea-
lizada no último dia 27, na Câ-
mara Municipal de São Paulo.
O Prêmio Toyp é um progra-
ma da JCI (Junior Chamber
International) que reconhece
anualmente jovens que se des-
tacaram em suas áreas de atu-
ação e que contribuíram com
mudanças positivas para a so-
ciedade.

Victor Kobayashi foi con-
gratulado na categoria Lide-
rança Humanitária e/ou Volun-
tária pelo amplo trabalho de
inclusão digital realizado pela
entidade. “Dedico este troféu
à minha família, amigos, cole-
gas de trabalho, e a todos que
nos apóiam para que o grande
trabalho do meu pai, o deputa-
do Paulo Kobayashi, tenha

JCI

Victor Kobayashi recebe Prêmio Toyp

Victor Kobayashi (centro) recebeu apoio do deputado Walter Ihoshi

DIVULGAÇÃO

muito bom saber que o Brasil
continua formando grandes
empreendedores, e que Victor
se destaca como um deles. Ele
está de parabéns”, afirmou.

Através deste reconheci-
mento, a JCI espera motivar
os jovens a buscarem a exce-
lência e a servirem o próximo.
“Tenho certeza que os jovens
homenageados nesta premia-
ção serão os líderes do ama-
nhã”, destacou o vereador
Ushitaro Kamia, proponente da
sessão solene.

Os jurados do Prêmio Toyp
foram o médico oncologista
dos hospitais Oswaldo Cruz,
São Luiz e Albert Einstein,
Claudio Petrilli, o diretor supe-
rintendente da Associação
Comercial de São Paulo,
Giacinto Cataldo, a presidente
da Editora Símbolo, Joana
Woo, o estilista Jum Nakao, e
o diretor executivo da Agên-
cia em Inovação Inova
Unicamp.

continuidade. Ele sempre quis
levar a educação a todos. Aos
poucos, estamos conseguindo
fazer isso através de parceri-
as com o governo e a iniciati-
va privada”, disse Victor, em
seu pronunciamento. “O intui-
to do nosso trabalho é fazer
com que o Instituto seja o elo
entre governo, empresas para

a realização de projetos soci-
ais em associações”, ressaltou.

O deputado federal Walter
Ihoshi esteve presente no
evento. Ele fez questão de
cumprimentar os premiados
por sua dedicação e perseve-
rança, em especial, seu amigo
Victor Kobayashi. “O trabalho
desses jovens é fascinante. É

A segunda loja da Ikesaki
Cosméticos já está aberta ao
público. A nova unidade foi
inaugurada em São Miguel Pau-
lista, na zona leste da Capital,
com 3.400 metros quadrados e
mais de 15 mil itens disponíveis
aos clientes.

“Escolhemos São Miguel
Paulista por se tratar de uma
região que concentra um núme-
ro elevado de profissionais que
atuam na área da beleza, como
cabeleireiros, maquiadores e
esteticistas, além de ser a região
mais populosa da cidade de São

Paulo”, justifica o diretor da
Ikesaki Cosméticos, Ricardo
Ikesaki.

O grupo iniciou suas opera-
ções em 1954, a partir de uma
pequena distribuidora de pro-
dutos para tinturaria fundado
por Hirofumi Ikesaki. Dez anos
depois, o empresário decidiu
investir de vez no ramo de dis-
tribuição de cosméticos e na
década de 70 já atendia numa
das principais ruas do bairro da
Liberdade, onde veio a fundar
o primeiro supermercado de
cosméticos do Brasil.

Ikesaki Cosméticos inaugura
unidade na zona leste

Aterceira edição da
Beauty Fair foi encer-
rada na última terça-

feira (4), tendo reunido um
público de 100 mil pessoas em
quatro dias de evento. Além
dos expositores, a feira tam-
bém promoveu fórum de ne-
gócios, desfiles de tendências
e palestras, como a da cirurgiã
plástica Edith Kawano Horibe,
que abordou a prevenção e os
tratamentos estéticos anti-en-
velhecimento.

Dados da Associação Bra-
sileira da Indústria de Higiene
Pessoal, Perfumaria e Cosmé-
ticos (Abihpec) apontam que
o setor movimentou, em 2006,
mais de R$ 17,5 milhões no
País. O constante crescimen-
to tem levado as indústrias a
investimentos em novidades e
diversos lançamentos que pu-
deram ser conferidos, inclusi-
ve produtos voltados ao públi-
co masculino.

De olho no potencial do
mercado, a ProArt levou para
a feira cerca de 40 novos pro-
dutos para cutelaria e maquia-
gem, o que representa um
crescimento de 25% na linha
da empresa. “Decidimos in-
vestir nesses dois mercados
devido a sua grande importân-
cia para a área, além de de-
tectarmos uma lacuna no mer-
cado”, justifica o diretor da
empresa, César Tsukuda.

O setor não se restringe
apenas em investimentos fi-
nanceiros. Há três anos, a
Yamá Cosméticos estuda o
desenvolvimento de um remo-
vedor de pigmentos artificiais
dos cabelos e o resultado foi
apresentado durante a Beauty
Fair como uma revolução no
segmento de coloração. O
DekapColor promete remover
total ou parcialmente a colo-
ração ou tonalizante, sem da-
nificar os fios. Além de retirar
o excesso de tinta, o produto
também corrige as cores.
“Agora todas as mulheres po-
derão expressar mais seu lado

camaleoa”, brinca o diretor de
marketing da Yamá, Paulo
Shigueo.

Personalidades não deixa-
ram de emprestar seus nomes
a novas apostas do setor de
beleza. A ex-BBB Íris
Stefanelli é um dos destaques
da Impala com uma linha de
23 cores de esmaltes. Já o ca-
beleireiro das celebridades
Celso Kamura apresenta a
Color Intense, coloração tem-
porária que permite diversas
reaplicações.

Ingredientes típicos da gas-
tronomia oriental passam a ser
ativos em produtos de trata-
mento capilar e estético. A soja
e o gengibre estão na receita
da nova linha da Betulla Cos-
méticos e o chá verde é a
aposta da Bioessenzialle para
o gel de limpeza que remove
impurezas, resíduos de polui-
ção e maquiagem.

Ikesaki – A Ikesaki Cosmé-
ticos esteve mais uma vez pre-
sente no evento e como o mai-
or expositor desta edição. No
total, 1.500 metros quadrados
para comercializar 6 mil pro-
dutos. A rede também contou
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com estande de móveis para
salão e um espaço reservado
a profissionais do mercado.

“Este ano superou as ex-
pectativas. Foi realmente fora
de série. Isso mostra o quanto
a Beauty Fair progrediu. Mes-
mo com a chuva, não houve
queda de público”, afirma o di-
retor-presidente da empresa,
Hirofumi Ikesaki e que pelo
terceiro ano foi presidente de
honra do evento.

Segundo ele, no geral, não
houve queixas sobre a oca-
sião, ao contrário, o balanço
geral mostra que as pessoas
gostaram muito. Além disso,
a participação de 13 países e
a presença de muitos políticos
como o prefeito de São Pau-
lo, Gilberto Kassab, que fez
questão de privilegiar, expres-
sam o respeito que a feira
conquistou.

             (Luciana Kulba)

Estande da Ikesaki Cosméticos comercializou mais de seis mil produtos durante feira
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TRIATLO

Paulo Miyasiro disputa o Ironman
de olho no Mundial da Flórida

O Ironman Brasil Telecom
70.3 está mais forte. A prova,
programada para o dia 16 de
setembro, no Clube da Aero-
náutica de Brasília, a partir das
7h30, é seletiva para o Ford
Ironman 70.3 World Champi-
onship, o mundial da catego-
ria, que será realizado em no-
vembro, nos Estados Unidos.
E a disputa brasileira contará
com o atleta paulista Paulo
Miyasiro, de 31 anos, que se
junta ao grupo de Elite da com-
petição. O evento, com 1,9 km
de natação, 90 km de ciclismo
e 21 km de corrida, distribuirá
100 vagas, divididas entre as
categorias de idades e elite,
para o Mundial, além de 20 mil
dólares em prêmios para os
mais bem colocados profissio-
nais.

Um dos grandes nomes do
triatlo nacional, Shiro (Pão de
Açúcar/Nike), como é conhe-
cido, defendeu o país nos Jo-
gos Olímpicos de Atenas, em
2004, e possui uma série de

Disputa contará com reforço do triatleta nikkei Paulo Miyasiro

DIVULGAÇÃO

Greg Bennett ficou com o pri-
meiro lugar. Após a tempora-
da nos EUA, ele decidiu dis-
putar o Ironman Brasil
Telecom 70.3, no dia 16 de
setembro, e também a quinta
etapa do Troféu Brasil de
Triathlon, no dia 23, em San-
tos, sua cidade natal.

“Trata-se de mais um gran-
de atleta que confirma presen-
ça na prova de Brasília. Com
certeza, sua presença vai con-
tribuir para elevar ainda mais o
nível técnico da disputa mascu-
lina, que já contava com
triatletas de destaque como o
paranaense Guilherme Manoc-
chio, o paulista Ivan Albano, o
gaúcho radicado na Capital Fe-
deral Leandro Macedo e o ar-
gentino Ezequiel Morales”, ex-
plica Carlos Galvão, diretor ge-
ral da prova. “Vale lembrar que
na Elite serão seis vagas para o
Mundial, sendo três no masculi-
no e três no feminino, o que tor-
nar ainda mais emocionante da
briga”, encerra Galvão.

resultados expressivos na car-
reira. Nesta temporada ele
venceu o Triathlon Internacio-
nal de Santos e, recentemen-
te, ficou com a quinta coloca-
ção no Chicago Triathlon, uma

das maiores provas do mundo
na modalidade.

Emoção – A prova contou
com a participação de 8.700
participantes e o australiano

GOLFE

Paraná e São Paulo vencem o
Interfederações Juvenil

As delegações do Paraná,
no masculino, e a de São Pau-
lo, no feminino, fizeram a fes-
ta e sagraram-se campeãs do
14º Torneio Interfederações
Juvenil - Taça Jesse Stanley
Rinehart Jr., que foi encerra-
do no último dia 2 no Graciosa
Country Club, em Curitiba
(PR).

A equipe campeã do Para-
ná era formada por Daniel
Stapff, Enzo Miyamura, Gus-
tavo Ninno Leite, Roberto
Paciornick e Uri Bogoslavsky.
Na rodada final, os paranaen-
ses superaram os paulistas e
encerraram o evento com
100% de aproveitamento na
classificação geral. De manhã,
no foursome (dupla contra du-
pla), Daniel Stapff e Roberto
Paciornick derrotaram Caio
Barbosa e Rafael Becker, e
Enzo Miyamura e Gustavo
Ninno Leite empataram com
Armando Yoshiura e Pedro
Costa Lima.

Na parte da tarde, nos jo-
gos individuais, Roberto Pacior-
nik começou perdendo de Caio
Barbosa. Na seqüência, Enzo
Miyamura venceu Rafael
Becker e Daniel Stapff passou
por Jae Park. Houve ainda a
partida entre Gustavo Ninno
Leite e Pedro Costa Lima, que
vencia por 1 up, mas não foi fi-
nalizada, já que São Paulo não
tinha mais chances de vencer
a partida. Com isso, os rapazes
tornaram-se campeões com 6
pontos na classificação geral.

São Paulo, com 3 pontos, fi-
cou com a terceira posição de-
vido ao critério de desempate
(pontos individuais dos jogado-
res), já que o Rio de Janeiro
venceu a disputa deste domin-
go contra Rio Grande do Sul e
ficou em segundo lugar ao tam-
bém somar 3 pontos. Com a
derrota, os gaúchos permane-
ceram na última colocação sem

marcar nenhum ponto.

Feminino - A competição fe-
minina contou somente com as
delegações de Paraná, Rio de
Janeiro e São Paulo. O time
feminino campeão de São Pau-
lo contou com Nathalie Silva,
Hee Lim An e Carla Ziliotto.
De manhã, na disputa de du-
plas femininas, as paranaenses
Kauane Oliveira e Ana Gabri-
ela Ramirez reagiram, a exem-
plo da rodada de sábado, e ven-
ceram os confrontos contra as
cariocas Ana Paula Costa e
Clara Teixeira, e as paulistas
Carla Ziliotto e Nathalie Silva.
Na disputa entre cariocas e
paulistas, Carla e Nathalie ven-
ceram.

Já nas disputas individuais,
Kauane e Ana precisavam
vencer os seus confrontos para
reverter a situação na classifi-
cação geral, mas mesmo ven-
cendo as duas partidas contra
as cariocas Vitoria Teixeira e
Ana Paula Costa, respectiva-
mente, elas não passaram pe-
las paulistas Nathalie e Carla,
que também venceram as ca-
riocas e asseguraram o título
da competição feminina com
8 pontos na classificação ge-
ral. As seleções do Paraná,
segunda colocada, e do Rio de
Janeiro, terceira, ficaram com
5 pontos.

VÔLEI

Ingressos gratuitos para o
Salonpas Cup estão disponíveis

Entre os dias 15 e 22 de
setembro, São Paulo será sede
do Salonpas Cup 2007, o prin-
cipal torneio internacional in-
terclubes realizado no país. As
equipes Rexona-Ades, Finasa/
Osasco e Fiat/Minas, do Bra-
sil; o Tenerife, da Espanha; o
Club Ado, do Chile; e o Winiary
Kalisz, da Polônia, disputarão
o título da sétima edição da
competição, que terá seus jo-
gos na quadra do Ginásio do
Ibirapuera, na capital paulista.
O Salonpas Cup 2007 terá
transmissão da BandSports,
sendo que a final também será
mostrada para todo o país pela
Rede Globo.

Os ingressos começaram a
ser distribuídos no último dia 3
e podem ser retirados nas re-
des de farmácias oficiais e nas
bilheterias do Ibirapuera. As
entradas estão disponíveis nas
redes Coop, Droga Raia, Dro-
ga Verde, Drogão, Drogaria

Carrefour, Drogaria São Pau-
lo, Drogaria Wal-Mart,
Drogasil, Farmais e Pague
Menos, além das bilheterias do
Ibirapuera.

O Salonpas Cup acontece
em São Paulo pelo quarto ano
consecutivo. Será a sétima
edição de um projeto criado
pela Hisamitsu Pharmaceutical
Co. Inc, empresa japonesa fa-
bricante do produto Salonpas
que possibilita o desenvolvi-
mento e intercâmbio entre
equipes nacionais e represen-
tantes do exterior. A represen-
tatividade é significativa, tota-
lizando a presença de repre-
sentantes de 15 países nos seis
torneios anteriores. Além dis-
so, a entrada franca possibilita
que o público possa ver de per-
to algumas das maiores equi-
pes e atletas do mundo.

Mais informações no site
o f i c i a l :
www.salonpascup.com.br

DIVULGAÇÃO

Seis equipes disputam título de torneio intercontinental

TÊNIS DE MESA

Liga Paranaense realiza
seletiva para o Intercolonial

MAJAN

Associação Naguisa realiza
sétima edição de torneio

A Associação Naguisa re-
alizou no último dia 02, em sua
sede (Zona Sul de São Paulo),
o seu sétimo torneio aberto de
Majan, evento que reuniu 44
praticantes associados e não
associados, dessa modalidade.

Segundo os organizadores,
o torneio foi acirrado e até a
última rodada, três participan-
tes disputaram o título, que
coube a Lilian Narimatsu.

“Só não colocamos mais
mesas e  mais jogadores, por-
que poderia comprometer a
qualidade do torneio” lamen-
tou Neusa Eiko Torii, a orga-

nizadora da competição.
A Associação Naguisa ofe-

rece curso de Majan aos inte-
ressados, as sextas-feiras, a
partir das 14 horas, na Associ-
ação Naguisa (Rua Nelson
Fernandes, 378 - tel. (011)
5588-4871), sob coordenação
de Neusa Torii.

RESULTADO:
1º lugar: Lílian Narimatsu
2º lugar: Fukuo Nakamura
3º lugar: Sato
4º lugar: Yoshimassa Suguita
5º lugar: Julio Yagui
BB: Teisuke Kado

No total, 44 participantes estiveram presentes na Naguisa

DIVULGAÇÃO

Nos dias 1º e 2 de setem-
bro, a Sama e a Laca, da cida-
de de Assaí (PR), organizaram
o 52º Campeonato Paranaen-
se Intercolonial de Tênis de
Mesa. Cerca de 200 atletas de
todo o Paraná disputaram va-
gas para o 58º Campeonato
Brasileiro Intercolonial, a ser
realizado em janeiro de 2008
na cidade de Curitiba (PR).

Sachie Zenin com 93 anos
de idade, que vive até hoje na
cidade, foi homenageado por
ser o paranaense com mais tí-
tulos no Intercolonial Brasilei-
ro (15 vezes) e também um
dos maiores incentivadores do
esporte.

Participaram as cidades de:
Assis Chateaubriand, Cianorte,
Umuarama, Campo Mourão,
Cruzeiro do Oeste, Cascavel,
Londrina, Maringá, Santa Ma-
riana, Assai, Cornélio Procó-
pio, Jandaia do Sul, Bandeiran-
tes e Uraí.

O Intercolonial Paranaen-
se foi criado há 52 anos, quan-
do o Norte e o Oeste do Para-
ná resolveram criar uma com-
petição nos mesmos moldes do
Brasileiro, já que tinham vagas
limitadas e teriam que realizar
uma seletiva para eleger os
melhores representantes do
Paraná.

No passado este evento
englobava mais de 400 atletas,
porém o fenômeno “dekasse-
gui”, fez com que várias cida-
des acabassem com esta mo-
dalidade, devido a falta de re-
novação dos dirigentes e, con-
seqüentemente, atletas.

O Paraná sempre foi um
celeiro de campeões, entre

eles Nelson Ogassawara,
familia Inoue e Miriam Nishi-
mori (Maringá), Miriam
Takano (Rolândia), Nilo
Issamu e Celia Harumi
Akamatsu (Jandaia do Sul),
Shozo Takaoka (Londrina),
Milton Yuji Nonaka (Manda-
guari) e Celso Toshimi Naka-
shima (Curitiba). Os atuais
destaques são: WIlliam Kuma-
gai (Cruzeiro do Oeste), Willian
Inoue (Maringá) e Danilo
Toma (Londrina).

Seletiva do Estado de SP –
Amanhã (9), todas as regiões
de São Paulo realizam suas
seletivas para o 58º Intercolo-
nial Brasileiro: Capital, ABC,
Dutra-Norte, Central, Santo
Amaro, Noroeste, Sudoeste e
Centro-Oeste.

Mundial da ITTF – Jéssica
Yamada com excelente de-
sempenho na Europa, conquis-
tou o 3º lugar no ranking do
Circuito Mundial e garantiu sua
vaga entre as 11 melhores do
mundo para a grande final na
Cidade do Cabo, África do Sul.
Das 21 etapas do Circuito
Mundial ITTF - 2007 restam
apenas duas (Índia e Congo),
para a definição das vagas,
portanto ela já esta matemati-
camente classificada.

O Circuito Mundial Juvenil
foi criado em 2002, nos mes-
mos moldes do Circuito profis-
sional (Pro Tour). Até hoje
quatro brasileiros participaram
das finais: Gustavo Tsuboi,
Cazuo Matsumoto, Efraim
Carvalho e Mariany Nonaka.

(Marcos Yamada)

Os paranaenses Danilo Toma e William Kumagai

DIVULGAÇÃO

Equipe paulista conquistou o título feminino do Interfederações
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CONCERTO

Camerata Brasiliana é destaque
do Concerto do Bunkyo

ACamerata Brasliana é
a atração do 34º Con-
certo do Bunkyo aos

Domingos, no próximo dia 16,
às 11 horas, no Grande Audi-
tório do Bunkyo. Na programa-
ção estão composições de J. S.
Bach (concerto duplo para dois
violino com solistas Ricardo Ta-
kahashi e Karen Lena Hanai),
Vitali (chacone com solista Fla-
vio Geraldini), G. Rossini (so-
nata para cordas III), e também
músicas tradicionais japonesas.

 A Camerata Brasiliana foi
criada em 2005 pelo violinista
Fernando Baumgartner, com
intuito de explorar todas for-
mas de expressões musicais e
seus segmentos, e também de
divulgar a música escrita para
pequena orquestra de cordas.
Composta por músicos das
melhores orquestras brasileiras
(OSESP, OSM, OSUSP e ou-
tras), a Camerata tem em seu
repertório obras de diversos
compositores, mas com maior
ênfase aos compositores bra-
sileiros e contemporâneos.

A Camerata Brasiliana já
participou de montagem de

ópera na Alemanha, de inúme-
ros concertos em Angola e do
Festival de Música de São José
do Rio Preto.

 O 34º Concerto Bunkyo
aos Domingos conta com o
apoio cultural da Fundação
Kunito Miyasaka, KTY, Pana-
sonic, Banco Real ABN
AMRO, Toyota e Yakult. En-
trada franca. Solicita-se a do-
ação de um quilo de alimento

não-perecível que será desti-
nado a entidades beneficentes.

Músicos – A Camerata
Brasiliana é formada pelos
músicos Alexandre Cunha,
Alfredo Manoel, Andréa Cam-
pos, Claudio Michelleti, Fer-
nando Baumgartner, Flavio
Geraldini, Karen Hanai, Mar-
cos Scheffel, Paola Redivo e
Ricardo Takahashi (violinos);

Denise Fukuda, Marcos
Fukuda e Rodrigo Cappi (vio-
las); Ricardo Fukuda e Sergio
Schreiber (violoncelos) e
Scheilla Glaser (piano)

34º CONCERTO DO BUNKYO
AOS DOMINGOS
QUANDO:  DIA 16, ÀS 11H

ONDE: GRANDE AUDITÓRIO DO

BUNKYO (RUA SÃO JOAQUIM, 381)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3208-1755

Camerata Brasiliana foi criada em 2005 pelo violinista Fernando Baumgartner

DIVULGAÇÃO

XXIII KARAOKE TAIKAI DA ACR BUTANTÃ
26/08/07

Associacao Osaka-naniwa Kai

Jurados: Prof. Shoiti Shimada (Pres), Prof. Koichi Arita,
Profa. Erika Kawahashi, Prof. Nobuo Matsuoka

Categoria Participantes Musica
A-1 Renata Sales Kanshajo
A-3 Makie Wachi Otoko
A-4 Jorge Kajimoto Otoko No Sanga
A-5 Shuji Watanabe Yurakutyo De Aimashou
A-6 Massaru Eto Tabisugata Sannin Otoko
B-3-2 Ivete Wada Kawa No Nagare No Youni
B-4 Hiroko Tamaki Kono Yono Hana
B-6-5 Yukiko Ikeda Osaka Tsubame
Esp-2 Marcio Nakati Saraba Tomoyo
Esp-3 Kenji Tsuji Koshuu
Esp-4 G/1 Cecilia Imaizumi Omaeni Horeta
Esp-4 G/2 Kazuko Kodama Omaeni Horeta
Esp-5 G/1 Tsuneko Futema Donto Koi
Esp-5 G/2 Elza Tateishi Namida Goi
Esp-6 Chifusa Wakagawa Fuyu No Eki
Extra-3 Satiko Makinose Tooro Nagashi
Extra-4 G/1 Yumiko Shirassu Zasoo No Uta
Extra-4 G/2 Keiko Kumamoto Doo Nan Meoto Bune
Extra-5 G/1 Kimio Nii Oku Hida Enka
Extra-5 G/2 Hakuya Minomo Senno Kaze Ni Nate
Extra-6 G/1 Yuriko Shiguemura Inoti No Kaguiri
Extra-6 G/2 Yutaka Isaka Kokoni Satiari
S.extra-2 Silvia Watanabe Koibito Tati
S.extra-3 Cecilia Miyazawa Minami Jyujisei
S.extra-4 Hiromitsu Sato Meiguetsu Akaguiyama
S.extra-5 Mitiko Moriyama Hoo Roka
Tibiko-a Vivian Watanabe Jonkara Koi Uta
Tibiko-b Aline Maki Igari Garasu No Ringo

A Anew comemorou em
grande estilo seu sucesso no
Brasil. Reunindo dezenas de
distribuidores e consultores, a
empresa promoveu sua con-
venção nacional para tratar
dos rumos e fortalecer o inter-
câmbio com diretores do Ja-
pão, dentre eles o presidente e
fundador do grupo, Yukio Ha-
shimoto, e o diretor de plane-
jamento Shuji Chiba. O encon-
tro aconteceu no último dia 25
em São Paulo.

Na ocasião, a Anew pro-
moveu também a primeira edi-
ção do “Grand Prix in
Brazil”, reunindo 15 finalistas
de diferentes regiões. Basea-
do em depoimentos sobre os
benefícios do uso da Floranew
e as melhorias na qualidade de
vida, o concurso – que teve
como um dos jurados o presi-
dente do Jornal Nippak, Raul
Takaki – nomeou como gran-
de campeã Elisabete Alves
Nunes. Com um relato de dei-
xar muitos surpresos, ela con-
tou sua experiência de ema-
grecer muitos quilos, mudar o
estilo de vida e irradiar confi-
ança e alegria.

“Me escondia, tinha vergo-
nha de encontrar as pessoas e
eliminei 25 quilos. Minha famí-
lia também me cobrava e real-
mente não tinha motivação para
nada. Com o programa desen-
volvido pela Anew, me sinto
com 18 anos”, contou Elisabe-
te, de 37 anos. Como prêmio,
ganhou, além da capa, coroa e
flores, uma viagem ao Japão.

Feliz por poder escolher pela
primeira vez uma Miss no Bra-
sil, Hashimoto confirmou que os

BEM ESTAR

Paulistana é escolhida como
‘Miss Anew 2007’ em SP

brasileiros estão mostrando
cada vez mais interesse pelos
produtos Anew. No encontro
com os consultores, o presiden-
te disse ainda que a dedicação
está muito mais em saber como
funciona o programa, e não só
nas vendas. “Nosso trabalho é
proporcionar uma boa qualida-
de de vida às pessoas, através
de programas de reeducação
alimentar. E vejo que no Brasil
as pessoas têm tido essa cons-
ciência”, disse ele.

História - Presente no Brasil
desde 1976, a Anew completou
seus 31 anos com uma estrutu-
ra composta por três núcleos: a
Fazenda, a Fábrica e a Admi-
nistração. A Fábrica NCB (Na-
tural Corporation do Brasil) lo-
caliza-se em Santo Amaro e está
voltada para a produção, impor-
tação e exportação de produtos.
Possui laboratório próprio e rígi-
do controle de qualidade para
itens importados, nacionais e
para as matérias-primas. A equi-
pe técnica pesquisa e desenvol-
ve novos produtos tanto para o
mercado nacional quanto para
o internacional.

Já a Fazenda Anew situa-
se no município de Corguinho,
a uma distância de 130 km da
cidade de Campo Grande, no
Mato Grosso do Sul. Adquiri-
da por Yukio Hashimoto em
1976, possui 6.800 hectares,
dos quais apenas 40% foram
transformados em área produ-
tiva. Os restantes 60% foram
mantidos em seu estado natu-
ral, transformando-se numa
relíquia ecológica encravada no
coração do Brasil.

Elisabete Nunes ganhou o prêmio máximo da noite
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O encontro de dança
Shako-Dance e dança de sa-
lão e karaokê dance marca-
do para o próximo dia 15, na
cidade paulista de Araçatu-
ba, está sendo aguardando
com bastante ansiedade.

Organizado pela diretoria
da Associação Cultural Nipo-
Brasileira de Araçatuba com
apoio do Nikkey Cultural Gru-
po de Amigos de São Paulo
(José e Emília Iritsu), o even-
to conta com a participação
de cerca de 20 kaikans de ci-
dades vizinhas, entre elas

KARAOKÊ

Araçatuba sediará megaevento
de dança e karaokê dance

Biriguim Lins, Marília, Andra-
dina, Bastos, Pereira Barreto,
Dracena, Penápolis, Pompéia
e Rancharia, entre outras.

Para tanto, o Nikkey Cul-
tural está preparando uma
mega excursão que deve reu-
nir mais de 170 pessoas. A
saída está programada para
às 22h do dia 14, em quatro
ônibus.

Informações e reservas
podem ser obtidas pelos te-
lefones: 11/3751-9910 (Emília
Iritsu) ou 11/9857-3845 (José
Iritsu).

Um taikai diferente será re-
alizado no próximo dia 30, nas
dependências da Associação
Naniwa (Zona Sul de SP). Tra-
ta-se do 10º Yoshiro Hada Keiro
Karaokê Taikai, cujo objetivo,
segundo seu idealizador, “é ho-
menagear aqueles que tanto fi-
zeram para o desenvolvimento
do nosso país e para preservar
a imagem da comunidade japo-
nesa no Brasil”.

“O concurso ‘Keiro’ nas-
ceu com o intuito de homena-
gear os nossos pais, avós e bi-
savós que vieram do outro lado
do planeta para tentar a sorte
no Brasil. Eles encontraram
uma vida difícil, e mesmo sem
dominar o idioma, trabalharam
e viveram honestamente sem-
pre procurando preservar a
imagem da honestidade nipô-
nica. Graças a estes bravos
heróis, andamos de cabeça
erguida e temos muita credibi-
lidade perante o povo brasilei-
ro”, explica Hada, lembrando

KARAOKÊ

Yoshiro Hada Keiro Karaokê Taikai chega à 10ª edição
Sonho – Segundo ele, nestes
nove concursos que realizou,
sempre utilizou recursos pró-
prios, cobrando apenas uma
taxa de inscrição simbólica,
“que não cobre as despesas
tais com aluguel do salão, som,
contagem de pontos, troféus,
confecção do livro programa,
“orei” para os jurados, deco-
ração, seguranças, faxineira,
café, refeições da comissão
organizadora e de todos os
participantes, entre outras”.

Hada afirma que, “com um
bom patrocínio” poderia reali-
zar o evento sem a cobrança
da taxa de inscrição, além de
poder distribuir brindes a todos
os participantes, tornando as-
sim, a homenagem completa.
“Por enquanto, isto é apenas
um sonho. E para que este so-
nho venha a se tornar realida-
de, gostaria de solicitar às em-
presas uma colaboração, des-
tinando verba, ainda que pe-
quena”, conclui.

que “por ser um concurso em
homenagem aos idosos, podem
se inscrever somente cantores
com 65 anos ou mais”.

Hada conta que esse concur-
so teve início em 1995, e era
realizado por uma associação na
qual foi presidente por 4 anos.
“Com a alteração da presidên-
cia, o concurso não teve conti-
nuidade, pois traria prejuízo fi-

nanceiro. Resolvi então assumir
a realização deste concurso com
o apoio da minha família, por-
que os idosos esperavam ansio-
samente pelo próximo concur-
so”, diz, acrescentando que no
dia do evento, que deve reunir
cerca de 350 participantes, es-
tará homenageando todos os
cantores com almoço e/ou jan-
tar gratuitamente.

Yoshiro Hada organiza concurso próprio desde 1995

MÚSICA

Vinda de Itsuki Hiroshi ainda esbarra em questões burocráticas
Em São Paulo, a vinda

do cantor Itsuki Hiroshi
ainda parece incerta. Os
motivos são os mais diver-
sos: impossibilidade de da-
tas, custos elevados com
cachê e logística (o cantor
só aceitaria viajar de pri-
meira classe, juntamente
com sua equipe de produ-
ção) e até a morte de seu
empresário há dois meses.
Tudo isso sem contar na re-
jeição por parte de diplo-
matas que não aceitariam
a vinda de Hiroshi para
cantar o hino nacional ja-
ponês nas comemorações
do Centenário, em 2008.

O cenário pode parecer
contrário à vinda, mas os prin-
cipais dirigentes das comemo-
rações tanto em São Paulo
quanto no Paraná – os dois es-
tados com maior concentração
de nikkeis – confirmam que a
“tour” brasileira está pratica-
mente confirmada. Ou quase.
“Estamos no aguardo para sa-
ber como tudo ficará decidido.
Claro que a comunidade gos-
taria de ver o Itsuki Hiroshi no
Brasil, mas ainda não temos
essa definição”, resume o pre-
sidente da Associação para
Comemoração do Centenário
da Imigração Japonesa no Bra-
sil, Kokei Uehara, lembrando
que a entidade espera ainda

uma definição do Consulado
Geral do Japão em São Paulo.
“Tem também a questão da
Família Imperial. Ou seja, mui-
tas novidades estão por vir.”

Se em São Paulo as defini-
ções sobre a vinda do cantor
estão em abertas, no Paraná o
presidente da Liga/Aliança e
coordenador do Imin-100, Luiz
Nishimori, explica que a vinda
está quase certa. Somente en-
traves burocráticos como
questões financeiras envolven-
do a parte de transporte/esta-
da estão para serem finaliza-
das. “De resto, temos confian-
ça que haverá o show. Solici-
tamos ao departamento de can-
to do Paraná para se esforçar

DIVULGAÇÃO

Cantor é esperado pela comunidade

na vinda de Itsuki Hiroshi. Só
questões financeiras estão pen-
dentes. Porém, não faremos
loucuras para trazê-lo”, diz ele.
Mas, e sobre o imbróglio en-
volvendo o Consulado, que te-
ria sido contra ele vim para can-
tar nas comemorações? Se-
gundo o próprio Nishimori,
“nós respeitamos o Consulado.
O que vier de determinação,
nós seguiremos.”

Em caso de mudança de
planos como, por exemplo, Hi-

roshi não poder cantar nos pal-
cos do Imin-100, um plano B
está traçado em terras para-
naenses. Haverá um show
beneficente no dia 24 de junho
no Paraná, cuja renda será re-
vertida para entidades e asso-
ciações. Até lá, a comunidade
espera para ver se o cantor –
um dos maiores ícones da mú-
sica japonesa na história, mas
que hoje não desfruta de ta-
manha popularidade – fará o
show dos 100 anos.


