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Governo japonês avalia possibilidade de
parcerias com o Brasil na área de pesquisas

DIVULGAÇÃONo começo da semana, re-
presentantes do governo ja-
ponês se reuniram, em São
Paulo, com o presidente da
Fapesp (Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado
de São Paulo), Celso Lafer,
na sede da entidade. A visi-
ta teve como objetivos co-
nhecer as modalidades de
apoio à pesquisa científica,
tecnológica e inovativa ofe-
–—–––——––––—–——–—–—––—–––——–| pág 03

recidas pela Fundação,
além de verificar possibili-
dades de futuras parcerias.
Integraram a comitiva o mi-
nistro de Relações Exterio-
res, Kenichiro Sasae, o di-
retor da Divisão da Améri-
ca do Sul do Ministério de
Relações Exteriores,
Shiraishi Kurato, e o cônsul-
geral do Japão em São Pau-
lo, Masuo Nishibayashi.
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Convivência e mudanças: uma
reflexão sobre os nipo-brasi-
leiros, Estudos das religiões
japonesas no Brasil: quase
100 estudos acadêmicos,
Religiões entre brasileiros no
Japão, Reflexões comparati-
vas sobre a relação entre na-
ção e etnias no Brasil são al-
guns temas que serão apre-
sentados numa Conferência
Internacional inédita que
acontecerá nos dia 24 a 27
de agosto, em São Paulo.

Conferência
discutirá herança
espiritual japonesa
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O Instituto Tomie Ohtake traz
para o Brasil dois expoentes
da arquitetura contemporânea
japonesa, Kazuyo Sejima e
Ryue Nishizawa. Com cura-
doria da crítica e diretora do
Museu de Arte Contemporâ-
nea de Tóquio, Yuko Hase-
gawa, a mostra, que ficará
aberta de 14 de agosto a 28
de setembro, reúne cerca de
40 projetos, apresentados em
22 maquetes, desenhos, fo-
tos, vídeos e peças de design.

ITO apresenta
expoentes da
arquitetura

————––—–| pág. 10

A 16ª PhotoImageBrazil
2008 (Feira Internacional de
Imagem), maior feira de foto
e imagem da América Latina,
realizada pela Reed
Exhibitions Alcantara Macha-
do, acontece no período de
12 a 15 de agosto, no Centro
de Exposições Imigrantes, em
São Paulo, e contará com 150
expositores. A edição passa-
da movimentou R$ 74 mi-
lhões e a meta em 2008 é au-
mentar em até 15%.

São Paulo recebe
maior feira de foto
e imagem

Os meses de agosto e setem-
bro prometem para quem
gosta de beisebol. De 9 a 17
de agosto, a Confederação
Brasileira de Beisebol e

Softbol promove os Jogos da
Amizade, que colocarão fren-
te a frente a Seleção Brasilei-
ra de Beisebol, comandada
pelo estreante Ronaldo Ono,

e os times universitários de
Keio e Waseda, do Japão.
Entre os dias 30 de agosto e
7 de setembro é a vez da ca-
tegoria juveni entrar em ação
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com jogos do Koko Yakiu.
Os amistosos fazem parte das
comemorações do Centená-
rio da Imigração Japonesa no
Brasil.

O Clube Cultural Recreativo
Cereja “Campos do Jordão”,
em parceria com a Beneficên-
cia Nipo-Brasileira de São
Paulo (Enkyo), realiza nos
dias 17, 23, 24, 30 e 31 de
agosto, e 6 e 7 de setembro,

40ª Festa da Cerejeira
espera 40 mil visitantes

DIVULGAÇÃO
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a 40ª edição da Festa da Ce-
rejeira em Flor de Campos do
Jordão. O evento acontece
no Recanto de Repouso Sa-
kura Home. A expectativa
dos organizadores é receber
cerca de 40 mil visitantes.

Até amanhã (10), o Bunkyo
sedia uma exposição especi-
al, trazendo ao Brasil quadros
infantis de todo o mundo.
Intitulado Ciranda da Arte -
linguagem sem fronteiras, o
14º concurso contou com a

Exposição de trabalhos
infantis termina amanhã (10)

DIVULGAÇÃO
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participação de 68 países que
inscreveram quase 46 mil tra-
balhos. Destes, 300 foram
selecionados e premiados,
sendo que 40 obras estarão
à mostra no Salão Nobre do
Bunkyo. A entrada é franca.

COSPLAY – A dupla for-
mada por Gabriel Niemietz
(26) e Jéssica Campos
(21), escolhidos através da
eliminatória brasileira orga-
nizada pela Editora JBC,
levou o título de campeão
de 2008 na grande final re-
alizada no último dia 3 do
maior concurso internacio-
nal de cosplayers, o World
Cosplay Summit (WCS),
evento organizado pela TV
Aichi, do Japão, e que reu-
niu representantes de 13
países.
———–––—–| pág. 12

DIVULGAÇÃO
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No dia 27 de julho

aconteceu o 6º Festival

Yosakoi Soran Brasil

2008. Cada vez maior, o

evento, realizado

anualmente na casa de

espetáculos Via Funchal,

além de agradar milhares

de pessoas, ainda

contribuiu com 7

entidades beneficentes.

Hideaki Iijima e Naomi Takayama Marcelino Hamasaki e Ai Iijima

Celso Likio e Sergio Hiroshi. Daí Iijima entre o Grupo Sansei.

André Kurosue e Sueli Waki  Jaime Ikeda, Luiz Okamoto e Jean Teiji Matsuda

Grupo da Escola Japonesa de Bititiba Mirim Grupo Requios Gueinou Douokai

Grupo Anbim- Associação Nipo-Brasileira de Intercambio Musical Grupo Heisei Naruko Kids

Grupo de Bastos Fujinkai Acenba

O relações públicas Bruno Assami (Instituto Tomie

Ohtake - ITO) realizou um jantar no seu novo aparta-

mento em Perdizes para recepcionar os amigos Hide-

ko Suzuki Taguchi (proprietária da Galeria Deco) e

Miguel e Vera Chaia (professores da PUC-SP), que re-

tornaram de viagen do Japão e Espanha, respectivamen-

te. O encontrou aconteceu no último dia 26. Fotos

Divulgação

O anfitrião Bruno Assami (dir), o professor universitário Miguel
Chaia (centro) e o artista plástico James Kudo

As amigas Hideko Suzuki Taguchi e Tomie Ohtake

Os artistas plásticos Sachiko Koshikoku e Futoshi Yoshizawa

A pesquisadora Alexandra Okamoto e a professora universitária
Vera Chaia
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PARCERIA

Governo japonês mostra interesse
em auxiliar pesquisas científicas

Representantes do go-
verno japonês se reu-
niram na segunda-fei-

ra (4) com o presidente da
Fapesp (Fundação de Ampa-
ro à Pesquisa do Estado de São
Paulo), Celso Lafer, na sede
da entidade, em São Paulo. A
visita teve como objetivos co-
nhecer as modalidades de
apoio à pesquisa científica, tec-
nológica e inovativa oferecidas
pela Fundação, além de verifi-
car possibilidades de futuras
parcerias. Integraram a comi-
tiva o ministro de Relações Ex-
teriores, Kenichiro Sasae, o di-
retor da Divisão da América
do Sul do Ministério de Rela-
ções Exteriores, Shiraishi
Kurato, e o cônsul-geral do
Japão em São Paulo, Masuo
Nishibayashi.

A reunião faz parte de uma
ampla avaliação da política
externa do governo japonês, de
modo a definir caminhos estra-
tégicos para o país. “Sasae,
que há anos trabalha na área
econômica e conhece muito
bem o funcionamento do G8,
transmitiu a visão do governo
japonês frente a grandes te-
mas internacionais”, disse
Lafer.

Novas fontes de energia foi

um dos temas discutidos com
mais profundidade durante a
reunião. “Como o Japão tem
grandes preocupações com o
meio ambiente, tivemos a
oportunidade de expor desta-
ques de nossa atuação nesse
tema, em especial o Programa
FAPESP de Pesquisa em Bio-
energia (BIOEN). Mostramos
como na reflexão brasileira

sobre a área energética há
uma dimensão importante de
pesquisa e desenvolvimento”,
disse.

Lafer salientou o interesse
da Fapesp em estabelecer
contatos com instituições de
apoio à pesquisa científica e
tecnológica japonesas para a
discussão de possíveis acor-
dos. Os representantes do go-

verno japonês se comprome-
teram a avaliar as linhas de
atuação da Fundação de modo
a identificar áreas de interes-
se estratégico para parcerias.
“Para a Fapesp é de grande
importância uma maior intera-
ção com o Japão, um grande
centro produtor de conheci-
mento, inovação e tecnologias
aplicadas”, disse Lafer.

Apoio aos pesquisadores é marca de entidade
A Fundação de Amparo à

Pesquisa do Estado de São
Paulo é uma das principais
agências de fomento à pes-
quisa científica e tecnológica
do país. Com autonomia ga-
rantida por lei, a Fapesp está
ligada à Secretária de Ensino
Superior do governo do Es-
tado de São Paulo. Com um
orçamento anual superior a
R$ 400 milhões nos últimos
três anos - correspondente a
1% do total da receita tribu-
tária do Estado - a entidade
apóia a pesquisa e financia a
investigação, o intercâmbio e
a divulgação da ciência e da
tecnologia produzida em São
Paulo.

Dentre as modalidades

que recebem o apoio e incen-
tivo da entidade, estão a pes-
quisa científica e tecnológica
por meio de Bolsas e Auxílios
a Pesquisa que contemplam
todas as áreas do conhecimen-
to: Ciências Biológicas, Ciên-
cias da Saúde, Ciências Exa-
tas e da Terra, Engenharias,
Ciências Agrárias, Ciências
Sociais Aplicadas, Ciência
Humanas, Lingüística, Letras
e Artes.

Já a  Linha Regular atende
a demanda espontânea, isto é,
as propostas de projetos apre-
sentadas por iniciativa dos es-
tudantes de graduação e pós-
graduação e de pesquisadores-
doutores. Em 2006, a FAPESP
destinou R$ 68 milhões para o

financiamento de Bolsas Re-
gulares no país e no exterior, e
R$ 102 milhões para Auxílio
Regular à Pesquisa.

Os Programas Especiais
têm o objetivo de induzir o de-
senvolvimento de pesquisas
que promovam o avanço da
fronteira do conhecimento e
respondam às demandas do
Sistema de Ciência e Tecno-
logia do Estado de São Paulo
e do país. Entre esses progra-
mas estão o Apoio a Jovens
Pesquisadores, Ensino Público,
Apoio à Infra-Estrutura, entre
outros que, em 2006, recebe-
ram R$ 34,7 milhões.

Por fim, existem ainda os
Programas de Pesquisa para
Inovação Tecnológica também

têm caráter indutor: apóiam
pesquisas com potencial de
desenvolvimento de novas
tecnologias e de aplicação
prática nas diversas áreas do
conhecimento, afinadas com
a política de Ciência e Tec-
nologia do governo estadual.
Entre os programas financi-
ados estão o Biota, Políticas
Públicas, Pesquisa em Parce-
ria para a Inovação Tecnoló-
gica (PITE), Pesquisa Inova-
tiva na Pequena e Micro
Empresa (PIPE), Tecnologia
da Informação no Desenvol-
vimento da Internet Avança-
da (Tidia), entre outros. Esse
conjunto de programas con-
tou, em 2006, com apoio no
valor de R$ 33,2 milhões.

Consul Masuo Nishibayashi acompanhou visitas de representantes do governo nipônico

DIVULGAÇÃO

VISITA

Comitiva de Kagawa encontra-se com lideranças em Embu
A Comissão Municipal do

Centenário da Imigração Japo-
nesa, junto com a Prefeitura e
empresas locais ligadas a ja-
poneses, trouxe à Embu das
Artes no fim de julho uma de-
legação da província de Kaga-
wa-Ken, Japão, para conhecer
o município e alguns lugares da
cidade de São Paulo. Durante
este período, os 22 integrantes
da delegação composta por 18
crianças entre 10 e 12 anos,

flâmula e uma gravata.
Entre outras atividades, a

delegação jogou futebol contra
o time juniores do Pão de Açú-
car e a Seleção de Embu, con-
feriu algumas das atrações
apresentadas no Centenário
Solano Trindade, a Feira de
Artes e a Escola Municipal
Iodoque Rosa. Fora do municí-
pio, assistiram a disputa entre
os clubes de futebol São Paulo
e Portuguesa no Estádio do
Morumbi, onde posteriormente
conheceram a sala de troféus.

No último dia em solo bra-
sileiro, a visita da delegação ao
Museu da Imigração Japone-
sa, no bairro da Liberdade, em
São Paulo, teve o papel de
dimensionar histórica e social-
mente o processo de imigra-
ção dos conterrâneos dos ga-
rotos ao Brasil. O intercâmbio
contou com o apoio das em-
presas Daisa, Beker, Sansuy,
Kanaflex e da Sociedade Eco-
lógica Amigos de Embu.

dois técnicos, além de médica
e fisioterapeuta interagiram
com traços típicos da nossa
cultura e culinária.

Os japoneses foram recep-
cionados pelo prefeito Geral-
do Cruz e pela Comissão Mu-
nicipal do Centenário da Imi-
gração Japonesa em Embu

(Paulo Giannini, Márcio
Amêndola, Marina Hasegawa,
Paulo Sugahara e Kiyoshi Sa-
kamoto) no almoço que acon-
teceu no Clube da Indeca,
onde mostraram apreciar o tra-
dicional churrasco brasileiro.
Durante o encontro, o prefeito
foi presenteado com uma

Prefeito Geraldo Cruz mostrou potenciais de Embu para comitiva

DIVULGAÇÃO

ELEIÇÕES 2008

Aurélio Nomura prioriza água
e abastecimento

Vereador por três legislatu-
ras em São Paulo, Aurélio
Nomura (PV) quer fazer mais
pela cidade. Em especial na
parte de infra-estrutura e meio
ambiente, áreas que prioriza e
acompanha há mais de oito
anos. Preparado para mais um
mandato, o nikkei promete con-
tinuar com projetos e ações
que melhorem o cotidiano dos
paulistanos – e, de quebra,
mostrar que a cidade pode,
sim, viver mais limpa e tran-
qüila.

Filho do saudoso deputado
Diogo Nomura, Aurélio tem de
bate-pronto uma a frase que
permeará sua campanha: uma
São Paulo mais verde e sus-
tentável. “Quero continuar
meus trabalhos em prol de
uma cidade mais bonita e com
qualidade. Plantio de árvores
para neutralizar o carbono
emitido por veículos e as cha-
madas construções sustentá-
veis são algumas das ações
que podemos fazer para me-
lhorar o cotidiano do paulista-
no”, destaca o vereador.

Além das questões envol-
vendo a cidade no geral, outra
preocupação do nikkei é em
relação ao uso racional de
água. “Temos de evitar o des-
perdício. Um exemplo prático

são os condomínios inteligen-
tes, que se preocupam com o
reuso da água. O estímulo às
medidas para o uso racional da
água utilizando aparelhos e dis-
positivos economizadores
como bacias sanitárias de vo-
lume reduzido de descarga,
chuveiros e lavatórios de vo-
lume fixo de descarga são fun-
damentais para uma cidade
melhor”, destaca ele.

Na Câmara, o vereador
nikkei teve uma participação
atuante: presidiu por quase 3
anos consecutivos a Comissão
de Política Urbana, Metropoli-
tana e Meio Ambiente, foi vice-
presidente da Comissão de
Gastronomia e Turismo, Líder
da Bancada, propôs e presidiu
inúmeras comissões especiais
como a Comissão de Estudos
do Plano Diretor de São Paulo
e foi representante da Câma-
ra Municipal na Comissão
Executiva do Procentro. No
total, apresentou mais de 200
projetos nas mais diferentes
áreas, sendo muitas delas em
prol da comunidade nikkei.
“2008 é um ano especial. Prin-
cipalmente porque foi o ano do
Centenário da Imigração e tive
o prazer de fazer parte dos
festejos através da Comissão
Municipal”, finaliza.

Vereador quer cidade mais limpa e sustentável na próxima gestão

JORNAL NIPPAK

O governo japonês autori-
zou o pagamento de indeniza-
ções a duas vítimas da bomba
atômica em Hiroshima e Na-
gasaki e que vieram ao Brasil
anos depois. No total, cada
uma deve ganhar cerca de 1,65
milhão de ienes (US$ 16.262).
As famílias, que preferiram
não divulgar os nomes, resi-
dem na região Sudeste.

Ambas as pessoas que pre-
senciaram o ataque americano
já estão mortas, mas solicitaram
indenizações em meados de
2006, tendo sido rejeitadas pelo
governo de Hiroshima. Dois
anos depois, a Corte da cidade

japonesa retomou o caso e or-
denou que o governo pague a
indenização pelo stress emocio-
nal sofrido pelos sobreviventes.

A decisão judicial abre pre-
cedente para que os sobrevi-
ventes das bombas que morem
em qualquer lugar do mundo
recebam o benefício em seus
países. Antes, era exigido que
os sobreviventes, chamados
de hibakushas, fossem ao Ja-
pão para receber. O governo
japonês até ajudava nas des-
pesas da passagem, porém
muitos não podiam viajar por
causa da idade ou por proble-
mas de saúde.

BOMBA ATÔMICA

Japão indenizará famílias de
vítimas no Brasil

DIVULGAÇÃO

Vítimas de catástrofe esperam até hoje indenizações do governo
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CENTENÁRIO NO JAPÃO

Rede japonesa distribuirá
moedas e selos do Centenário

MATO GROSSO DO SUL

Deputado nikkei confere
prêmios a Votorantim

O deputado Akira Otsubo
(líder do PMDB), recebeu no
começo da semana a equipe
da Votorantim Celulose e Pa-
pel (VCP), que se fez acom-
panhar da prefeita de Três
Lagoas, Simone Tebet. O di-
retor-presidente desse ramo
do Grupo Votorantim, José
Luciano Duarte Penido, está
sendo homenageado pelo par-
lamentar com o título de Cida-
dão Sul-mato-grossense. A
comenda será entregue duran-
te solenidade em data a ser
anunciada. A comitiva de-
monstrou otimismo e agrade-
cimento à iniciativa, que visa
reconhecer o arrojo empreen-
dedor do empresário na região
de Três Lagoas.

Desde 2004, quando assu-
miu a VCP, Luciano Penido
consolidou a decisão de inves-
tir no progresso e desenvolvi-
mento de Três Lagoas e Mato
Grosso do Sul. O executivo
soma, à competência tradicio-
nal dos grandes empresários,
a focalização especial no com-
promisso com a família e no
aprimoramento da gestão de
pessoas. O diretor-presidente
ensina que as pessoas são, efe-
tivamente, a primeira razão de
ser de uma empresa; desen-
volvê-las e motivá-las é fun-
damental para se estabelecer
uma empresa de classe (e re-
ferência) mundial. “Outra re-

gra é a procura do equilíbrio
entre o compromisso com re-
sultados e a realização pesso-
al e familiar de cada empre-
gado”, diz.

Portanto, é certo entre a
população, que será nesse cli-
ma a abertura de vagas no
mercado de trabalho (30 mil
postos) em Três Lagoas e re-
gião, com a VCP-MS impulsi-
onando o desenvolvimento. O
empreendimento deve elevar
em 300 por cento o PIB (Pro-
duto Interno Bruto) do Muni-
cípio e em 13,5 por cento o
PIB de Mato Grosso do Sul,
quando a Unidade entrar em
funcionamento.

José Luciano Duarte
Penido, mineiro de Itabira, é
engenheiro formado pela Uni-
versidade Federal de Minas
Gerais. Destacou-se no co-
mando de operações de minas
de minério de ferro; liderou
programas de exploração ge-
ológica em todo o Brasil e foi
responsável pela engenharia e
implantação de projetos indus-
triais. Em outubro de 2007,
pela VCP, assinou parceria
com a ALL (América Latina
Logística), para o escoamento
da produção da nova fábrica
de celulose de Três Lagoas,
cuja capacidade de produção
será de um milhão e 300 mil
toneladas de celulose branque-
ada de eucalipto por ano.

Deputado Otsubo (à esq.) durante encontro com empresários

CHILENO/DIVULGAÇÃO

No Brasil, as comemora-
ções do Centenário da
Imigração terminaram,

Mas não definitivamente. Afi-
nal, projetos e ações estendem-
se até o fim do ano. No Japão
não é diferente. Por lá, o grupo
Nichiyu International encontrou
uma criativa forma de presen-
tear seus clientes e, ao mesmo
tempo, homenagear os imigran-
tes japoneses, ao adquirir mais
de 10 mil moedas comemorati-
vas de 500 ienes e 15 mil
cartelas de selos postais temá-
ticos, para distribuir entre os
seus clientes.

“Esta é a maneira que o gru-
po Nichiyu International encon-
trou para retribuir a preferên-
cia dos seus clientes. Além dis-
so, é uma forma muito especial
de celebrarmos o Centenário
da Imigração”, frisa o diretor
de marketing da empresa, Caio
Glauco Jardim. Ele afirma que
o presente será oferecido a to-
das as pessoas que adquirirem
algum produto ou serviço junto
à rede de lojas. “O cliente que
fizer alguma compra ou contra-
tar algum serviço em uma de

nossas 38 lojas poderá escolher
entre a moeda comemorativa
ou a cartela de selos. O pre-
sente também será dado para
quem fizer compras pela
internet ou até por telefone.”

Jardim lembra que, em va-
lores nominais, os presentes
correspondem a 17,5 milhões
de ienes. “Mas o ‘presente do
Centenário’ vale muito mais
que 500 ienes (valor cunhado

em cada moeda) ou 800 ienes
(valor impresso em cada
cartela de selos)”, analisa ele,
ao lembrar que os presentes
serão entregues na casa de
cada um dos clientes, acom-
panhados de um belo cartão
comemorativo. “Acreditamos
que este presente não tem pre-
ço, por tratar-se de uma lem-
brança histórica.”

“Não haverá um outro Cen-

tenário da Imigração. Por isso,
o grupo Nichiyu International
teve a idéia de imortalizar esta
celebração e presentear cada
cliente por participar deste
momento histórico”, finaliza
Jardim. As moedas e os selos
estão expostos na Praça Bra-
sil, no térreo do mesmo prédio
em que está localizado o Con-
sulado-Geral do Brasil em
Nagoya (Aichi).

No total, 10 mil moedas e 15 mil cartelas de selos serão distribuídos para os clientes

DIVULGAÇÃO

A Assembléia Legislativa
realizou no fim de julho, uma
Sessão Especial em homena-
gem aos imigrantes japoneses
na Paraíba, por ocasião das
comemorações do Centenário
da imigração japonesa no Bra-
sil. O evento ocorreu na Bela
Casa Recepções, localizada no
Bairro do Bessa, em João Pes-
soa.

O requerimento, de autoria
do Deputado Estadual Raniery
Paulino, também concede a
Medalha Epitácio Pessoa ao
médico Ítalo Kumamoto e o
título de cidadão paraibano ao
médico oncologista do Hospi-
tal Sírio Libanês de São Paulo,
Fernando Cotait Maluf .

“Neste ano em que se co-
memora o Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil,
nada mais justo que relembrar
a história do nosso Estado atra-
vés da chegada do japonês
mais antigo em solo paraiba-
no, o Sr. Eije Kumamoto, um
corajoso e determinado cida-

dão que construiu a sua vida
na nossa terra através de mui-
ta luta e trabalho”, afirma o
deputado.

“A trajetória de vida de Ítalo
certamente deve ser motivo de
orgulho para a sua família e
amigos, além de ser marcada
pelo profundo conhecimento da
ciência médica e pelo compro-
misso ético e firme em defesa
da saúde da nossa gente, es-
pecialmente por seu exercício
profissional vocacionado para
a prestação de serviço hospi-
talar com qualidade e zelo”,
afirma Raniery Paulino.

Na mesma ocasião, o De-
putado requereu o Título de
Cidadão Paraibano ao médico
oncologista do Hospital Sírio
Libanês de São Paulo, Fernan-
do Cotait Maluf, por seus re-
levantes serviços prestados à
Paraíba, no que diz respeito a
pacientes atendidos no Hospi-
tal Sírio Libanês, e também
orientando a muitos pacientes
aqui nosso Estado.

CERIMÔNIA

Paraibanos homenageiam
comunidade nikkei

O deputado Raniery Paulino, autor do requerimento

DIVULGAÇÃO

A Secretaria de Justiça e
Segurança Pública (Sejusp),
em parceria com a Secretaria
de Planejamento (Seplan),
Casa Civil e Casa Militar, pro-
move o 1° Seminário Interna-
cional de Segurança Pública
de Mato Grosso. O evento
será realizado nos dias 28 e 29
de agosto, no Centro de Even-
tos do Pantanal, e contará com
palestrantes nacionais e inter-
nacionais.

Com o objetivo de promo-
ver o intercâmbio de informa-
ções e experiências entre o
Brasil e outros países, o semi-
nário possibilitará o encontro
entre a Polícia Militar, Corpo
de Bombeiros, Defesa Civil,
Politec e Polícia Judiciária Ci-
vil com profissionais de
Honduras, Colômbia e Japão.
O evento, que faz parte do ci-
clo de comemorações do cen-
tenário da imigração japonesa

no Brasil, prevê a participação
de 500 pessoas entre policiais,
líderes comunitários e repre-
sentantes de outras entidades
civis e governamentais.

Por meio de Vídeo Confe-
rência, as palestras serão
acompanhadas por mais 1.400
participantes, que estarão nos
Comandos Regionais do interi-
or do Estado, localizados nas
cidades de Barra do Garças,
Cáceres, Rondonópolis e Sinop.
Segundo um dos organizadores
do evento, o tenente-coronel
PM Gley Alves Castro, “o
evento será um marco na bus-
ca de soluções e definições
para as ações de uma cultura
proativa, com participação de
todos os segmentos da socie-
dade”. A programação oficial
do Seminário Internacional de
Segurança Pública será defini-
da nos próximos dias, após con-
firmação dos palestrantes

ENCONTRO

Profissionais do Japão
debaterão segurança pública

Idéia é discutir modelos de segurança presentes nos países

DIVULGAÇÃO

Com o objetivo de reunir
pesquisadores especialistas
em imigração japonesa, a
Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar) promovem
o “Simpósio - 100 anos de
Imigração Japonesa”, que
acontece nos dias 13 e 14 de
agosto. Além de especialistas,
o encontro é aberto também
à comunidade nikkei, amantes
da cultura japonesa e estudi-
osos ou participantes do fenô-
meno dekassegui para uma
série. A organização do evento
é do Laboratório de Estudos

Migratórios (LEM) da
UFSCar.

No programa estão previs-
tos cinco mesas-redondas com
a proposta de divulgar as pes-
quisas recentes sobre o tema
e mostrar as reflexões e pers-
pectivas dos estudos que en-
volvem o Brasil e o Japão. Os
debates acontecem no dia 13,
a partir das 8 horas, no Teatro
Universitário Florestan Fernan-
des e, no dia 14, no Anfiteatro
Bento Prado Júnior, no mes-
mo horário. O Simpósio con-
tará também com eventos cul-

IMIGRAÇÃO

Simpósio na UFSCar comemora Centenário da Imigração
turais para demonstrar as for-
mas de expressão da cultura
japonesa.

A atração cultural do pri-
meiro dia do Simpósio conta
com a participação da Associ-
ação São Carlos de Kendo
(ASCK). O grupo deverá
mostrar um pouco da tradicio-
nal arte japonesa de esgrima
dos antigos samurais. A apre-
sentação, intitulada “Kendo -
o caminho da espada”, acon-
tecerá das 13h às 14 horas.

O grupo Yanagi Taiko de
São Carlos encerrará a progra-

mação cultural do Simpósio.
Formado por alunos da
UFSCar, USP e por integran-
tes da comunidade em geral, o
grupo é voltado à arte secular
do Taiko, que significa “gran-
de tambor”. A realização do
Simpósio na UFSCar conta
com o apoio dos programas de
pós-graduação em Ciências
Sociais, Antropologia Social e
Ciência Política da UFSCar e
da Coordenadoria de Eventos
Culturais (CEC) da Pró-Rei-
toria de Extensão (ProEx) da
Universidade.

Publicado pelo Instituto Ge-
ológico da Secretaria do meio
Ambiente do Estado de São
Paulo, em apoio às comemo-
rações do Centenário da imi-
gração japonesa no Brasil e ao
Ano Internacional do Planeta
Terra (AIPT), o livro “Mudan-
ças Ambientais da Terra”, do
Prof. Emérito Kenitiro Suguio,
aborda 25 temas ambientais li-
gados ao planeta Terra.

O livro é uma reunião de
artigos do professor publicados
em jornais da comunidade, en-
tre 2004 e 2006. Os temas fo-
ram desenvolvidos com base
científica e uma linguagem
acessível, e ainda conta com um
glossário de termos ambientais.

Os assuntos tratados vão
desde os climas do passado, o

efeito estufa e o aquecimento
global, passando pelos riscos
ambientais no pantanal mato-
grossense e as conseqüências
das mudanças climáticas até a
situação atual dos ambientes
naturais da Terra.

O principal objetivo da pu-
blicação é alertar a comunida-
de brasileira e japonesa sobre
as conseqüências do mau uso
dos recursos naturais e mos-
trar que cada cidadão deve
preservar e proteger o meio
ambiente.

“Mudanças Ambientais da
Terra” é um livro bilíngüe (por-
tuguês-japonês) e está disponí-
vel no site do Instituto Geológi-
co para download no endereço:
http://www.igeologico.sp.gov.br/
ps_down_outros.asp.

MEIO AMBIENTE

Instituto Geológico lança livro
para comemorar Centenário

O educador japonês Saburo
Shochi, que completará 102
anos de idade no próximo dia
16, está no Brasil para uma sé-
rie de palestras em que abor-
dará sobre seu sistema de en-
sino focado na educação de
crianças de até três de idade.
Para ele, cuja história renderia
um livro (como rendeu, de fato),
é necessário maior contato en-
tre pais e filhos por meio de brin-
quedos artesanais e afeto.

Fundador da Escola para
Crianças Portadoras de Ne-
cessidades Especiais, localiza-
da em Fukuoka, no Japão,
Saburo Shochi visita o País
pela segunda vez. A primeira
foi em 2007, quando decidiu
aprender português.

Desta vez, as palestras
“Educando o Coração” – 80
anos dedicados ao ensino no
estilo japonês, serão realizadas
nos dias 13/8 (quarta-feira), às
14h (na BSGI – Rua Taman-
daré, 1007. Tel.: 11/3399-4063)
e às 16h30 no Sesc Carmo (rua
do Carmo, 147. Tel.: 11/3179-
3700, com promoção do Nik-
key Shimbun), 14/8 (quinta-fei-
ra), às 14, no Auditório da Fa-
culdade de Educação da USP
(tel.: 11/3091-3574), e no dia
16/8 (sábado), na Associação
Miyagui Kenjinkai do Brasil
(Rua Fagundes, 152. Tel.: 11/
3385-6607).

Entrada franca. Haverá tra-
dução parcial para o português
com apresentação de slides.

EDUCAÇÃO

Educador de 102 anos ministra
palestra em São Paulo
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CIDADES/CAMPOS DO JORDÃO

40ª Festa da Cerejeira espera
receber cerca de 40 mil visitantes

A Secretaria da Agri-
cultura e do Abasteci-
mento vai negociar com
o governo federal a libe-
ração de recursos para
apoiar a cafeicultura pa-
ranaense, que está atin-
gindo padrão de qualida-
de, reconhecido nacional-
mente. O projeto, no va-
lor de R$ 400 mil, foi apre-
sentado pelo presidente
da Associação dos Cafei-
cultores de Apucarana,
Shigueo Yamamoto, ao
secretário da Agricultura
e do Abastecimento,
Valter Bianchini.

Segundo Bianchini,
parte dos recursos solici-
tados serão negociados
diretamente com o Minis-
tério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, que tem dis-
ponível uma linha de crédito em
apoio à cafeicultura. Outra par-
te pode ser complementada
com recursos do Programa Na-
cional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar e Progra-

PARANÁ

Secretaria da Agricultura vai negociar apoio à cafeicultura
to baixa. “Com os equipamen-
tos do IBC vamos conseguir
agregar valor à produção e
explorar os nichos de merca-
do dos café com qualidade”,
justificou Yamamoto.

De acordo com ele, o solo
da região de Apucarana é res-
ponsável pela produção dos
melhores cafés do País. “Nos-
sos cafeicultores estão sempre
entre os primeiros colocados
nos concursos de qualidade do
café que ocorrem no Estado e
no País”, destacou.

Bianchini disse aos cafeicul-
tores que há interesse tanto do
governo federal como estadual
em apoiá-los, porque a cultura
é uma atividade de diversifica-
ção da pequena propriedade.
Pelo governo do Estado, parte
do apoio será proporcionada
pela distribuição de mudas de
cafés e também em função dos
resultados de pesquisas do Iapar
e pela assistência técnica e ex-
tensão rural da Emater-PR, que
contribuem para uma produção
de café de qualidade.

ma de Geração de Renda
(Proger) Rural, com juros de
2% ao ano. A determinação é
que os apoios financeiros ocor-
ram via crédito mais barato em
relação às taxas de mercado e
não a fundo perdido.

“Uma terceira linha de

apoio será a negociação com
o governo federal do repasse
de equipamentos beneficiado-
res do café em poder do ex-
tinto Instituto Brasileiro do
Café (IBC) para associação
ou cooperativa de cafeiculto-
res”, explicou Bianchini.

Habilitação – A Associação dos
Cafeicultores de Apucarana,
com 130 produtores associados,
pode se habilitar a receber es-
ses equipamentos que mecani-
zam o beneficiamento e a co-
lheita do café. Para isso, Bian-
chini solicitou o levantamento
dos equipamentos existentes, a
situação em que se encontram
tecnicamente e se é viável a
adaptação nas lavouras. “Se es-
ses equipamentos forem viáveis,
vamos negociar esse repasse”,
garantiu o secretário.

O presidente da associação
disse ao secretário que preci-
sam do apoio dos governos
estadual e federal porque ape-
sar de ano de safra cheia, a
rentabilidade do café está mui-

Cafeicultura segue em alta no Paraná

DIVULGAÇÃO

CIDADES/LINS

Resort de Lins promove 1º Encontro Brasil-Japão

Em comemoração ao Cen-
tenário da Imigração japonesa
no Brasil, o Blue Tree Park
Lins estará realizando de 10 a
17 de agosto o 1º Encontro
Brasil-Japão mostrando a cul-
tura, a arte, a gastronomia e
os esportes que fazem parte
do dia-a-dia dos japoneses.

O resort vai oferecer aos
hóspedes atrações como um
Fórum de Debates com lide-
ranças nikkeis, jogos de beise-
bol, torneio de tênis de mesa,
rádio taisso e aulas, oficinas e
workshops de atividades cul-
turais japonesas. Faz parte da
programação: oficina de origa-
mi, aula de culinária, gincana,
yosakoi soran, apresentação e
aula de taikô, aulas de pentea-
do e maquiagem, exposição de
fotos e vestimentas orientais,
além de desfile, cerimônia do
chá e pintura oriental, entre
outras atividades.

A gastronomia também de-

Cafelândia, Caminhada Aquá-
tica, Caminho das Pedras.

Zeladoria – Durante o Encon-
tro acontecera também uma
ação em conjunto com o Movi-
mento Zeladoria do Planeta
Brasil, orientada pelo empresá-
rio japonês Hideaki Iljima, fun-
dador do Soho Hair Internatio-
nal, que implantou no Brasil este
movimento mundialmente co-
nhecido e criado no Japão por
Hidesaburo Kagiyama (distri-
buidor de artigos automobilísti-
cos), com o intuito de transfor-
mar o ambiente hostil em algo
mais confortável, através da
limpeza dos banheiros dos cli-
entes que visitava e das calça-
das por onde passava ou vivia.

O Blue Tree Park Lins fica
na Rodovia Marechal Rondon,
Km 443, em Lins, São Paulo.
O telefone é: (14) 3533-6300
e fax (14) 3533-6304. Site:
www.bluetree.com.br.

verá ser uma atração no perí-
odo, já que durante a Semana
Japonesa, a equipe do chef
Jaime André vai oferecer, to-
dos os dias, pratos especiais
tanto para os hóspedes quanto
para os visitantes. Após o jan-
tar haverá apresentações de
kendô, aulas de dança, tango,
apresentação de matsuri dan-

ce e shows com a banda Os
Nisseis e Joe Hirata.

Outras atrações serão as
apresentações de filmes japo-
neses (com ênfase para o se-
riado Haru & Natsu), cami-
nhadas com plantio de árvores,
sessões de relaxamento e
alongamento coletivos, uma
visita a Fazenda Hirano em

Joe Hirata, que esteve no local em 2007, é uma das atrações

DIVULGAÇÃO

musical (com a dupla Cíntia e
Vanessa), e danças típicas japo-
nesas. No dia 24, também a par-
tir das 10h30, o público poderá
conferir apresentações de dan-
ças folclóricas da Ucrânia e dan-
ça do ventre, show com a dupla
Leo e Leno e taikô. No dia 31,
as atrações ficam por conta de
apresentações de taikô, balé clás-
sico e jazz, yoskoi soran e show
com cantores infantis. No dia 31,
o destaque será a apresentação
de músicas e danças folclóricas
ao som de taikô e shakuhachi.
No dia 6, haverá dança do ven-

tre e taikô. Encerrando a festa,
no feriado de 7 de Setembro,
haverá apresentação de bon
odori e dança do ventre.

Durante todo o evento os
bazaristas estarão vendendo
artesanatos da região e comi-
das típicas japonesas.

(Aldo Shiguti)

40ª FESTA DA CEREJEIRA EM FLOR DE

CAMPOS DO JORDÃO

QUANDO: DIAS 17, 23, 24, 30 E 31
DE AGOSTO, E 6 E 7 DE SETEMBRO.
HORÁRIO, A PARTIR DAS 10H

ONDE: RECANTO DE REPOUSO SAKURA

HOME (AV. TASSABURO YAMAGUCHI,
2173, VILA ALBERTINA – CAMPOS DO

JORDÃO – SP).
ENTRADA FRANCA. HAVERÁ ÔNIBUS

SAINDO ÀS 7H (SOMENTE NOS DIAS 17, 24
E 31 DE AGOSTO) EM FRENTE AO

AMBULATÓRIO DO ENKYO NO BAIRRO DA

LIBERDADE (RUA GALVÃO BUENO, 596),
COM RETORNO PREVISTO PARA ÀS 16H NO

MESMO LOCAL. SERÁ COBRADO UMA TAXA

DE COLABORAÇÃO NO VALOR DE R$ 50,00
(R$ 45,00 PARA ASSOCIADOS DO ENKYO

DE SÃO PAULO).
INFORMAÇÕES PELOS TELEFONES:
12/3662-2911 (CAMPOS DO JORDÃO)
OU 11/3385-5507 (CAPITAL)

OClube Cultural Recre-
ativo Cereja “Campos
do Jordão”, em parce-

ria com a Beneficência Nipo-
Brasileira de São Paulo
(Enkyo), realiza nos dias 17, 23,
24, 30 e 31 de agosto, e 6 e 7
de setembro, a 40ª edição da
Festa da Cerejeira em Flor de
Campos do Jordão. O evento
acontece no Recanto de Re-
pouso Sakura Home. A expec-
tativa dos organizadores é re-
ceber um público estimado em
cerca de 40 mil visitantes nos
sete dias de programação cuja
renda será revertida em prol
do Sakura Home.

Segundo Noboro Oya, pre-
sidente do CCRC, este ano o
evento ganhou um colorido ain-
da mais especial em função
das comemorações do Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil. E quem saiu lucran-
do foi o público, que terá dois
dias “extras” para conferir as
belezas naturais do recanto,
com mais de mil pés de cere-
jeiras floridos.

A abertura oficial será rea-
lizada a partir do meio-dia do
próximo domingo (17), mas a
programação começa às
10h30 com apresentação de
taikô, e prossegue com peças
teatrais e danças folclóricas da
Rússia. No mesmo dia, das 11
às 15h, haverá demonstração
de cerimônia do chá.

A festa segue no dia 23, a
partir das 10h30, com apresen-
tações de artes marciais, dan-
ças folclóricas da Lituânia, show

Local espera verdadeira multidão para conferir os mil pés de cerejeiras floridos

DIVULGAÇÃO

CIDADES/CURITIBANOS (SC)

Associação de Bombeiros
recebe cerca de US$ 84 mil

O Consulado Geral do Ja-
pão em Curitiba firmou contra-
to de doação com a Associa-
ção de Bombeiros Comunitá-
rios de Curitibanos no Estado
de Santa Catarina.

Este contrato disponibiliza-
rá recursos no valor de US$
84.877,00 para a aquisição de
equipamentos de proteção res-
piratória a serem usados nos
serviços de combate a incên-
dios e na prestação de socor-
ros em casos de catástrofes,
calamidades ou de acidentes
de trânsito que a associação
executa, apoiando as ativida-
des do Corpo de Bombeiros do
Estado de Santa Catarina.

Conforme este contrato de
doação, a associação, que
sempre tem sofrido da carên-
cia desse equipamento, pode-
rá prestar serviços de melhor
qualidade com maior número
de equipamentos. E este pro-
jeto contribuirá também na
melhoria da segurança de vida

dos moradores do município de
Curitibanos e dos arredores. A
cerimônia de assinatura do
contrato aconteceu no dia 6 de
agosto, no Consulado.

A doação foi viabilizada
através do Programa de Assis-
tência a Projetos Comunitários
do Governo Japonês (Progra-
ma APC), cujos recursos pro-
vêm dos impostos pagos pelo
povo japonês e que visa promo-
ver auxílio no campo sócio-eco-
nômico aos países em desen-
volvimento, por meio de ações
nas áreas de educação básica,
capacitação profissional, saúde
e bem-estar social.

Em vista da comemoração
ao “Ano do Intercâmbio Ja-
pão-Brasil”/Centenário da imi-
gração japonesa no Brasil em
2008, o Consulado Geral do
Japão em Curitiba tem se em-
penhado para estreitar ainda
mais a relação bilateral e esta
doação também é o resultado
deste empenho.

Novos equipamentos serão disponibilizados para bombeiros

DIVULGAÇÃO

CIDADES/BAURU/SÃO CARLOS

Bauru e São Carlos recebem
doação do governo japonês

Em Bauru foi construída a nova sede do Projeto Crescer

Nos dias 6 (quarta-feira) e
7 (quinta-feira) de agosto, fo-
ram realizadas duas Cerimô-
nias de Entrega Oficial de
Doação, através do Programa
de Assistência a Projetos Co-
munitários e de Segurança
Humana (APC) do Governo
Japonês. No dia 6 o evento foi
em prol do Centro Espírita
“Amor e Caridade” (Ceac), de
Bauru, através do Programa
de Assistência a Projetos Co-
munitários e de Segurança
Humana (APC) do Governo
Japonês. A cerimônia de inau-
guração da nova sede do Pro-
jeto Crescer, cujas obras foram
iniciadas em junho de 2007 na
Vila Zillo, contou com a pre-
sença do presidente da entida-
de, Nelson da Silva Bastos, e
o cônsul geral do Japão em São
Paulo, Masuo Nishibayashi.

O Ceac administra 6 cen-
tros educacionais que atendem
as pessoas menos favorecidas.
Num deles, no Núcleo Vila
Zillo, atende cerca de 95 cri-
anças (entre 3 e 14 anos), onde
também oferece cursos profis-
sionalizantes, consultoria psi-
cológica, cestas básicas para
suas famílias. Como as antigas
instalações estavam pequenas,
as crianças entre 3 e 6 anos,
usavam uma sala cedida pela
igreja local. Além de sinais de
deterioração do imóvel, a enti-
dade recebeu vários alertas
das autoridades competentes
em relação às suas condições
de higiene e segurança. Po-
rém, não dispunha de espaço

físico e recursos financeiros
para corresponder às exigên-
cias. O problema foi solucio-
nado com a doação de aproxi-
madamente R$ 180.000,00
concedido pelo governo japo-
nês, o que possibilitou a cons-
trução de um novo centro de
atendimento infanto-juvenil
(418,56m²) no bairro Parque
das Nações, onde reside 80%
das crianças atendidas

São Carlos –  Já no dia 7 foi
a vez da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de
São Carlos, receber a coope-
ração econômica através do
Programa de Assistência a
Projetos Comunitários e de
Segurança Humana (APC) do
Governo Japonês. Estiveram
presentes a presidente da
Apae de São Carlos, Odalete
Natalina Martins Piva, e o côn-
sul geral do Japão em São Pau-
lo, Masuo Nishibayashi.

A Apae de São Carlos vem
trabalhando ao longo de mais
de 50 anos e atualmente pres-
ta atendimento educacional e
médico a cerca de 500 pesso-
as com deficiência mental. Até
agora, a educação para o tra-
balho era dada utilizando ins-
talações de uma antiga oficina
mecânica e moradias velhas.
Esta cooperação econômica
do Japão de aproximadamen-
te R$ 149.000,00 possibilitou a
construção de novas salas de
aula inclusive adaptadas para
portadores de necessidades
especiais.

DIVULGAÇÃO
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RELIGIÃO

Conferência Internacional inédita
discutirá herança espiritual

Convivência e mudan-
ças: uma reflexão so-
bre os nipo-brasileiros,

Estudos das religiões japone-
sas no Brasil: quase 100 estu-
dos acadêmicos, Religiões en-
tre brasileiros no Japão, Refle-
xões comparativas sobre a re-
lação entre nação e etnias no
Brasil são alguns temas que
serão apresentados na Heran-
ça Espiritual Japonesa no Bra-
sil - Modalidades de Transplan-
tação Religiosa e Adaptação
Cultural desde 1908, que acon-
tecerá nos dia 24 a 27 de agos-
to, em São Paulo.

Peter Clarke, professor da
Universidade de Londres e da
Universidade de Oxford
(Grã-Bretanha), Michiaki
Okuyama, professor da Facul-
dade de Ciências Humanas
da Nanzan University Nagoya
(Japão), Michael Pye, profes-
sor da Universidade de
Marburg (Alemanha) e editor
geral do e-periódico Marburg
Journal of Religion são alguns
dos palestrantes confirmados
para o evento que é inédito no
Brasil.

Além desses nomes, parti-
ciparão também Kenneth K.
Tanaka e Hideaki Matsuoka

(Japão), Jeffrey Lesser (Esta-
dos Unidos) e Regina Yoshie
Matsue (Cingapura). O Brasil
estará representado pelos se-
guintes profissionais: Ronan
Alves Pereira, Frank Usarki,
Célia Sakurai e Rafael Shoji.

Organizado pela Fundação
Mokiti Okada, em parceria
com a Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC/
SP), através do seu Programa
de Pós-Graduação em Ciênci-
as da Religião e apoiada pela
Associação Brasileira de Es-
tudos Japoneses (ABEJ), o

evento tem por objetivo con-
tribuir para a sistematização
do intercâmbio entre pesquisa-
dores brasileiros e estrangei-
ros de diversos campos das
Ciências Humanas (Antropo-
logia, Sociologia, História, Ci-
ências da Religião entre ou-
tras) dedicados às religiões ja-
ponesas, além de consolidar
em forma de publicações es-
pecializadas os conhecimentos
produzidos e apresentados no
evento.

Exposição – Durante o en-

contro, acontecerá a Exposi-
ção de Artes Artistas Nipo-
Brasileiros e Exposição “His-
tórico das Instituições Religio-
sas de origem japonesa presen-
tes no Brasil.

As inscrições já estão aber-
tas e podem ser feitas pelo site:
www.fmo.org.br/conferen-
cia2008 ou entrar em contato
pelo e-mail: conferencia2008
@fmo.org.br e telefone:
(11)5087-5169/5134

Local: Fundação Mokiti
Okada - Morgado de Mateus,
77 - Vila Mariana São Paulo

Valores e tradições das religiões orientais ganham destaque em programação
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Os nipo-brasileiros têm um
senso de identidade de diáspo-
ra? Os nikkeis brasileiros es-
tão descontentes? Essas são
algumas das questões levanta-
das pelo historiador america-
no Jeffrey Lesser alguns anos
atrás, e que resultaram no li-
vro “Uma diáspora desconten-
te: os nipo-brasileiros e os sig-
nificados da militância étnica
1960-1980”.

Lesser, que há muitos anos
estuda o Brasil, faz neste livro
uma triangulação entre uma
cidade (São Paulo), um país
(Japão) e um grupo étnico
(nipo-brasileiros) e pergunta o
que a relação entre os três, nas
décadas de 1960 a 1980, perí-
odo da ditadura militar, tem a
nos ensinar sobre etnicidade e
identidade nacional. “Minha
abordagem parte do pressu-
posto de que a identidade é
multifacetada (étnica, nacional
e regional) e simultaneamen-
te, global e local”, diz o pro-

fessor da Emory University
(Atlanta, EUA).

No livro, o autor sugere que
os brasileiros têm uma idéia
equivocada de que os nikkeis
“se sentem japoneses” e que
têm um vínculo emocional com
o Japão. Segundo ele, os
nikkeis entrevistados para a
pesquisa sempre afirmaram
sua brasilidade. A suposta idéia
de diáspora, criada pela socie-
dade não-nikkei de São Paulo
e pelos imigrantes japoneses,
gerou tanto uma comunidade
ética opressiva como uma so-
ciedade majoritária opressiva,
explica o pesquisador.

Para Lesser, a idéia é que os
brasileiros não-nikkeis imaginam
que os nipo-brasileiros são mui-
to ligados ao Japão, ou seja, têm
uma vida na diáspora. No en-
tanto, no seu levantamento, ele
percebeu que os nipo-brasileiros
são de fato ligados ao Brasil e
que são descontentes por serem
vistos, pela fatia não-nikkei,

HISTÓRIAS DA COMUNIDADE

Historiador resgata identidade múltipla do nipo-brasileiro

como imigrantes e ligados ao
Japão — ao invés de serem con-
siderados “nacionais” e vincu-
lados ao Brasil.

Durante o estudo, o autor
optou por centrar seu levanta-
mento em duas experiências
culturais: o cinema erótico e a
militância política. Segundo ele,
os jovens nikkeis estavam cer-
tos de que sua participação nes-
sas duas áreas resultaria em um
reconhecimento de sua brasili-
dade por parte da sociedade bra-
sileira. Porém, para o pesquisa-
dor, eles estavam enganados. Ao
participarem destas atividades
eles estavam reforçando sua
condição de minoria.

Filmes - No cinema, Jeffrey
analisou filmes brasileiros que
apresentavam personagens
nikkeis. Entre eles: Gaijin: os
caminhos da liberdade, de
Tisuka Yamasaki, e Noite va-
zia, de Walter Hugo Khouri.
Neles, o pesquisador procurou

examinar de que forma a
etnicidade se relacionava às
idéias paulistas sobre nação,
que  então passavam por um
processo de transformação. Já
na política, faz um estudo dos
casos dos estudantes nipo-bra-
sileiros engajados em ativida-
des políticas, durante o perío-
do da ditadura. O livro desta-
ca a história de Mário Japa,
codinome de Shizuo Osawa,
adversário ativo do golpe mili-
tar de 1964.

Em sua pesquisa, Lesser tra-
balhou com várias fontes como
filmes, relatos orais, cartazes,
anúncios, jornais, fotografias e
boletins de ocorrências policiais,
registros oficiais e correspon-
dências diplomáticas, sendo que
algumas delas agora compõem
as ilustrações do livro. Para o
autor, “uma análise das identi-
dades presentes em São Paulo
nas décadas finais do século XX
é útil para uma compreensão
mais ampla do Brasil”.

LITERATURA

Estação Liberdade lança
‘Crônica da estação das chuvas’

A Beneficência Nipo-Bra-
sileira de São Paulo (Enkyo)
realiza durante o mês de agos-
to check-up ginecológico. O
vice-presidente do Enkyo,
Saburo Sakawa, lembra que
algumas doenças são curáveis
se diagnosticadas a tempo. O
câncer de colo uterino é uma
delas. Segundo estatísticas, são
diagnosticados cerca de 500
mil novos casos de câncer de
colo uterino por ano, sendo 20
mil no Brasil.

O HPV é o agente princi-
pal da doença, sendo que 10 a
20% das mulheres que tiveram
contato vão desenvolver algum
sinal da infecção e destas, ape-
nas 11% progridem para o
câncer de colo uterino. “Isso
deve-se ao grau de oncogeni-
cidade viral e a imunidade da
pessoas”, explica Sakawa.

A boa notícia é que, como
muitas doenças, a infecção por
HPV pode ser prevenida atra-
vés de vacinação. “Um dos

objetivos desta campanha é
para que as jovens sejam in-
formadas sobre a nova possi-
bilidade de prevenção de cân-
cer de colo de útero”, ressal-
ta.

O check-up prevê a reali-
zação de consulta; citologia
(papanicolau); ultrassonografia
pélvico (bexiga, útero, ovário
e anexo) e mamas; mamogra-
fia (acima de 35 anos de ida-
de).

Durante a campanha, são
cobrados preços especiais. Até
35 anos de idade (sem mamo-
grafia), o check-up sai por R$
231, 54 (R$ 526,67 o preço
normal) e acima de 35 anos de
idade (com mamografia), R$
354, 64 (R$ 799, 25 o preço
normal).

As consultas devem ser
agendadas pelo telefone: 11/
3385-6600 ou pessoalmente no
Ambulatório do Enkyo (Rua
Galvão Bueno, 596 – edifício
do Bunkyo).

CHECK-UP

Enkyo realiza campanha de
prevenção em agosto

A Estação Liberda-
de lança, pela primeira
vez em português, o
mundo das gueixas e os
bas-fonds de Tóquio
em Crônica da estação
das chuvas, de Nagai
Kafu (tradução do ja-
ponês de Dirce Miya-
mura, ideogramas por
Hideo Hatanaka, 160
páginas, R$ 29,00). O
lançamento está previs-
to para o próximo dia
13.

Escrita em 1931, a
obra trata da vida no-
turna da cidade de Tó-
quio do início do século
20. Descortina as rela-
ções obscuras estabe-
lecidas no agitado bair-
ro de Ginza. O amor e
o interesse, o adultério e o mun-
do das gueixas e prostitutas
são os pilares sobre os quais
se sustenta a narrativa ácida
de Kafu.

A prostituta Kimie, perso-
nagem central, ao ler em uma
revista de má fama um artigo
que expunha sua intimidade,
começa a estranhar a série de
reveses e acontecimentos in-
comuns que, coincidentemen-
te ou não, passam
a perturbá-la. De-
cide procurar um
vidente, numa ten-
tativa desespera-
da de descobrir a
causa dos infortú-
nios. A partir daí,
encadeia-se a tra-
ma e é dada ao lei-
tor a possibilidade
de desenovelar
lentamente a nar-
rativa e compreen-
der o complexo te-
cido dramático que
se forma ao redor
da veleidade da
protagonista.

O autor aplica
as cores fortes de
sua prosa sobre a
tela delicada da
estação das chu-
vas; contrastando com a sua-
vidade da brisa e da garoa que
umedecem cada página, des-
filam ao rés do texto a ambi-
ção, o ódio, a vingança de per-
sonagens transtornados e en-
lameados pelo modo de vida
torpe do submundo.

A obra constitui um precio-
so panorama de uma Tóquio
parcialmente extinta, aquela
onde se misturavam prazeres
pagos, teatro kabuki e nô, be-
cos soturnos e vielas enlame-
adas, e cuja pujante alegria de
viver seria em breve abafada

pelos anos de intolerância e
guerra.

O autor – Nascido em Tóquio
em 1879, o autor recebeu o
nome de Nagai Sokichi. Tor-
nou-se célebre com seu nome
literário, Kafu. Desde a ado-
lescência interessou-se por li-
teratura e cultura tradicionais
japonesa e chinesa, além de
apreciar autores franceses

como Zola,
Baudelaire e
Maupassant. Aos
dezenove anos já
escrevia seus pri-
meiros contos, que
seriam publicados
a partir de 1900.

Em 1903 viaja a
Nova Iorque, onde
trabalha em um
banco japonês.
Esse período inspi-
rou o livro Amerika
Monogatari [Histó-
rias americanas],
de 1908. Em 1906,
por exigência do
trabalho, muda-se
para Lyon, na Fran-
ça, onde teve con-
tato intenso com a
literatura daquele
país, interessando-

se especialmente pelo simbo-
lismo. Ao retornar ao Japão,
em 1908, já é um homem de
letras maduro e cosmopolita.

O profundo interesse que
demonstra pelo mundo das
gueixas  prostitutas está sem-
pre refletido em suas históri-
as. Autor de romances, con-
tos e peças de teatro, mante-
ve intensa produção até sua
morte, em 1959. Crônica da
estação das chuvas é a primei-
ra de uma série de obras de
Kafu que esta casa planeja
editar.

“Fora os poucos

veículos que

circulavam,

procurando

caminho entre os

passos trôpegos

dos bêbados, só se

viam gueixas

cruzando a

avenida,

aparecendo e

desaparecendo de

uma ruela para

outra.” (p. 42)

Obra retrata vida noturna de Tóquio
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Nos dias 26 e 27 de agosto
o Ministério da Saúde vai rea-
lizar em Brasília, o “Seminário
DST/HIV/Aids Brasil-Japão –
Fortalecendo Laços”.  Para
discutir sobre a problemática
na comunidade nipo-brasileira
e levar subsídios para o semi-
nário, a Secretaria Estadual de
Saúde do Paraná, em parceria
com a Associação Brasileira
de Dekasseguis – ABD, reali-
zou no dia 05 de agosto, em
Curitiba, uma reunião com a
participação de 60 pessoas.

“A discussão é importante
para aprofundar sobre o pro-
blema do HIV/Aids na comu-
nidade nipo-brasileira, que é
considerado um tabu, mas que
existe e precisa ser criada uma
agenda de compromissos para
reduzir a vulnerabilidade prin-
cipalmente no Japão”, disse
Sandro Terabe, do Ministério
da Saúde. Para José Lucio
Santos, superintendente da
Secretaria Estadual da Saúde,
através da discussão no semi-
nário poderá ser criada uma
política no Paraná para ajudar
a comunidade nipônica.

O secretário de governo de

ocorreram a pauperização
(atingindo mais a classe mais
pobre), a interiorização (não
existe cidade sem um caso de
HIV infectado) e a juvenização
(iniciação sexual precoce).

Nikkeis – O tema HIV/Aids
está sendo discutido por cau-
sa do centenário da imigração,
pois é preciso alertar sobre os
problemas que vem ocorren-
do  principalmente com os de-
kasseguis. Sandro Terabe ex-
plicou que o Japão não tem um
programa específico para pre-
venção do HIV porque o índi-
ce de contaminação é muito
baixo uma vez que os japone-
ses há muitos anos, têm a cons-
cientização do uso do preser-
vativo nas relações sexuais.
Porém, existem 1.200 brasilei-
ros portadores de HIV/Aids
morando no Japão, compondo
o segundo maior grupo de es-
trangeiros infectados no Japão
(em primeiro lugar estão os
tailandeses)  Muitos já saíram
infectados do Brasil, pois, se-
gundo pesquisa, de cada 10
casos, somente dois se infec-
taram no Japão.

HIV/AIDS

Comunidade nikkei de Curitiba discute problema para colher
subsídios para Seminário Brasil-Japão

Curitiba, Rui Hara, comentou
que a melhor ação é a preven-
ção e o trabalho do Ministério
da Saúde nesse sentido é mui-
to abrangente. Para o deputa-
do estadual, Luis Nishimori, a
iniciativa do Ministério da Saú-
de é importante para ajudar os
brasileiros que moram no Ja-
pão. “Através dessa discussão
vamos tentar ajudar os dekas-
seguis com orientação e infor-
mação”, comentou o presiden-
te da ABD, Kiyoharu Miike.

Epidemia – Durante o even-
to o médico infectologista,
Kenji Itinose, explicou que há
uma projeção de 36 milhões de
pessoas convivendo com o ví-

rus HIV/Aids em todo o mun-
do. No Brasil a projeção é de
600 mil casos, destes 464 mil
estão detectados e 46% em
tratamento.

Pesquisa feita no período de
1980 a 2007 mostra que
192.700 pessoas morreram no
Brasil vitimas da epidemia, sen-
do 142.229 do sexo masculino,
a maior parte na faixa etária dos
20 aos 49 anos. Nos últimos
anos a taxa de mortalidade caiu
em 50% graças ao tratamento
medicinal, mas se tem verifica-
do uma alteração no perfil dos
novos casos, pois aumentou o
número de mulheres contami-
nadas (numa proporção de 1,5
homem para cada mulher),

Reunião preparatória contou com a participação de 60 pessoas
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USP e Unicamp desvendam 100 anos de
segredos do cinema japonês no Brasil

Uma equipe brasileira está
percorrendo, desde a última
segunda-feira (04), casas de
show, lojas e emissoras de rá-
dio das ruas Tóquio e Kobe,
no Japão, para tentar explicar
o fascínio que uma dama cin-
qüentenária exerce sobre os
japoneses: a Bossa Nova. As
imagens e os depoimentos vão
integrar o programa “Bossa
Nova Sol Nascente”, resulta-
do de uma parceria entre a
Cinevideo, produtora presente
em Brasília e São Paulo, e Ale
Braga, vice-presidente da
Mccan. Dividido em seis do-
cumentários de 8 minutos
cada, o programa vai contar
como a Bossa Nova chegou
no Japão, mexeu com as emo-
ções e a sensibilidade dos ja-
poneses e inspirou uma gera-
ção de músicos apaixonados
pela música brasileira. A can-
tora e percussionista Masako
Tanaka fará às vezes de pro-
dutora e intérprete nesta em-
preitada.

Antes do embarque, Ale-
xandre já contabilizava entre-
vistas com músicos, jornalistas,
produtores que conhecem mui-
to da música brasileira e con-
tribuíram para o sucesso da
Bossa Nova no Japão. Entre
eles estão o jornalista e produ-
tor Jin Nakahra, que mantém
um programa de MPB na rá-
dio J-Wave, e a escritora Mana
Kunyiasu, responsável pela
tradução de todos os livros do
jornalista Ruy Castro, entre
eles o famoso “Chega de Sau-
dade”. Músicos como Kepel
Kimura, o saxofonista Sadao
Watanabe, o cantor Saigenji e
o violonista Shigueharu Sasa-
go, do Choro Club, também
integram a lista de personali-
dades entrevistadas.

“Vamos ainda captar ima-
gens em casas de show como
a Praça 11, Saci-Pererê, Blue
Note e lojas especializadas em
CDs brasileiros”, comemora

DOCUMENTÁRIO

Brasileiros viajam ao Japão para mostrar bossa nova

O Departamento de Arqui-
vo Público do Paraná, vincu-
lado à Secretaria da Adminis-
tração e da Previdência, lan-
çou nesta segunda-feira (4)
uma obra que vai subsidiar
pesquisas sobre a chegada, fi-
xação e permanência de imi-
grantes japoneses no Estado.
“Guia de Fontes para a Histó-
ria da Imigração Japonesa no
Paraná” é o nome do livro, pro-
duzido por técnicos do Arqui-
vo e por integrantes da Uni-
versidade Tuiuti do Paraná. A
Universidade Estadual de Lon-
drina (UEL) contribuiu provi-
denciando a publicação.

O guia traz a descrição de
despachos, correspondências,
comunicados e outros atos ofi-
ciais dos anos de 1901 a 1931,
que tratam da chegada de imi-
grantes japonesas ao Paraná; e
ainda dossiês da extinta Dele-
gacia de Ordem Política e Soci-
al (Dops) que mostram a perse-
guição sofrida pela comunidade
japonesa durante a Segunda
Guerra Mundial (1939-1945),
fotografias e depoimentos. O li-
vro será distribuído entre insti-
tuições públicas e também está
à disposição para consulta na
sede do Arquivo, em Curitiba.

Além do lançamento da
obra, o Arquivo Público abriu
nesta segunda-feira (4) uma
exposição com fotos dos anos
de 1947 a 1951 e 1956 a 1961.

São imagens de eventos públi-
cos, como inaugurações e vi-
sitas, envolvendo o Governo
do Paraná e a comunidade de
imigrante japoneses, sobretu-
do da região Norte do Estado.
As fotos pertenciam à família
do ex-governador Moysés
Lupion e desde 1999 estão sob
guarda do Arquivo Público.

Itinerância – Por meio de uma
parceria com a Secretaria da
Agricultura e do Abastecimen-
to, a exposição deverá percor-
rer localidades onde a presen-
ça de japoneses e descenden-
tes é marcante. “Vamos defi-
nir um calendário e propiciar
que essa exposição seja vista
por mais pessoas”, adiantou o
secretário Válter Bianchini, que
participou do evento.

Durante o lançamento da
publicação ocorreram três pa-
lestras, com pesquisadores de
assuntos relacionados à imigra-
ção japonesa. A professora
Sidinalva Maria Wawzyniak
explanou sobre as histórias de
vida e experiências dos imi-
grantes japoneses. A historia-
dora Elena Camargo Shizuno
e o jornalista Cláudio Seto fa-
laram do período da Segunda
Guerra Mundial. Antes, inte-
grantes da Associação Cultu-
ral e Beneficente Nipo-Brasi-
leira de Curitiba fizeram uma
apresentação de dança.

IMIGRAÇÃO NO PARANÁ

Arquivo Público lança livro
com registros de imigrantes

Arealidade japonesa re-
tratada em todos os
seus aspectos é a pro-

posta dos festivais de cinema
que a Universidade de São
Paulo (USP) e a Universida-
de de Campinas (Unicamp)
realizam neste mês. A mostra
Nikkeis no Brasil – Olhares
sobre 100 anos de imigração
japonesa (USP) e Hanami:
Ciclo de cinema japonês con-
temporâneo (Unicamp) exi-
bem dois universos distintos que
se complementam. Da saga do
imigrante japonês no Brasil
passando por temas como glo-
balização e sociedade contem-
porânea, as duas mostras fa-
zem parte das comemorações
do Centenário da Imigração
Japonesa. Além das sessões
serão realizados debates com
os produtores dos filmes e pes-
quisadores.

Nikkeis no Brasil, em car-
taz no Cinusp Paulo Emílio até
15 de agosto, integra a progra-
mação do Simpósio Internaci-
onal Migrações e Identidades:
Conflitos e Novos Horizontes
e faz parte do projeto O Cine-
ma no Centenário da Imigra-
ção Japonesa.

Em dez programas, serão
exibidos 29 curtas e longa-
metragens produzidos nos úl-
timos 80 anos que abordam a
experiência da imigração japo-
nesa no Brasil. Filmes casei-
ros, cinejornais, filmes
ficcionais e documentários re-
alizados pelos imigrantes, seus
descendentes e por produtores

Mostras retratam saga do imigrante japonês no Brasil, como adaptação e globalização
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permitiu o mapeamento de par-
te do material audiovisual mais
antiga, produzida em película
(16 mm e 35 mm). Nesta se-
gunda etapa foram identifica-
dos 60 títulos realizados entre
1908 e 1973”.

O levantamento constatou
que em um século da imigra-
ção japonesa no País foram
produzidos mais de 100 filmes
e vídeos que abordam a expe-
riência nikkei no Brasil e, mais
recentemente, a experiência
dos brasileiros (dekasseguis)
no Japão. Kishimoto explicou
que alguns filmes mais antigos
são inacessíveis. Outros não
existem mais ou desaparece-
ram. E um terceiro grupo se
constitui de cópias em película
cujo estado de conservação
não permite sua circulação.

Tradição e modernidade –
A mostra Hanami: Ciclo de ci-
nema japonês será na Casa do
Lago, na Unicamp. O objetivo
é revelar a dualidade da soci-
edade japonesa que alia a pre-
servação de tradições à mo-
dernidade. Nos filmes apre-
sentados, os espectadores ob-
servarão que todos os estere-
ótipos não são negados, mas,
profundamente problematiza-
dos. A vida em um mundo de
alta proliferação de imagens e
de representações infinitas
está presente na animação
Paprika ou no horror de Pul-
se. A conturbada relação japo-
nesa com o sexo ganha uma
explosão de cores em Sakuran.

não-nikkeis. Hanami: Ciclo de
cinema japonês da Unicamp
faz parte das atividades do
Encontro Cultural Brasil – Ja-
pão daquela universidade, que
será exibido neste mês e em
setembro na Casa do Lago.

“A idéia da apresentação
da mostra Nikkeis surgiu du-
rante as minhas pesquisas para
o meu mestrado em Antropo-
logia”, informa Alexandre
Kishimoto, curador do evento.
Ele descobriu raridades ao en-
trevistar os antigos freqüenta-
dores dos cinemas do bairro da
Liberdade. O projeto O Cine-
ma no Centenário da Imigra-

ção Japonesa visa a pesquisar,
desenvolver e tornar público
um acervo multimídia de refe-
rência relacionado à filmogra-
fia japonesa e à história da
imigração japonesa nas Amé-
ricas. O acervo faz parte da
videoteca pública do Labora-
tório de Imagem e Som em
Antropologia da USP e desti-
na-se a pesquisadores, estu-
dantes, educadores e público
em geral. De acordo com
Kishimoto, “as mostras de ci-
nema e vídeo, como a Nikkeis
no Brasil, são uma forma de
difusão pública das obras do
acervo e uma oportunidade de

discuti-las coletivamente”.

Nikkeis e dekasseguis – O
pesquisador informa que foi
realizado um primeiro levanta-
mento das obras audiovisuais
relacionadas à imigração japo-
nesa no Brasil entre curtas e
longa-metragens ficcionais,
documentários e produções em
vídeo. “Conseguimos obter
cerca de 40 títulos produzidos
entre 1970 e 2008. Com o
apoio da Pró-Reitoria de Cul-
tura e Extensão da USP ao
projeto, o trabalho intensificou-
se e foi feita uma pesquisa na
Cinemateca Brasileira, que

E Tóquio se faz presente como
agente de sedução, mas tam-
bém de mal-estar. Nos filmes
Babel e Blindness, os rostos
japoneses traduzem os proble-
mas que afligiam a sociedade
nipônica, em particular, e mun-
dial, em geral.

Regiane Ishii, uma das or-
ganizadoras do evento, expli-
ca que “a proposta é mostrar
justamente o cinema do novo
século. Os filmes não entra-
ram no circuito comercial bra-
sileiro e muitos não têm legen-
da em português, somente em
inglês. Foram adquiridos du-
rante a nossa estada no Japão
para realizar Arubaito (traba-
lho temporário). Quando sur-
giu a oportunidade para orga-
nizarmos a mostra, apresenta-
mos esses filmes, alguns ven-
cedores nos festivais de
Veneza e de Cannes”, finali-
zou.

MOSTRA NIKKEI NO BRASIL –
OLHARES SOBRE 100 ANOS DE
IMIGRAÇÃO JAPONESA
QUANDO: ATÉ 15 DE AGOSTO

ONDE: CINUSP PAULO EMÍLIO (RUA DO

ANFITEATRO, 181 – COLMÉIAS – FAVO 4
– CIDADE UNIVERSITÁRIA – SÃO PAULO)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES

(11) 3091-3540 / 3091-3364

MOSTRA HANAMI: CICLO DE
CINEMA JAPONÊS
QUANDO: ATÉ 14 DE AGOSTO

ONDE: ESPAÇO CULTURAL CASA DO LAGO

INFORMAÇÕES (19) 3521-7017
SITE HTTP://CINEHANAMI.WORDPRESS.COM/

Alexandre. De quebra, a equi-
pe está agendando a gravação
de uma escola de samba, em
Tóquio.

Até agosto, o programa fi-
cará em fase de produção e
gravação. A Cinevideo está em
negociação com o canal TV
Brasil para veiculação do pro-
grama em setembro e também
estuda a possibilidade de exi-
bir a série no Japão, mas de-
pende de acertos com uma
emissora de TV local.

Centenário - Aproveitando o
gancho entre as comemora-
ções dos 100 anos da imigra-
ção japonesa no Brasil e o 50º
aniversário da Bossa Nova, os
documentários vão contar a
história da Bossa Nova, desde
quando João Gilberto inventou
um novo jeito de cantar “Che-
ga de Saudade”, de Vinicius de
Moraes e Tom Jobim, até as
transformações do estilo re-
presentadas na era digital pela
Bossa Nova Eletrônica.

O roteiro busca desvendar
os motivos do forte apreço dos
japoneses pela música brasilei-
ra, em particular a Bossa
Nova. As respostas para isso
talvez estejam nas semelhan-

ças culturais, nos hábitos e
costumes e, mais que tudo, no
próprio jeito de ser do povo ja-
ponês.

Além de contar histórias de
artistas brasileiros que mais
contribuíram para difundir a
Bossa entre os músicos japo-
neses, a série abre espaço tam-
bém para representantes da
nova geração. Os documentá-
rios trazem ainda entrevistas,
curiosidades e apresentações
musicais, inclusive de grupos
formados por músicos japone-
ses e brasileiros.

Japoneses na bossa nova -
A atração dos japoneses pela
música brasileira não é recen-
te. Em 1964, Nara Leão e Sér-
gio Mendes realizaram um
show no Japão, dando início ao
“namoro” dos nipônicos com a
Bossa Nova. O primeiro “filho”
dessa relação foi o álbum do
saxofonista Sadao Watanabe,
intitulado “Watanabe Modern
Jazz”, com elementos do ritmo
norte-americano e também da
bossa brasileira. Nos anos 60,
Stan Getz apresentou-se na ter-
ra do sol nascente e teve como
parceiros de palco Edu Lobo e
Carlinhos Lira, dois dos princi-

pais nomes da Bossa Nova. No
final da década de 70, os japo-
neses tiveram a oportunidade de
ouvir ao vivo a voz de Elis Re-
gina, acompanhada pelo instru-
mental do percussionista
Hermeto Pascoal.

O grande número de brasi-
leiros descendentes de japone-
ses que decidiu tentar a vida
na terra de seus antepassados
foi decisivo para divulgar a
música brasileira no oriente.
Lisa Ono, brasileira filha de
japoneses, por exemplo, iniciou
sua carreira cantando o clás-
sico Saci Pererê na casa de
shows de seu pai em Tóquio.
Nesse mesmo local, já tocaram
mais de 300 músicos brasilei-
ros. Lisa vende em média 250
mil cópias a cada CD lançado,
o que pode ser considerado um
feito, dada a diversidade de
estilos musicais no Japão. A
presença de emissoras de rá-
dio com programas para a co-
munidade brasileira também foi
fundamental para a difusão da
música brasileira em território
japonês. Hoje, estima-se que
mais de 300 mil brasileiros vi-
vam no Japão – o que repre-
senta a terceira maior colônia
de imigrantes no país.

Força e imagem da bossa nova no Japão trazem cada vez mais simaptizantes do gênero brasileiro

DIVULGAÇÃO

Exposição itinerante traz ao público imagens de eventos dos nikkeis

WAGNER ALCANTARA
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EXPOSIÇÃO

Instituto Tomie Ohtake apresenta
expoentes da arquitetura japonesa

OInstituto Tomie Ohtake
traz para o Brasil dois
expoentes da arquite-

tura contemporânea japonesa,
Kazuyo Sejima (1956, Ibaraki,
Japão) e Ryue Nishizawa
(1966, Kanagawa, Japão).
Com curadoria da crítica e di-
retora do Museu de Arte Con-
temporânea de Tóquio, Yuko
Hasegawa, a mostra, que fi-
cará aberta de 14 de agosto a
28 de setembro, reúne cerca
de 40 projetos, apresentados
em 22 maquetes, desenhos,
fotos, vídeos e peças de design.

Os arquitetos, que se co-
nheceram no escritório do en-
tão já renomado Toyo Ito, for-
maram,  mais tarde, um siste-
ma interessante de parceria.
Em Tóquio, mantêm duas
equipes em  um mesmo edifí-
cio, que operam os projetos
individuais de cada um e que
se comunicam nos projetos
realizados pela dupla, com a
assinatura Sanaa (desde
1995).

A iniciativa de trabalhar em
conjunto (Sanaa) ampliou a
possibilidade de participação
dos arquitetos em concursos
internacionais e foi assim que
conquistaram o Leão de Ouro
na Bienal Internacional de Ar-
quitetura de Veneza, em 2004,
pelos projetos do Museu do
Século 21 de Arte Contempo-
rânea de Kanazawa, Ishikawa,
Japão (1999 - inaugurado em
2004), e ampliação do IVAM
– Instituto Valenciano de Arte
Moderna, Valência, Espanha
(2002 -), com a adição de
10.000 m2 e uma gigante co-
bertura em tela de aço perfu-
rada branca que, como uma
pele, envolverá todo bloco do
museu que toma o quarteirão.
Esse projeto, que deverá pro-
duzir uma atmosfera onírica na
paisagem urbana da cidade,
reafirma a poética marcante da
arquitetura Sanaa.

“A obra de Sejima e Nishi-
zawa, ao criar um espaço in-
termediário entre a área inter-
na e a natureza ao redor, por
meio de curvas e muita trans-
parência, instaura um novo
princípio na arquitetura con-

Trabalhos expostos trazem paisagens urbanas com atmosfera onírica para o público

DIVULGAÇÃO

temporânea, a serenidade, a
delicadeza. A obra quase se
desmaterializa”, explica Ricar-
do Ohtake, arquiteto e diretor
do Instituto Tomie Ohtake.

Na exposição, que reúne
trabalhos individuais de cada
um e também da dupla, entre
as 22 preciosas maquetes, há
uma, de grande extensão (10
x 7 metros), feita no Brasil por
estudantes da FAU-USP, sob
a coordenação da professora
Leninha Ayoub.

Destaques – Tra-
ta-se de um projeto
do Sanaa, também
primeiro prêmio em
concurso internaci-
onal, o Learning
Center EPFL – Es-
cola a Politécnica
Federal de
Lausanne, na Suíça
(2005 -), disputado
entre vigorosos
concorrentes, como
Jean Nouvel, Zaha
Hadid, Herzog &
de Meuron.

Outros desta-
ques entre as ma-
quetes estão tam-
bém outros vence-

dores de concurso com assina-
tura Sanaa, como o recém-
construído New Museum, em
Nova York (2003 – inaugurado
em 2008), e o novo Louvre, em
Lens, na França (2005), com
inauguração prevista para 2010,
além de projetos como o Pavi-
lhão de Vidro do Toledo Mu-
seum of Art, em Ohio, EUA
(2001 – inaugurado em 2006),
Zollverein School of Manage-
ment and Design, em Essen,
Alemanha (2003 – inaugurado

em 2006), entre outros.
“O processo do Sanaa pre-

ocupa-se em garantir a manu-
tenção de estilos de vida indi-
viduais, ao mesmo tempo em
que seus espaços constroem
um campo de consciência co-
letiva”, afirma a curadora Yuko
Hasegawa. Além dos 37 pro-
jetos de arquitetura que serão
exibidos, também por meio de
desenhos, fotos e vídeos, a
exposição traz mobiliário,
como as cadeiras Marumaru
(2000), Flower (2001) e Rabbit
(2005), além de aparelhos de
chá e café, pratos e talheres
desenvolvidos para a marca
italiana Alessi.

SEJIMA + NISHIZAWA/SANAA:
FLEXIBILIDADE, TRANSPA-
RÊNCIA, AMPLITUDE
QUANDO: DE 15 DE AGOSTO A 28 DE

SETEMBRO. DE TERÇA A DOMINGO, DAS

11 ÀS 20H. INAUGURAÇÃO: DIA 14 DE

AGOSTO (QUINTA-FEIRA), ÀS 20H

PALESTRA: 15 DE AGOSTO, ÀS 11H. INS-
CRIÇÕES PELO TELEFONE: 11/2245 1937
ONDE: INSTITUTO TOMIE OHTAKE (AV.
FARIA LIMA, 201 – ENTRADA PELA RUA

COROPÉS – PINHEIROS)
TEL.: 11/2245-1900
ENTRADA FRANCA

Imagens mostram características dos japoneses

Organizado pelo Soho Hair
International, o campeonato
será realizado no dia 15 de se-
tembro, no espaço Via Fun-
chal, localizado na Rua Fun-
chal, 65 – Vila Olímpia. Serão
premiados cinco profissionais,
totalizando R$35 mil em prê-
mios. O Soho Grand Prix tem
como objetivo valorizar e mo-
tivar o desenvolvimento dos
profissionais de cabelo de todo
o Brasil.

Para participar deste gran-
de evento, o profissional cabe-
leireiro deve acessar o site:
www.sohograndprix.com.br,
onde encontra o formulário de
inscrição e o regulamento com-
pleto do campeonato. As ins-
crições podem ser feitas até o
dia 20 de agosto, com paga-
mento de R$200,00. Serão ad-
mitidos no máximo 50 profis-
sionais participantes, com va-
gas preenchidas por ordem de
inscrição.

Os competidores serão
avaliados nos quesitos: linha de
corte (inovação do profissional
através da utilização de uma
determinada linha, que pode

MODA

Inscrições abertas para o Soho Grand Prix 2008

ser, geométrica, reta, desfiada
e etc), criatividade (conceitos
adotados para a transformação
visual da modelo) e harmonia,
que avaliará o resultado final.

A imaginação e a criação dos
hairstylists devem correr sol-
tas. Eles só não podem, em
hipótese alguma, apresentar
os cabelos que estiverem par-
cialmente ou totalmente pre-
sos.

O Soho Grand Prix tem
raízes na antiga Taça Soho,
evento realizado pelo Soho
Hair International durante 13
anos, de 1989 a 2002.

Campeonato acontece no dia 15 de setembro, no Via Funchal

DIVULGAÇÃO

A comunidade nipo-brasilei-
ra da Zona Oeste de São Pau-
lo será homenageada pela Câ-
mara Municipal de São Paulo,
em parceria com as Faculda-
des Integradas “Campos
Salles”, em sessão solene a ser
realizada nesta segunda-feira
(11), às 19 horas, no Auditório
das Faculdades, na rua Nossa
Senhora da Lapa, 270.

Além de representantes da
comunidade nikkei residentes na
região que se destacam em suas
atividades profissionais, serão

feitas homenagens póstumas
especiais para dois ilustres
lapeanos: o comerciante Irineu
Egutti e a educadora Jacyra
Guzzo do Carmo Curado.

Os convites para participar
da sessão podem ser retirados
na Portaria das Faculdades no
horário comercial.

A sessão é iniciativa do ve-
reador Aurélio Nomura, do PV,
que, como advogado, também
lembrará na oportunidade a cri-
ação dos Cursos Jurídicos no
Brasil em 11 de agosto de 1827.

ADMNISTRAÇÃO

Câmara homenageia
comunidade da Zona Oeste

Ícone dos jovens e
modernos, a banda Can-
sei de Ser Sexy inova
mais uma vez, ao dispo-
nibilizar seu novo disco,
“Donkey”, tanto para
audição quanto para
download gratuito e le-
gal. A banda permite que
os internautas ouçam e
baixem o disco através
do Álbum Virtual, da
Trama. De acordo com
a gravadora, o download
poderá ser feito em qual-
quer lugar no mundo (se-
ria possível restringir o
acesso de acordo com a iden-
tificação da localização do
computador) .

O álbum traz algumas mo-
dificações em relação aos an-
teriores. “Donkey” é o primei-
ro disco feito sem a participa-
ção da baixista Ira Trevisan
que anunciou sua saída para se
dedicar a projetos pessoais, e
foi produzido no Brasil por
Adriano Cintra e mixado em
Los Angeles por Mark ‘Spike’
Stent, conhecido por já ter tra-
balhado com Madonna, Bjork
e U2, entre outros.

Para bancar uma ação tão
ousada, a banda conta com o
apoio da montadora Volkswa-
gen  Segundo a empresa, o
download do novo álbum do
Cansei de Ser Sexy é um pre-
sente para o público.

A banda Cansei de Ser
Sexy surgiu em 2003 nos pal-
cos de bares e clubes de São
Paulo e tornou-se conhecida
com a ajuda da Internet. De-
pois de uma grande turnê pela
Europa e EUA, ela lança ago-
ra o segundo CD. Liderado
pela jovem e bela Luísa
Lovefoxxx

Para conferir o Álbum Vir-
tual e fazer o download do ál-
bum do Cansei de Ser Sexy

com o patrocínio da Volkswa-
gen, acesse: www.albumvir-
tual.trama.com.br.

Nikkei - LoveFoxxx ou Luísa
LoveFoxxx, nomes artísticos
de Luísa Hanaê Matsushita,
começou a trabalhar com ilus-
trações, já passou a assinar
seus trabalhos com seu nome
artístico conhecido atualmente.
Já trabalhou na revista Capri-
cho, para o estilista Caio Giobbi
e foi ilustradora do site Chic,
da jornalista Glória Kalil. Em
2003, enquanto trabalhava
como designer gráfica de esti-
lo para as grifes Triton e
Fórum, entrou para a banda
Cansei de Ser Sexy e posteri-
ormente, largou o emprego
para dedicar-se unicamente ao
grupo. O sexteto foi contrata-
do em 2005 pela Trama e no
ano seguinte, pelo selo ameri-
cano Sub Pop, berço de ban-
das como Nirvana e
Mudhoney.

Foi apresentadora do pro-
grama Music Box no SBT e
em 2006, assinou as ilustrações
de uma coleção de sandálias
Melissa, assim como o novo
design da fachada das lojas.
Também ganhou uma coluna
na revista Capricho.

MÚSICA

Banda Cansei de Ser Sexy
disponibiliza disco gratuito

Lovefoxxx: nikkei lidera banda CSS

DIVULGAÇÃO

Grupo já excursionou pela Europa e Japão neste ano
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ARTES

Exposição de quadros infantis
no Bunkyo termina amanhã (10)

Intitulado Ciranda da Arte -
linguagem sem fronteiras
(em japonês Sekai o tsuna-

gu e no kakehashi), a exposi-
ção de arte infantil, com obras
escolhidas através de um con-
curso realizado no Japão e que
contou com a participação de
68 países, termina amanhã (10)
no Bunkyo. Do total de inscri-
tos, 300 foram selecionados e
premiados, sendo que 40 obras
estarão à mostra no Salão
Nobre do Bunkyo. A entrada
é franca.

Paralelamente aos 40 qua-
dros premiados no concurso
internacional, também estarão
expostos 40 trabalhos feitos por
crianças brasileiras de várias
escolas, que serão enviados ao
Japão para participar da sele-
ção em 2008.

Apesar da pouca idade dos
participantes do Ciranda da Arte
- de 6 a 15 anos - a qualidade
dos desenhos impressiona. Os
trabalhos foram feitos em papel,
madeira e colagem, a maioria
aborda cenas do cotidiano, dan-
do uma visão infantil sobre a
vida em diferentes locais do
mundo. O objetivo do concurso
é o de que as pessoas perce-
bam que, apesar das diferenças
culturais, o mundo é único, sen-
do que as crianças que nele ha-
bitam têm sentimentos comuns.

Segundo Marina Suhara,
da  Associação Cultural dos
Departamentos de Senhoras
Cooperativistas (Adesc), o
Brasil ainda tem participação
pequena no concurso. “As
pessoas acham que é muito
difícil ganhar este prêmio, por
isso não se empenham em en-
viar os trabalhos, mas a Adesc

Planeta Terra, Brinquedo,
Verdura e Flor. Atualmente,
depois da premiação, a mos-
tra divide-se e percorre diver-
sos países.

No Brasil, a participação
ainda é pequena, mas espera-
se que nos próximos anos mais
escolas conheçam e participem
do concurso, mostrando possí-
veis talentos brasileiros para o
mundo. Neste ano, os 40 qua-
dros que vieram para a mostra
no Brasil provêm da Argenti-
na, Bolívia, Brasil, Chile, Co-
lômbia, Equador, Eslováquia,
Eslovênia, Espanha, Estados
Unidos, Nicarágua, Paraguai,
Sérvia, Suécia e Ucrânia.

CIRANDA DA ARTE - LINGUAGEM

SEM FRONTEIRAS / SEKAI O TSUNAGU E NO

KAKEHASHI

QUANDO: DE 6 A 10 DE AGOSTO DE 2008
HORÁRIO: QUARTA A SÁBADO, DAS 10 ÀS

17 HORAS/DOMINGO, DAS 10 ÀS 15 HORAS

ONDE: SALÃO NOBRE DO BUNKYO - RUA

SÃO JOAQUIM, 381 (2º ANDAR) -
LIBERDADE - SP
INFORMAÇÕES: (11) 3208-1755

tenta incentivar a divulgação
deste concurso no Brasil, por-
que é através do desenho que
as crianças melhoram sua per-
cepção das cores, formas e até
do mundo”, afirma Marina.

O primeiro concurso de
desenhos infantis aconteceu
em 1954, com o nome “En-
contro com os amigos do mun-
do”, mas restringiu-se ao Ja-

pão. Com o tempo, a iniciati-
va espalhou-se para outros
países e, em 1993, teve início
o “Concurso Anual de Dese-
nho Infantil”, promovido pela
Ie no Hikari Association, uma
Organização Cooperativista
Agrícola Nacional do Japão,
encarregada de atividades
culturais e editoriais. O con-
curso já teve como temas: o

Obra da Ucrânia ficou com o primeiro lugar no concurso

FOTOS: REPRODUÇÃO

Servia faturou a medalha de prata; Eslováquia ficou na terceira colocação com trabalho poético

MONOGRAFIA

ACBJ e Academia Paulista de
Letras lançam concurso

Aconteceu no dia 31 de ju-
lho, na sede da Academia Pau-
lista de Letras, a Cerimônia de
Lançamento do Prêmio Gui-
lherme de Almeida, o concurso
de monografias em Comemo-
ração ao Centenário da Imigra-
ção Japonesa, que homenageia
o grande poeta Guilherme de
Almeida, fundador da Aliança
Cultural Brasil-Japão.

Durante a cerimônia, o pre-
sidente da Aliança Cultural
Brasil-Japão, Jo Tatsumi, falou
sobre o projeto, que teve início
há quase um ano, quando o ex-
governador Cláudio Lembo
tomou posse como presidente
do Conselho da ACBJ, e lem-
brou a necessidade de home-
nagear o idealizador da Alian-
ça nesse Ano do Centenário.

“O poeta Guilherme de Al-
meida não foi somente o nos-
so primeiro presidente, como
também foi fundador e ideali-
zador da Aliança Cultural Bra-
sil-Japão, liderando uma força
traduzida na vontade de juntar
esforços bilaterais dos brasilei-
ros e japoneses na parceria
Brasil-Japão”, explica Jo
Tatsumi.

O Prêmio Guilherme de
Almeida, único e na importân-

cia de R$ 50.000,00 (cinqüen-
ta mil reais), será atribuído à
melhor obra inédita, voltada a
enaltecer a vida e a obra de
Guilherme de Almeida, com
ênfase em sua atuação em prol
do intercâmbio Brasil-Japão e
na fundação e primeira presi-
dência da Aliança Cultural
Brasil-Japão.

A cerimônia de lançamen-
to contou com a presença de
grandes nomes da literatura,
como Lygia Fagundes Telles,
e de Ada Pellegrini Grinover e
Benedito Ferri de Barros, aca-
dêmicos titulares da Academia
Paulista de Letras, e membros
da comissão julgadora do Prê-
mio Guilherme de Almeida.

Conheça o regulamento no
site www.aliancacultural.org.br
ou www.academiapaulistade-
letras.org.br.

 Mais informações podem
ser obtidas na Academia Pau-
lista de Letras (Largo do Arou-
che, 312/324, Centro, CEP
01219-000, São Paulo)  e na
Aliança Cultural Brasil-Japão
(R. Vergueiro, 727, 5º andar,
Liberdade, CEP 01504-001,
São Paulo

Contato: (11) 3209-6630 /
alianca@aliancacultural.org.br)

Diretoria da Aliança Cultura e da Academia durante lançamento

DIVULGAÇÃO
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NOVIDADES

PhotoImageBrazil reúne as maiores marcas das
áreas de fotografia e imagem

A16ª PhotoImageBrazil
2008 (Feira Internaci-
onal de Imagem),

maior feira de foto e imagem
da América Latina, realizada
pela Reed Exhibitions Alcanta-
ra Machado, acontece no perí-
odo de 12 a 15 de agosto, no
Centro de Exposições Imigran-
tes, em São Paulo, e contará
com 150 expositores. A edição
passada movimentou R$ 74 mi-
lhões e a meta para 2008 é au-
mentar o volume de negócios em
até 15% e ampliar o número de
compradores, alcançando 30
mil. Também, durante a feira,
será realizado o Fórum Seafesp
dos Profissionais da Imagem e
a Abrafoto 21 anos.

Este ano uma das preocu-
pações dos expositores é ali-
nhar seus produtos à conver-
gência. Hoje, empresas que
exploram essa qualidade em
seus produtos são mais procu-
radas por consumidores e re-
presentam as empresas de
maior participação nos merca-
dos em que atuam.

Eleita como melhor desta-
que em inovação na Feira CES
2008, em Las Vegas, a câmera
digital Exilim EX-F1, da Casio,
será lançada no Brasil durante
o evento. Sua principal carac-
terística é a agilidade. O pro-
duto tira até 60 fotos de 6MP
em um segundo. Na opção de
filmagem é possível capturar até
1200 frames ao mesmo tempo
e, a uma taxa de 60 campos por
segundo, há a possibilidade de
gravar filmes em resolução de
1920x1080 pixels, permitindo
assistir o conteúdo gravado em

Câmeras com alta tecnologia agregada prometem surpreender o público durante a feira

FOTOS: DIVULGAÇÃO

também funciona como máqui-
na digital com resolução de 2.1
megapixel. O sistema de áudio
se comunica em harmonia com
qualquer home teather, pois
capta áudio em formato 5.1
Surround Sound. O monitor
LCD, com 300.000 pixels é o
maior do mercado e possui ân-
gulos altos e baixos de grava-
ção.

A empresa também irá ex-
por a câmera fotográfica
FX500, com tela sensível ao
toque. A tecnologia, disponível
principalmente em celulares,
passa agora a integrar o uni-
verso das máquinas digitais
também. O produto também
grava vídeos em formato
1.280x720p, o que permite que

televisões de alta de-
finição por meio do
uso da saída HDMI,
disponível na
câmera. Além dis-
so, a EX-F1 também
grava diretamente
no formato MPEG-
4 H.264, compatível
com o site YouTube.

Integrada às no-
vas televisões de
alta definição, a
filmadora HS9, da
Panasonic, possui
grande espaço de
memória interna:
com 60GB, grava
até 15 horas de ima-
gens em Full HD.
Além de filmadora,Expectativa é movimentar mais de R$ 74 mi

as imagens sejam vistas em
telas de alta definição.

Blu-Ray – As mídias de alta
definição, do tipo Blu-Ray, con-
sideradas a próxima geração
dos DVDs, também estarão na
feira. A MAXPRINT apresen-
tará o BD-R e BD-RE, discos
com capacidade de armazena-
mento de 25GB/ 135 minutos
de informação, resistente a ar-
ranhões e marcas digitais e tec-
nologia laser azul-ultravioleta.
Outro produto diferenciado é o
CD-R Light Scribe. A capaci-
dade é a mesma de um CD-R
comum (700MB), mas o pro-
duto possui uma camada na su-
perfície do disco que permite
sua personalização sem que
haja a necessidade do uso de
uma impressora. Para aprovei-
tar a novidade, que também foi
lançada na versão DVD-R, é
necessário possuir software e
drive compatíveis (permitindo
que o laser queime a superfície
do disco e reproduza a imagem
desejada). Desktops e note-
books recentemente lançados
já possuem tal tecnologia.

Também em armazena-
mento de dados, a T. Tanaka,
distribuidora da marca Delkin
Devices, exibirá suas mídias
Blu Ray com durabilidade de
200 anos e velocidade de gra-
vação de 25GB em apenas 23
minutos, e CD-R, com layer a
base de ouro 24K, que garan-
te a conservação das informa-
ções por 300 anos.

A Nikon apresentará o aces-
sório WT-4A, um transmissor
Wireless que permite a conexão

de até cinco câmeras das séries
D3 e D300 simultaneamente. O
produto faz a transferência dos
arquivos diretamente para o
computador na banda de trans-
ferência padrão (IEEE802.11)
WiFi e em outras três versões
(a, b e g). Outro acessório dife-
renciado é o MC-35, um siste-
ma GPS que registra a posição
geográfica do fotógrafo quando
foi gerada a imagem.

A Multilaser acaba de lan-
çar no mercado a câmera digi-
tal DC700, que funciona como
câmera fotográfica, filmadora
digital e gravador de voz, com
resolução de 7.0 megapixels
(3072x2304). O aparelho ainda
possui: display colorido de 2,5'
- que proporciona ótima visua-
lização das fotos e dos vídeos
captados -, memória interna de
16MB, sendo 10MB disponíveis
para uso; e zooms ótico de 3X
e digital de 4X.

A Fujifilm também estará
presente na PhotoImageBra-
zil com seu primeiro quiosque
para serviços de auto-atendi-
mento. A ASK-2000 Photo
Printer combina terminais de
impressão DPC - Digital Photo
Center e uma impressora “dye
sublimation”.

PHOTOIMAGEBRAZIL –
16ª FEIRA INTERNACIONAL DE IMAGEM

QUANDO: DE 12  A 15 DE AGOSTO,
DAS 13H ÀS 20H

ONDE: CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMIGRAN-
TES (RODOVIA DOS IMIGRANTES, KM 1,5)
PROIBIDA A ENTRADA DE MENORES DE

14 ANOS

MAIS INFORMAÇÕES:
WWW.PHOTOIMAGEBRAZIL.COM.BR

A Chelles & Ha-
yashi Design con-
quistou o “Silver
Award” na categoria
“Utensílios Domésti-
cos” do Idea (Inter-
national Design
Excelence Awards),
um dos prêmios de
design mais impor-
tantes do mundo, que
foi criado em 1980
pela IDSA (Industri-
al Designers Society
of America - EUA).

O estúdio de
design venceu com o
projeto da lavadora
SuperPop, da
Mueller Eletrodo-
mésticos, desenvol-
vido a partir de uma
pesquisa, a qual ava-
liou a opinião de con-
sumidoras e potenci-
ais vendedores. Fo-
ram investigadas as necessida-
des de cada grupo e, em se-
gundo momento, apresentados
conceitos iniciais de design
para verificar a reação das
pessoas.

Em maio deste ano, o
design da lavadora foi o ven-
cedor do ouro na categoria
“Produtos para Casa” do Idea/
Brasil, que foi realizado pela
primeira vez fora de seu país
de origem. Os premiados do
Idea/Brasil foram inscritos au-
tomaticamente na edição inter-
nacional do prêmio.

“Este trabalho já havia sido
reconhecido no Brasil e agora
ganha reconhecimento inter-
nacional. É gratificante rece-
ber um prêmio desta magnitu-
de por um produto de baixo
custo, voltado para pessoas de
baixa renda, com soluções
bem brasileiras mas que atraí-
ram a atenção por resolver
problemas universais, tais
como logística, espaço reduzi-
do nas residências e uso raci-

onal de água” explica o
designer Gustavo Chelles so-
bre a importância desta con-
quista.

Premiação – A cerimônia de
premiação do Idea acontece-
rá no dia 13 de setembro em
Phoenix, no Arizona Biltmore.
Os designers vencedores das
17 categorias receberão os
prêmios das mãos dos 20 jura-
dos internacionais que escolhe-
ram os 205 ganhadores, a par-
tir de 1517 inscritos de todo o
mundo.

Sobre a Chelles & Hayashi
Design – Com 12 anos de
existência, a Chelles & Haya-
shi Design já ganhou diversos
prêmios pelo desenvolvimento
de produtos inovadores, como
a lavadora PopTank da Mueller
Eletrodomésticos, o Tanque Ti-
gre, a linha de Porta-Filtros da
Melitta, as lavadoras SuperPop
e Belíssima, também da
Mueller. (www.design.ind.br).

MIDIA

Chelles & Hayashi Design
comemora prêmio Idea

O design da lavadora SuperPop rendeu ao
estúdio o segundo lugar no prêmio
Americano

DIVULGAÇÃO

Micro e pequenas empre-
sas poderão aprender a expor-
tar seus produtos e serviços
para o Japão. O SAX (Siste-
ma de Apoio à Exportação) e
em parceria com a Jetro
(Japan External Trade Orga-
nization), órgão oficial de co-
mércio exterior do Japão no
Brasil, realiza a terceira pales-
tra “Do ABC para o mundo”
deste ano em Santo André.

A palestra gratuita mostra-
rá aos empresários algumas
leis comerciais do Japão, os
principais produtos de impor-
tação, os mais consumidos e
os que o país tem interesse de
importar. Ko Sasaki, presiden-
te da Jetro e palestrante do
evento, conta que os laços co-
merciais entre os dois países
sempre foram estreitos. “As
relações comerciais começa-
ram nos anos 60 e tiveram um
aquecimento a partir do ano
2000. O Japão importa do Bra-
sil produtos básicos como ali-
mentos e recursos naturais e,
portanto, não há possibilidade
de diminuição das importações
do Brasil. A tendência é au-
mentar ainda mais”, explica
Sasaki.

O valor das importações
tem aumentado para 6,1
trilhões de dólares, sendo que
deste montante as exportações
brasileiras para o Japão pas-
sam dos 4,3 bilhões de dóla-

res. Apesar da boa abertura de
mercado, Sasaki recomenda
que aqueles que quiserem ven-
der seus produtos/serviços,
precisam estar atentos. “O
Japão não tem restrições
tarifárias quanto às importa-
ções. A questão é que o país
tem costumes bem específicos
e por isso é fundamental que o
exportador estude as caracte-
rísticas econômicas e sociais
do país e faça a adequação do
seu produto para incrementar
o potencial de exportação. A
tendência é que produtos in-
dustrializados brasileiros fa-
çam parte das importações do
Japão”, pondera.

EXPORTAÇÃO

Mercado japonês é tema do novo encontro no ABC

Visibilidade – Para o geren-
te do SAX, Everton Prates,
esta é uma importante ação
econômica realizada no muni-

cípio e na região do Grande
ABC. “Esta palestra dá visibi-
lidade aos empresários do
ABC e é uma ferramenta de
negócios. Para os interessados
em exportar produtos para o
Japão, é uma boa oportunida-
de para conhecer os procedi-
mentos corretos e seguros.
Esperamos que seja mais um
incentivo para os empresários
exportarem, ainda mais com
as comemorações do Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil”, completa.

PALESTRA “DO ABC PARA O MUNDO”
ONDE: 13 DE AGOSTO, DAS 9 ÀS 11H45
ONDE: AUDITÓRIO DA OAB (AV.
PORTUGAL, 233 – CENTRO – SANTO

ANDRÉ)
INSCRIÇÕES ATÉ O DIA 11/08 PELO

TELEFONE (11) 4433.0493 E
4433.0474
GRATUITO E COM VAGAS LIMITADAS

Debate discutirá exportação de produtos e serviços ao Japão

DIVULGAÇÃO



BEISEBOL

Mie Nishi conclui primeira etapa
para receber equipes japonesas

A modalidade tênis de mesa
será disputada entre 13 e 23
de agosto. Veja o perfil dos
nossos atletas em Pequim:

GUSTAVO TSUBOI –
Idade: 23 anos. Posição no ran-
king mundial: 154º. Gustavo
Tsuboi foi o primeiro mesa-te-
nista brasileiro a garantir uma
vaga no pré-olímpico

THIAGO MONTEIRO –
Idade: 27 anos. Posição no ran-
king mundial: 66º

HUGO HOYAMA – Ida-
de: 39 anos. Posição no ran-
king mundial: 156º

MARIANY NONAKA –
Idade: 20 anos. Posição no ran-
king mundial: 307º

O Brasil conquistou o direi-
to de representar a América
Latina no masculino, após ser
o primeiro país a classificar
dois atletas na seletiva para as
Olimpíadas, em abril deste ano.
Já no feminino, Mariany parti-
cipará apenas do individual, já
que a República Dominicana
colocou suas duas chinesas
naturalizadas.

No total são 16 equipes par-
ticipantes, sendo que cada con-
tinente será representado por
um país totalizando seis equi-
pes: Nigéria (África), Brasil
(América Latina), Canadá
(América do Norte), Alemanha
(Europa), Austrália (Oceania)

TÊNIS DE MESA/JOGOS OLÍMPÍCOS

As chances (nada otimistas)
do Brasil em Pequim

e China (Ásia); completam
mais 10 equipes, sendo 5 da
Ásia e 5 da Europa de acordo
com os pontos no ranking mun-
dial e os resultados das seleti-
vas. No ranking especial para
a Olimpíada a equipe brasilei-
ra se encontra em 13º de acor-
do com o sorteio realizado na
quinta-feira (7), o Brasil caiu
no Grupo C, com Coréia do
Sul, China Taipei e Suécia.
Apenas o primeiro de cada
grupo tem chances do ouro, os
segundos lugares de cada gru-
po podem sonhar com um
bronze, mas numa tarefa mui-
to difícil, pois terão que ven-
cer três partidas seguidas para
tal.

Portanto as previsões não
são nada boas para conseguir-
mos uma medalha em equipes.
A situação é ainda pior na dis-
puta individual, onde 78 atle-
tas disputarão 3 medalhas, ou
seja, tarefa impossível se ava-
liarmos o ranking individual de
cada brasileiro.

Resta sonharmos, já que as
partidas serão realizadas de
madrugada (horário de Brasí-
lia) e torcer pelo sucesso da
equipe brasileira!

Marcos Yamada será co-
mentarista da ESPN-Brasil
nesta Olimpíada

O presidente Lula visitou a Vila e cumprimentou Hugo Hoyama

DIVULGAÇÃO

Os meses de agosto e
setembro prometem
para quem gosta de

beisebol. De 9 a 17 de agosto,
a Confederação Brasileira de
Beisebol e Softbol promove os
Jogos da Amizade, que colo-
carão frente a frente a Sele-
ção Brasileira de Beisebol e os
times universitários de Keio e
Waseda, do Japão, que de-
sembaraçam nesta quinta-fei-
ra (7) no Brasil.

O evento faz parte do pro-
grama oficial de festividades
em comemoração ao Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil. Durante esse perío-
do, a equipe nacional excursi-
onará junto com as equipes ja-
ponesas por cidades de São
Paulo e Paraná, enfrentando-
se em partidas amistosas.

E a disputa começa hoje (9),
na cidade de Presidente Pru-
dente (SP). Amanhã (10), será
a vez de Maringá (PR) rece-
ber um dos mais tradicionais
duelos entre Waseda e Keio.
Nos dias 14 e 16 de agosto, os
Jogos da Amizade passarão
pelas cidades de Lins (SP) e

Ibiúna (SP), respectivamente.
O evento termina no dia 17,
com as duas últimas partidas
serão disputadas no reforma-
do Estádio Municipal de Bei-
sebol “Mie Nichi”, no bairro do
Bom Retiro, em São Paulo
(SP).

Em cada cidade, as univer-
sidades duelarão entre si e
uma delas fará a partida de
fundo contra a seleção brasi-
leira, que terá no comando téc-
nico o estreante Ronaldo Ono.
“Além de promover o inter-
câmbio esportivo, que será
muito importante para o de-
senvolvimento do esporte no
Brasil, será uma grande festa
para homenagear o Centená-
rio da Imigração Japonesa. E
será, também, uma experiên-
cia única para as delegações
japonesas, que conhecerão
um País de cultura e povo tão
singulares”, disse Jorge
Otsuka, presidente da Confe-
deração Brasileira de Beise-
bol e Softbol.

É a segunda vez que as tra-
dicionais equipes de beisebol
das universidades Keio e

Waseda vêm juntas ao Brasil.
No Japão, o confronto entre
elas, que costuma lotar os es-
tádios em Tóquio, é conhecido
como “Sokeisen” e trata-se de
uma das mais antigas rivalida-
des do mundo esportivo.  Em
1998, ano em que foram co-
memorados os 90 anos do Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa no Brasil, as duas universi-
dades vieram ao País e
protagonizaram o “Sokeisen”
pela primeira vez fora do Ja-
pão.

Não à toa, os ingressos para
as partidas na capital paulista
se esgotaram rapidamente.
“Distribuímos sete mil ingres-
sos e mesmo limitando uma
cota de cinco bilhetes para
cada torcedor a procura foi
muito grande”, disse Otsuka,
acrescentando que “o interes-
se maior deve-se aos mais ido-
sos”. “Mas ficamos impressi-

onados também pelo fato de
muitos não descendentes de
japoneses nos procurarem”,
observou o dirigente.

Bom Retiro – Para receber
as equipes japonesas, o Está-
dio Municipal de Beisebol Mie
Nishi, no Bom Retiro, passou
por reformas. A primeira des-
de que foi inaugurado, em
1958. A primeira etapa, que
inclui melhoras na parte hidráu-
lica e elétrica, além de melhoria
no gramado, já está concluída.
A reinauguração está prevista
para a próxima sexta-feira
(15), dois dias antes do
Sokeisen. Para a ocasião, a
administração do Bom Retiro
providenciará a instalação de
arquibancadas tubulares com
capacidade para mais 3500 lu-
gares, totalizando  7 mil assen-
tos para os jogos.

(Aldo Shiguti)

Representantes das Universidades de Waseda e Keio e dirigentes brasileiros durante coletiva à imprensa nipônica

DIVULGAÇÃO

A seleção brasileira nikkei
de tênis de mesa, formada por
16 atletas, oriundos dos resul-
tados do Campeonato Brasilei-
ro Intercolonial realizado em
janeiro de 2008, mais atletas da
Liga Nipo-Brasileira, venceu
todas as modalidades da 18ª
Confraternização Desportiva
Internacional Nikkei, competi-
ção organizada pela Associa-
ção Cultural e Esportiva Pira-
tininga nos dias 31 de julho e
1º, 2 e 3 de agosto, em São
Paulo.

Desde que o tênis de mesa
foi inserido no calendário da
Confraternização, em 1977, o
Brasil teve sua hegemonia que-
brada em apenas duas ocasi-
ões, em 1992, em Mar del
Plata, na Argentina, e em 2006,
em Cancun.

Este ano, a equipe ganhou
o reforço de atletas experien-
tes como Jéssica Yamada –
única que obteve 100% de
aproveitamento, conseguindo 4
medalhas de ouro – Mauricio
Nonaka e Claudia Ikeizumi.

Confira os resultados:
Torneio por Equipes

Masculino: 1) Brasil “A”
(Mauricius Nonaka/Yuri
Bavaresco/Danilo Toma/

TÊNIS DE MESA

Brasil mantém hegemonia na Confraternização

Equipes participantes da Confraternização Desportiva Nikkei

DIVULGAÇÃO

Torneio Individual Mas-
culino: 1) Mauricius Nonaka
(Brasil); 2) Yuri Bavaresco
(Brasil); 3) Danilo Toma (Bra-
sil)

Torneio Individual Femi-
nino: 1)Jéssica Yamada (Bra-
sil); 2) Claudia Ikeizumi (Bra-
sil); 3) Naomi Iwasa (Argen-
tina)

Troféu Eficiência Mas-
culino: 1) Brasil (156 pontos);
2) Peru (19); 3) Argentina (11)

Troféu Eficiência Femi-
nino: 1) Brasil (120 pontos);
2) Argentina (37); 3) Peru (19)

Troféu Eficiência Geral:
1) Brasil (276 pontos); 2) Ar-
gentina (48); 3) Peru (38)

Mauro Thaira); 2) Brasil “B”
((Jeff Yamada/Gerson Ferrei-
ra Neto/Rodrigo Fujii/Marce-
lo Tasato); 3) Peru (Jorge
Pazos/Alonso Shimabukuro/
Kioshi Portales/Daniel
Gutierrez)

Torneio por Equipes Fe-
minino: 1) Brasil “A”
(Cçaudia Ikeizumi/Jéssica Ya-
mada/Patrícia Thaira/Beatriz
Toma); 2) Brasil “B” (Leine
Ágata/Cíntia Nagano/Carolina
Nagano/Thamyres Mori); 3)
Peru (Valery Shimabukuro/Eri
Goya/Claudia Nonogawa)

Torneio de Duplas Mista:
1) Brasil “B” (Yuri Bavaresco/

Jéssica Yamada); Brasil “D”
(Jeff Yamada/Carolina Naga-
no); 3) Brasil “A” (Mauricius
Nonaka/Claudia Ikeizumi)

Torneio de Duplas Mas-
culinas: 1) Brasil “B” (Danilo
Toma/Jeff Yamada); 2) Brasil
“C” (Gerson Neto/Rodrigo
Fujii); 3) Brasil “A”
(Mauricius Nonaka/Yuri
Bavaresco)

Torneio de Duplas Fe-
mininas: 1) Brasil “A” (Clau-
dia Ikeizumi/Jéssica Yamada);
2) Argentina “A” (Paula
Fukuhara/Naomi Iwasa); 3)
Brasil/Peru (Priscila Ralickas/
Claudia Nonogawa)

Depois do duelo entre as
Universidades japonesas de
Waseda e Keio, chega a vez
da disputa entre os colegiais,
mas não menos tradicional. No
dia 28 de agosto desembarca
uma comitiva formada por 20
atletas que serão selecionados
no dia 18 deste mês, quando
termina o campeonato Cole-
gial naquele país. A competi-
ção, que teve início no último
dia 2, conta com a participa-
ção de 55 equipes – geralmen-
te são 99. Um dos destaques
é o brasileiro Pedro Ivo Okuda,
do Honjo Daiti, da província
de Saitama. No dia 4 o
mariliense bateu um homerun
sayonará e entrou para a his-
tória como o 15º jogador a al-
cançar o feito.

Segundo o presidente da
CBBS, Jorge Otsuka, o inter-
câmbio entre as categorias
juvenis teve início no final da
década de 60 e acontece a
cada dez anos. “Sempre um
ano antes enviamos uma co-
mitiva para lá. Em 2007, por
exemplo, fizemos oito amis-
tosos contra equipes juvenis

de lá”, conta Otsuka, lem-
brando que o saldo foram cin-
co derrotas contra três vitó-
rias brasileiras.

Este ano, a equipe coman-
dada por Estevão Sato fará
cinco amistosos contra os ja-
poneses. A primeira partida
acontece no dia 30 de agosto,
na cidade de Bastos (SP) e no
dia seguinte o duelo está mar-
cado para Londrina (PR). No
dia 3 de setembro é a vez de
Campo Grande MS) receber
a partida e no dia 6 o confron-
to será realizado em Mogi das
Cruzes. A excursão dos japo-
neses termina no feriado de 7
de Setembro, no Estádio de
Biesebol Mie Nishi, em São
Paulo.

Para os jogos na capital
paulista os ingressos são gra-
tuitos e podem ser retirados
a partir desta segunda-feira
(11), na Federação Paulista
de Beisebol e Softbol ou na
Confederação Brasileira de
Beisebol e Softbol. Informa-
ções pelo tel. 11/5034-9904.
Nas outras cidades, a entra-
da custará R$ 10,00. (AS)

Ingressos para o Koko Yakiu podem ser

retirados a partir desta segunda-feira



12 JORNAL NIPPAK São Paulo, 09 de agosto de 2008

MANGÁ

Sucesso mundial de vendas, Nana
é lançando no Brasil pela JBC

Depois de Helsing, man-
ga voltado para o pú-
blico adulto, a JBC lan-

ça agora “Nana”, o best seller
de Ai Yazawa, que acumula
até o momento um total de 43
milhões de cópias (em anda-
mento no Japão, no volume 19,
o mais recente). A publicação
ganhou 2 filmes no cinema e
uma animação de 47 episódi-
os. Também vendeu games
para Playstation 2 e Nintendo
DS. Os filmes e a trilha sono-
ra do animes são recordistas
de venda.

”Nana” é editado e publi-
cado no Japão pela Shueisha
(a mesma de Hunter X Hunter
e tantos outros títulos que são
sucesso de público). Ai
Yazawa recebeu o prêmio de
melhor Shojo Manga no
Shogakukan Manga Award
em 2003.

“Nana” é a história sobre
duas garotas que tem o primei-
ro nome em comum, Nana
Oosaki e Nana Komatsu. São
de estilos e comportamentos
totalmente diferentes. Nana
Komatsu é ingênua e sonhado-
ra, a típica garota do campo que

WCS

Brasil faz bonito no Japão e
conquista o bicampeonato

Foi ao ar recentemente o
site oficial da tão conhecida
turma brasileira em sua versão
adolescente, a Turma da Mô-
nica Jovem.

Os personagens permane-
cem os mesmos, porém, suas
características mais adultas
levam a revista para um públi-
co adolescente.

Personagens
Mônica: Não está mais bai-

xinha nem gordinha. Continua

um pouco dentucinha e ainda
tem um gosto pela cor verme-
lha. Suas roupas mudaram
mas ainda continua com seu
amado coelinho.

Magali: Sempre comilona
mas de uma forma saudável.
Cuida de seu corpo e de sua
saúde com uma dieta balance-
ada e atividades físicas para
queimar as calorias.

Cebola: O pequeno garoto
com a língua “plesa” agora é

conhecido como Cebola. Seu
cabelo ganhou mais fios mas
ainda mantém o formato origi-
nal. Era motivo de piadas quan-
do pequeno por causa de sua
fala engraçada, mas agora fez
tratamento com uma
fonoudióloga para corrigir a si-
tuação.

Cascão: A turma fez com
que mudasse de déia. Agora,
Cascão toma um banho de vez
em quando! È apaixonado por

esportes radicais e nun-
ca consegue deixar seu
quarto arrumado.

Você pode acessar
através do endereço
w w w . a s s i n e
p a n i n i . c o m /
turmadamonica jovem e
conhecer um pouco
mais sobre o novo pro-
jeto do cartunista Mau-
rício de Souza, que tor-
nou-se, recentemente,
um dos dez escritores
mais admirados do
Brasil.

O novo filme Gegege no
Kitaro: Nippon Bakuretsu!!,
que estréia no dia 20 de de-
zembro no Japão, ganhou um
trailer disponível na página ofi-
cial da Toei Animation que
pode ser acessada pelo ende-
reço www.toei-anim.co.jp/tv/
kitaro.

O longa é baseado na série
televisiva Gegege no Kitaro,
que também é uma adaptação
do manga que conta a hostória
de um jovem meio-demônio
com o nome de Kitaro.

O monge e a garota per-
manecem em silêncio pro um
bom tempo e mesmo assim
lágrimas escorem incansavel-
mente pelo rosto de Sayuri.
Aquele dia foi o mais estra-
nho e assustador de toda sua
vida. Coisas que acreditava
existirem apenas em séries
de fantasia aconteceram bem
diante de seus olhos, tudo
aquilo era surreal.

Desde muito pequena,
Sayuri estava determinada a
tornar-se médica para ajudar
o máximo de pessoas que
também passaram pela situ-
ação de seus pais. Viveu toda
a sua vida sem poder abra-
çar seus pais e prometeu não
deixar mais nenhuma pessoa
sofrer pela perda de um ente
querido. Estava prestes a
entrar para uma universidade
e realizar seu grande sonho,
mas em apenas um único dia
todo seu mundo desabou, já
não sabia mais quem era nem
o que faria sozinha.

- Sayuri... Sayuri, acorde.
A tempestade já passou. –
Disse o Zenjin.

Por um instante a garota
sente-se aliviada: “Ah! Tudo
aquilo não passou de um so-
nho!”.

Seus olhos abrem deva-
gar, mexe-se um pouco para
alongar o corpo e acaba sen-
tindo o chão duro e frio.Não,
não era um sonho.

Aos poucos uma imagem
vai tornando-se nítida e a fi-
gura de Zenjin torna-se reco-
nhecível.

- Sayuri, a tempestade já
passou... Temos que ir an-
dando.

- O... O que? Quer dizer
que tudo acabou?

- Não... Infelizmente aqui-
lo foi só o começo...

- Como assim!? – Sayuri
arregala os olhos e rapida-
mente desperta da sonolên-
cia.

- Sayuri... – Explica o mon-
ge. – Aquilo foi apenas a in-
trodução, foi muito pior do que
eu imaginava! Aquela tempes-
tade foi apenas a porta de
abertura, muitas forças ma-
lignas foram trazidas das
mais diversas dimensões.
Coisas absolutamente terrí-
veis estão por vir!

- Mas por que? Por que??
– Questiona já com algumas
lágrimas no rosto.

- Aquela flauta era um ar-
tefato extremamente preci-
oso e poderoso. A energia
emanada pela flauta quebra-
da foi que atraiu tais criatu-
ras malignas... Infelizmente
meus conhecimentos sobre
o assunto não são o sufici-
ente, devemos imediata-
mente ir ao templo sagrado
de Tankami. Lá o grande
mestre do templo irá nos aju-
dar.
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A dupla formada por Gabri-
el Niemietz (26) e Jéssica Cam-
pos (21), escolhidos através da
eliminatória brasileira organiza-
da pela Editora JBC, levou o tí-
tulo de campeão de 2008 na
grande final realizada no último
dia 3 do maior concurso inter-
nacional de cosplayers, o World
Cosplay Summit (WCS).

Sediado no Japão, o evento
reúne competidores de treze
países e escolhe o melhor
cosplayer do mundo. Desta vez,
concorreram representantes da
Alemanha, Brasil, China, Cinga-
pura, Coréia, Dinamarca, Espa-
nha, Estados Unidos, França,
Itália, Japão (representado por
duplas de Tóquio e Osaka),
México e Tailândia.

Gabriel e Jéssica empolga-
ram juízes e platéia com a
apresentação baseada no ani-
me Burst Angel, com direto a
uma caçadora de recompen-
sas e um robô com mais de dois
metros de altural.

O WCS – O World Cosplay
Summit é um evento organiza-
do pela Tv Aichi do Japão, e
seu formato atual de campeo-
nato existe desde 2005.

Em 2006, graças à uma
parceria entre a TV Aichi e a
Editora JBC, o Brasil foi in-
serido na competição. Dife-
rente dos demais países par-
ticipantes do WCS, os brasi-
leiros passam por duas fases
antes de serem escolhidos
para representar o país na fi-
nal mundial.

A primeira delas é disputar
uma das muitas seletivas regi-
onais, as quais selecionam ape-
nas quinze duplas que ganham
o direito de tentar uma vaga
na final japonesa.

O Brasil participa da com-
petição desde 2006 e já no seu
primeiro ano de disputa, con-
seguiu o título de melhor do
mundo. A conquista de 2008 dá
ao Brasil o status inédito de
bicampeão da disputa.

DIVULGAÇÃO

Brasileiros desbancaram representantes de 12 países

nada a fazer sucesso com suas
músicas.

Nana Komatsu é outra pro-
tagonista, a outra “Nana”. Ela
cresceu com amor e o acon-
chego de sua família. Acom-
panhou seu namorado Shoji até
Tóquio e tenta buscar sua in-
dependência, mas seus traba-
lhos de meio-período e as
questões amorosas entram em
conflito. Seu apelido é “Hachi”.

Nobuo Terashima (Nobu),
é guitarrista da banda Blast’s
e tornou-se amigo de Nana
Osaki durante o colegial. É fi-
lho de uma família famosa por
hospedarias, mas não podia
deixar a música por isso foi
parar em Tóquio.

Yasushi Takagi (Yasu), é
baterista da Blast’s. Apesar de
sua aparência, como líder, con-
ta com todos ao seu redor. Ele
trabalha em um escritório de
advocacia.

Ren Honjo (Ren) é apaixo-
nado por Nana Oosaki. É o
guitarrista da banda Trapnest
e responsável pelas composi-
ções.

Junko Saotome (Jun-chan)
é a melhor amiga de Nana
Komatsu desde o colegial e
universitária de arte. É a en-
carregada da Junko’s Bar (bar
da Junko), a sessão extra no
final de cada mangá.

Kyosuke Takakura, namo-
rado de Junko. Às vezes é re-
preendido  pela sua namorada
por ser bonzinho ou mimar de-
mais a Nana Komatsu.

Shoji Endo, amigo de esco-
la de Junko. É o namorado de
Nana Komatsu e cuida muito
bem dela, mas...

DIVULGAÇÃO

Mangá retrata a história de duas garotas que tem o mesmo nome

não sabe o que quer para sua
vida. A outra é Nana Oosaki
moderna e fashion, é vocalista
de uma banda de Punk, ela está
determinada a ter  sucesso com
suas músicas.

As duas garotas se encon-
tram no trem indo para Tóquio
e desenham uma história re-
cheada de amores, sonhos e
amizades.

Os Personagens – Nana
Oosaki é uma das protagonis-
tas e também vocalista de uma
banda de Punk, que quer a sua
banda chamada Black Stones
(Blast) como a número um nas
paradas. Abandonada por seus
pais e criada por sua avó, vi-
veu por um período com o na-
morado Ren, antes de ir a To-
kyo. Ela foi à capital determi-


