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Reunião discute parceria de Japão e
Brasil para produção de agroenergia

www.jornalnippak.com.br

ARQUIVO/JN

Comitiva convida
Lula para participar
de Imin-100
O prefeito Nedson Michele-
ti, os coordenadores da co-
missão Imin-100 e o deputa-
do federal André Vargas (PT)
convidaram na última terça-
feira o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva para participar,
em Londrina, das festividades
dos 100 anos da imigração
japonesa no Brasil, em junho
de 2008. A formalização do
convite foi feita ao chefe de
gabinete de Lula, Gilberto
Carvalho, em audiência na
Presidência da República. Na
ocasião, a comitiva visitou
também o gabinete da minsitra
do Turismo, Marta Suplicy.

—————–—— | pág 4

Como acontece todos os anos, o Jornal Nippak e o Nikkey Shimbun preparam para o
próximo domingo (19) mais uma edição do evento “Melodias Imortais – Canções que tocam
na alma japonesa”, reunindo os melhores cantores da comunidade. Neste ano, estão progra-
mados 56 cantores de diferentes cidades para cantarem músicas escolhidas pelos próprios
leitores dos jornais. Dentre os destaques, estão nomes como Mario Chibana e Nobuhiro
Hirata (foto), campeão absoluto do Brasileirão de Karaokê 2007. Aos interessados, o evento
acontece no Bunkyo (rua São Joaquim, 381, SP, a partir das 10 horas). Mais informações
sobre pontos de venda dos convites podem ser obtidas pelo tel 11/ 3208-3977.

Em visita ao Brasil na última
semana, a vice-ministra de
Agricultura do Japão, Keiko
Nagaoka, confirmou que um
acordo prático entre Brasil e
Japão na produção e distribui-
ção de biocombustível está pró-
ximo. Segundo ela, o Japão tem
————–—–––—–———————–—–––————–—–—–––—–———– | pág 3

muito interesse na experiência
brasileira na produção de eta-
nol. Entretanto, ressaltou que a
matéria prima deve ser a celu-
lose já que a utilização de soja
e milho impacta na produção
mundial de alimentos. Segundo
a ministra, o Japão ainda apre-

senta pouca experiência na pro-
dução de biocombustíveis, mas
tem como meta – a médio pra-
zo - ampliar a planta
tecnológica e atingir a produ-
ção de 10% do consumo do
país até 2030, cerca de 6 bi-
lhões de litros.

Cosplayers brasileiros fazem
bonito em Campeonato Mundial
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DIVULGAÇÃO/JBC

 Mesmo não repetindo o êxito de 2006, quando o país sagrou-
se campeão mundial da competição, a apresentação do man-
gá Inu-Yasha pela dupla brasileira  Marcelo Fernandes e Thaís
Jussim,  com cinco personagens diferentes, foi surpreendente
e aplaudida pelo público durante o Campeonato Mundial de
Cosplay, que acontece no Japão desde 2003.

Juiz do Paraná
recebe convite para
integrar TST
O juiz paranaense Fernando
Ono recebeu nessa semana
uma grande notícia: passará a
ocupar uma das cadeiras mais
importantes do Poder Judici-
ário, a do Tribunal Superior
do Trabalho. Em sessão rea-
lizada no último dia 29, o Ple-
no do Tribunal Superior do
Trabalho escolheu o nome do
juiz para integrar lista quíntupla
para preenchimento de três
novas vagas de ministro do
Tribunal. Natural de Assaí
(PR), o nikkei integra atual-
mente o Órgão Especial e a
1ª Turma de juízes do TRT-
PR.

—————–—— | pág 4

Itapecerica da Serra realiza
Semana da Cultura Japonesa

———–—–––—————–—––––——–——– | pág 5

DIVULGAÇÃO

Itapecerica da Serra deve receber mais de 10 mil visitantes
entre os dias 18 e 26 de agosto com a realização da 1ª Semana
da Cultura Japonesa. A programação tem início no dia 18 com
a abertura da exposição do acervo japonês no Museu Históri-
co e da Memória e a feira de artesanato. A Festa da Primavera/
Verão celebrada no Kinkaku-ji é uma atração à parte.

MELODIAS IMORTAIS
Canções que tocam na alma japonesa

Se ‘navegar’ na Internet é uma prática incomum na terceira idade, duas
pessoas desta faixa etária que surfam – no sentido literal – é, no mínimo,
radical! Nascidas no Japão, Fusae Nishida Uramoto, 71, e Reiko Konno,
78, são adeptas do esporte nas praias de Santos há seis anos. As duas já
são reconhecidas nas ruas por conta da divulgação na mídia e da propa-
ganda do esporte nos ônibus da cidade.  ————–————–— | pág 11
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O 5º Festival de Yosakoi Soran acnteceu no domingo, 29, no Via Funchal. Com 16 equipes competindo, o Festival a cada ano está
mais grandioso, as equipes se mostram mais dedicadas e profissionais.

Kazuo Wakabayashi, Jô Takahashi e YutakaSergio Hiroshi, Yumi Inoue e Walter Ihoshi Kihatiro Kita, Marcelino e Luiz Okamoto

Equipe campeã: Sansey Cultural e Beneficente de Londrina posa com o
idealizador do evento, Hideaki Iijima

Vereador Ushitaro Kamia e
deputado federal Walter Ihoshi

Marcelino e Hideaki Iijima

ISSAO MINAMI

Num evento promovido pelo vereador Ushitaro Kamia na
Câmara Municipal de São Paulo, neste fim de semana, o
Prof. Dr. David Hong Keun Oh, conceituado médico neu-
ropsiquiatra  da Universidade de Jeonju da Coreia e presi-
dente do Instituto de Medicina Alternativa de Seoul Coréia,
ministrou uma interessante palestra sobre tratamento de do-
enças com uso de tratamentos alternativos como aromaterapia,
fitoterapia, acupuntura e reedeucação alimentar no combate
a obesidade, stress e envelhecimento.

Dr. Seong Soo Kim, Clara Oh, Ushitaro Kamia e David Oh

O engenheiro e presidente do Nippon Country Club Sadao
Kayano recebeu na segunda-feira (6) o título de Cidadão Pau-
listano do vereador Aurélio Nomura. A cerimônia aconteceu na
Câmara Municipal. Amigos e parentes do homenageado esti-
veram presentes na ocasião.

Homenageado com sua esposa Rosa, seus filhos e netos

Deputado federal Walter Ihoshi, o homenageado Sadao Kayano,
vereador Aurelio Nomura e vereador Ushitaro Kamia

Valter Sasaki com vereadores Jooji Hato e Ushitaro Kamia

Taeko Ohara, Emilia Tanaka e Maria do Carmo Nomura

A Fundação Japão realizou na quinta-feira (2) a palestra ‘O
Riso no Japão na Idade Média e na Modernidade’ . Os pro-
fessores Shuhei Hosokawa e Timothy D. Kern (Internatio-
nal Research Center for Japanese Studies) explicaram a im-
portância do riso na Modernindade (programa Nodojiman) e
Idade Média (teatro kyogen), respectivamente.

O diretor geral da Fundação Japão SP Kazumasa Nishida e os
professores Timothy D. Kern e Shuhei Hosokawa

DIVULGAÇÃO / ERICO MARMIROLI

Marisa Shirasuna, Ciro Saito, Lucilia
Satomi e Carlos Kato

Leandro Hattori, Hugo Hoyama e William IshiyTelma e Marcelo Shiraishi

Kazuo Watanabe, general Akira Obara,
Masahiko Sadakata, Kokei Uehara e
cônsul Jiro Maruhashi.

Marcos Haniu, Priscilla Haniu e Noemi
Cawabata

Robert Wong, Tereza Garcia, Victor, Tina e
Gustavo Kobayashi

O aniversário de 25 anos da JCI Brasil-
Japão aconteceu no dia 04 de agosto no
Espaço Rosa Rosarum. Mais de 250 pes-
soas estiveram no jantar, que contou com
diversas atrações como a do mágico Issao
Imamura, do cantor Joe Hirata e da banda
Os Nisseis. Na abertura o taikô de Okina-
wa alegrou o inicio do evento que também
homenageou todos os presidentes da or-
ganização.

Leandro Hattori e a bela Lidiane Sayuri, a
mestre de cerimônias da noite Foto dos presidentes

As Forças Armadas, por meio do Ministério da Defesa, realiza-
ram entre 3 e 10 de agosto, a Operação Solimões na Amazônia.
O evento teve como objetivo promover o treinamento integrado
do Exército, da Aeronáutica e da Marinha com a participação
de mais de 3.500 homens em simulações na mata. O deputado
William Woo (PSDB-SP), membro da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional, foi convidado para integrar a
comitiva juntamente com o comandante da Aeronáutica, tenen-
te-brigadeiro-do-ar Juniti Saito, e demais autoridades.

DIVULGAÇÃO
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Na busca quase desen-
freada para desafogar
o mercado japonês com

o chamado combustível limpo,
a vice-ministra da Agricultura
do Japão, Keiko Nagaoka, es-
teve no País para discutir o for-
mato e conhecer a produção do
etanol brasileiro. Por aqui, a mi-
nistra foi recebida por lideran-
ças do próprio ministério da
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, que discutiram a vi-
abilidade da implantação da
tecnologia em solo japonês, bem
como as perspectivas de uma
parceria que há tempos vem
sido discutida. Para ambos os
lados, mesmo com a não con-
cretização de acordos, os en-
contros foram “positivos”.

O presidente da Comissão
de Agricultura, deputado Mar-
cos Montes (DEM/MG) e o
presidente da Frente Parla-
mentar de Apoio à Agropecu-
ária, deputado Moacir Miche-
letto (PMDB/PR) foram os
primeiros a receberem Keiko
Nagaoka, que veio acompa-
nhada do diretor do departa-
mento de planejamento de co-
operação internacional do Mi-
nistério, Takashi Ono; do em-
baixador do Japão no Brasil,
Ken Shimanouchi e do adido
agrícola no Brasil, Ichiro Abe.
Em pauta a experiência brasi-
leira na produção de etanol e
a preocupação dos japoneses
com o curto e médio prazo.

“O aumento da demanda
por biocombustíveis preocupa
os japoneses”, disse ela, para
complementar. “Essa demanda
está pressionando o valor dos
cereais no mercado internacio-
nal e impactando no preço do
óleo de soja e da ração.”

Ainda na mesma ocasião, a
ministra ressaltou que a matéria
prima utilizada deve ser a celu-
lose já que a utilização de soja e
milho impacta na produção mun-
dial de alimentos. Segundo a mi-
nistra, o Japão ainda apresenta
pouca experiência na produção
de biocombustíveis, mas tem
como meta a médio prazo -
ampliar a planta tecnológica e
atingir a produção de 10% do

RELAÇÕES BILATERAIS

Ministra da Agricultura do Japão
quer mais cooperação com Brasil

consumo do país até 2030, cer-
ca de 6 bilhões de litros.

O presidente da Comissão
de Agricultura disse à ministra
da importância da cooperação
técnica entre o Brasil e o Ja-
pão, um dos países mais desen-
volvidos do mundo. Para Mon-
tes, esse intercâmbio de conhe-
cimentos técnicos e de produ-

tos ambientalmente sustentáveis
será estratégico para a preser-
vação do meio ambiente e a
sustentabilidade na produção de
alimentos para o mundo.

O parlamentar lembrou da
histórica cooperação entre os
dois países no setor agrícola,
que promoveu, a partir da dé-
cada de 80, o desenvolvimento

agropecuário no Centro-Oeste
brasileiro. Montes destacou
também que o Protocolo de
Kioto, reconhecido pela maio-
ria dos países desenvolvidos e
em desenvolvimento, só não
tem sido acatado pelos Estados
Unidos e Austrália, deve ser um
ponto de referência na produ-
ção de agroenergia mundial.

Disposta a mostrar
uma das “maravilhas do
Brasil” aos japoneses,
uma delegação de empre-
sários brasileiros partici-
pou nesta semana da fei-
ra de cafés especais
(SCAJ 2007) realizada
em Tóquio (Japão). Além
de apresentar os grãos
brasileiros de diversas ori-
gens, o grupo promoveu
ainda palestras sobre o
sistema de produção,
sustentabilidade, certificação
e rastreabilidade do País. Du-
rante o evento, promovido
pela Specialty Coffee Associ-
ation of Japan (entidade japo-
nesa de cafés especiais), os
operadores do mercado
nipônico também tiveram opor-
tunidade de degustar os cafés
do Brasil.

A participação brasileira

na SCAJ era uma das ações
previstas pelo Programa Inte-
grado de Marketing do Café
(PIM 2007), do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa). A coorde-
nação do estande Cafés do
Brasil na feira japonesa foi da
Associação Brasileira de Ca-
fés Especiais (BSCA). O PIM
é realizado pelo Comitê Dire-

tor de Promoção de Marke-
ting do Conselho Deliberati-
vo da Política do Café
(CDCP) e coordenado pelo
Departamento do Café
(Dcaf), da Secretaria de Pro-
dução e Agroenergia do
Mapa.

“Mais uma vez, nosso ob-
jetivo foi marcar forte presen-
ça, estabelecer novos conta-
tos, rever antigos comprado-
res e promover os cafés es-
peciais do Brasil, que são cul-
tivados de forma totalmente
sustentável, respeitando os
aspectos ambientais, sociais e
econômicos”, diz o presiden-
te da BSCA, Marcelo Vieira.
A programação do PIM 2007
começou em maio, com as
participações nas feiras de
cafés especiais dos Estados
Unidos (Califórnia), e da Eu-
ropa (Bélgica).

Cafés do Brasil em Feira do Japão
DIVULGAÇÃO

Encontro com representantes do Ministério da Agricultura “rendeu bons resultados”, segundo Keiko

DIVULGAÇÃO

Dando continuidade às in-
formações já passadas ante-
riormente, desta feita, abor-
daremos a isenção de IPI,
ICMS, IOF na aquisição de
veículos por deficientes físi-
cos, mentais, visuais ou
autistas e IPVA.

Cumpre esclarecer, de iní-
cio, que os destinatários des-
sas isenções são os portado-
res de alguma deficiência,
cuja previsão em lei lhes dão
direito às referidas isenções
quando da aquisição de veí-
culos.

O paciente de câncer em
função da doença ou trata-
mento cirúrgico torna-se um
deficiente físico a merecer o
mesmo tratamento que os
demais deficientes.

Em relação ao IPI, impos-
to sobre produtos industriali-
zados, segundo a Lei 8.989,
de 24/02/1995, com as modi-
ficações trazidas pelas Leis
10.182/2001, Lei 10.690/2003
e Lei 10.754/2003, regula-
mentadas pela Instrução Nor-
mativa da Secretaria da Re-
ceita Federal nº 375, de 23/
12/2003:

“As pessoas portadoras
de deficiência física, visual,
mental severa ou profunda, ou
autistas poderão adquirir, di-
retamente ou por intermédio
de seu representante legal,
com isenção de IPI, automó-
vel de passageiros ou veículo
de uso misto, de fabricação
nacional”.

Existem dois tipos de be-
neficiários da isenção:

a) deficiente condutor –
não está apto a dirigir veículo
comum, devendo adquirir ve-
ículo especial, cujas adapta-
ções venha atender as suas
necessidades;

b) deficiente não condu-
tor – o tipo e o grau de sua
deficiência não permitem
condução de veículo, porém,
os habilitam para aquisição
através de seu representante
legal.

O paciente de câncer, des-
de que atendidos todos os re-
quisitos legais, inclusive a
comprovação de sua defici-
ência, pode beneficiar-se da
isenção do IPI na aquisição
de veículos.

Conceder tal isenção ao
deficiente condutor é devol-
vê-lo à sociedade, é melho-
rar a sua auto-estima, enfim,
é protegê-lo com um gesto
humanitário. Quanto a isen-
ção ao deficiente não condu-
tor ela contribui para com-
pensar a deficiência do nos-
so sistema de transporte pú-
blico que nada ou pouco in-
veste para a melhoria de
transportes de deficientes.

Os Detrans de vários Es-
tados e do Distrito Federal,
após intensos e minuciosos
estudos, entenderam que tal
isenção caberia, também, às
mulheres que em decorrên-
cia da mastectomia total ou
parcial com axilectomia são
mutiladas, muitas vezes, so-
frem lesões comprometedo-
ras nas terminações nervo-
sas, estruturas musculares e
vasculares, que são secciona-
das durante o procedimento.
Em decorrência dessas le-
sões o membro superior ope-
rado torna-se vulnerável a
inchaços e outras complica-
ções.

Os profissionais da área

recomendam para as mulhe-
res que se submeteram à
axilectomia:

a) não carregar peso;
b) não fazer esforço;
c) não puncionar veias;
d) não aferir pressão ar-

terial;
e) não fazer manicure;
f) evitar depilação com

instrumentos cortantes;
g) prevenir-se de feri-

mentos, picadas de insetos
etc.

Diante de toda problemá-
tica que se verifica em caso
de mastectomia, sensibilizou-
se o legislador ao estender a
isenção para os pacientes
portadores de tais deficiênci-
as que não conseguiriam di-
rigir um veículo comum, cujas
manobras repetitivas poderi-
am ocasionar o linfedema
(inchaço) nos membros supe-
riores afetados.

Saliente-se, ainda, que os
veículos adquiridos por defi-
cientes com isenção de im-
postos não podem ser vendi-
dos dentro do prazo de 3 anos
de sua compra e, antes des-
se prazo, com autorização da
Receita Federal e com reco-
lhimento do imposto dispen-
sado.

Quem avalia a deficiência
existente é a junta médica dos
Departamentos de Trânsito.

No mesmo trilhar dispõe
a legislação relativa à isenção
do ICMS na aquisição de ve-
ículo por deficientes.

Quanto ao IOF (Imposto
sobre Operações Financei-
ras), o deficiente físico fica-
rá dele isento nas operações
de financiamento com a fina-
lidade de adquirir veículos ou
outros bens. Ela pode ser uti-
lizada uma única vez e da
mesma forma que o ICMS e
IPI não pode o veículo ou
outro bem ser vendido den-
tro do prazo de três anos da
aquisição. No mais, para a
isenção do IOF o deficiente
deverá atender a requisitos
legais semelhantes aos exigi-
dos para obtenção da isenção
do IPI e ICMS.

O imposto sobre a propri-
edade de veículos automoto-
res (IPVA) é um imposto dis-
ciplinado pelas leis estaduais
cobrado anualmente, como o
é o ICMS.

A maioria das leis estadu-
ais isenta o deficiente físico
do pagamento do IPVA, ou
seja, assim considerado pela
junta médica do Departa-
mento de Trânsito. O reco-
nhecimento da deficiência
implica a restituição do IPVA
retroativo aos últimos cinco
anos ou à data do diagnósti-
co comprovado. Esta restitui-
ção deve ser requerida no
setor competente da Secre-
taria da Fazenda do Estado,
atendendo aos requisitos le-
gais pertinentes.

Apenas a título de infor-
mação, a CPMF não é devi-
da no recebimento de bene-
fício de prestação continua-
da ou em parcela única e nos
proventos de aposentadoria
até o limite de 10 salários mí-
nimos. Se houve desconto da
CPMF  no contracheque do
mês subseqüente deverá vir
o crédito do referido descon-
to.

São talvez valores peque-
nos que vamos buscar, mas,
o que importa é que exerça-
mos o nosso direito.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

DO EXERCÍCIO DA CIDADANIA

ISENÇÃO DE IPI, ICMS, IOF E IPVA
(continuação)

Em depoimento à CPI da
Crise Aérea, o comandante da
Aeronáutica, brigadeiro Juniti
Saito, contestou as afirmações
de parlamentares e confirmou
aos presentes que o sistema de
controle do espaço aéreo é
seguro. “Quem fala o contrá-
rio está mal informado”, afir-
mou. Ainda durante o encon-
tro com deputados federaos, o
militar nikkei disse que com
dados isolados é impossível se
ter uma conclusão sobre a cau-
sa do acidente com o avião da
TAM, no último dia 17. “Em
um acidente, as causas são
várias”. A previsão dele para
a conclusão dos trabalhos de
investigação sobre o avião da
TAM é de aproximadamente
dez meses.

Sobre o plano de desenvol-
vimento do sistema de contro-
le aéreo, o brigadeiro Saito foi
indagado se algum equipamen-
to utilizado hoje é ultrapassa-
do. Ele disse que não. Afirmou

ainda que o plano de moderni-
zação é de médio a longo pra-
zo, entre 10 e 15 anos, que o
sistema Dacta 1 foi moderni-
zado e o Dacta 2 deve estar
pronto na sua atualização em
setembro. “O Dacta 4 é o mais
moderno que temos no Bra-
sil”. Segundo Saito, um controle
com uso de satélite já está sen-

do estudado no Brasil, com a
utilização de um satélite
geoestacionário, que deve ser
instalado entre 2.015 e 2020 no
País e em outras nações.

Sobre o pedido de suspen-
são de busca de documentos
no Cindacta-1 e nos aeropor-
tos de Congonhas e Guaru-
lhos, Saito confirmou que tal

decisão deveu-se a questões
de segurança. Perguntado
por que a Aeronáutica recor-
reu da decisão da 2a Vara
Federal de Guarulhos, que
autorizou a operação de bus-
ca e apreensão, a pedido do
Ministério Público, o brigadei-
ro foi econômico: “Por se
tratar de documentos que se
não tratados de forma ade-
quada podiam ter consequên-
cias graves.”

Saito afirmou que a Aero-
náutica nunca apresentou obs-
táculos a nenhuma informação
requisitada, seja pela CPI ou
pela Polícia Federal, e por não
ter tido nenhuma solicitação
prévia, a diligência foi recebi-
da com surpresa. Durante a
operação que chegou a ser ini-
ciada pela PF, Saito garantiu
que houve “perfeito entendi-
mento” e que 56 volumes e um
CD-ROM de registros de trá-
fego aéreo foram entregues
aos agentes. “Mas aí veio a
decisão de suspensão e eles
recolheram o material”, con-
tou.

A suspensão da busca e
apreensão de documentos foi
determinada por decisão do
Tribunal Regional Federal da
3ª Região, que cassou a liminar
da 2ª Vara Federal. A desem-
bargadora Marli Ferreira con-
siderou que a União deveria
ter sido ouvida antes da deci-
são que autorizou a apreensão
de documentos do Cindacta-1,
Congonhas e Guarulhos.

CPI DA CRISE AÉREA

Brigadeiro Juniti Saito afirma que sistema aéreo ‘é seguro’
ARQUIVO JN/ MAIO DE 2007

Saito (à dir.) com o ex-ministro da Defesa, Waldir Pires
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CENTENÁRIO

Comitiva paranaense entrega convite para
presidente e discute Imin-100 em Brasília

AGENDA

Oprefeito de Londrina,
Nedson Micheleti,
teve um encontro es-

pecial na última semana. Ele,
juntamente com uma comitiva
de nikkeis, participou de uma
audiência com a ministra do
Turismo, Marta Suplicy, em
Brasília, para discutir a cons-
trução da Praça da Imigração
Japonesa em Londrina. O en-
contro, agendado pelo deputa-
do federal André Vargas (PT),
contou com a presença da
“Comissão Imin-100”, forma-
do por lideranças como o em-
presário Atsushi Yoshii; e ou-
tros representantes da colônia
nipo-brasileira em Londrina. O
objetivo da conversa com a
ministra é garantir a parceria
entre o governo federal e a
Prefeitura de Londrina para a
execução da obra.

A Praça da Imigração Ja-
ponesa Tomi Nakagawa será
construída no terreno de 9,4 mil
m², na área central da cidade,
entre o Centro Municipal de
Educação Infantil Valéria
Veronezzi (supercreche) e o
Pronto Atendimento Municipal
(PAM). É uma homenagem de
Londrina pelos 100 anos da
imigração japonesa ao Brasil,
que serão comemorados no dia

18 de junho de 2008.
Projetada pela arquiteta

Marize Ceccato, a praça será
inspirada em jardins japoneses.
Terá ainda um monumento de
mais de 20 metros de altura,
cujo projeto foi criado e doado
pelo renomado artista plástico
Yutaka Toyota, para ser erigido
na praça. A obra, uma parce-
ria da prefeitura, comissão
Imin-100 e iniciativa privada,
deve contar agora também

com a participação do gover-
no federal.

A Câmara Municipal já apro-
vou o projeto de lei destinando o
terreno para a edificação da pra-
ça. O nome escolhido, Tomi
Nakagawa, homenageia uma
das imigrantes que chegou ao
Brasil no navio Kasato Maru,
em 1908, integrando o primeiro
grupo de japoneses que desem-
barcou no porto de Santos. Ela
residia em Londrina até outubro

do ano passado, quando faleceu
poucos dias antes de completar
100 anos.

Convite a Lula - O prefeito
Nedson Micheleti, os coorde-
nadores da comissão Imin-100
e o deputado federal André
Vargas (PT) aproveitaram a
ocasião para convidar o presi-
dente Luiz Inácio Lula da Sil-
va para participar, em Londri-
na, das festividades dos 100

Prefeito e lideranças do Imin-100 pediram apoio de ministra Suplicy para construção de praça

anos da imigração japonesa no
Brasil, em junho de 2008. A
formalização do convite foi
feita ao chefe de gabinete de
Lula, o londrinense Gilberto
Carvalho, em audiência na
Presidência da República.

Há uma programação para
o presidente Lula visitar Ro-
lândia, no ano que vem, acom-
panhando representantes da
família imperial do Japão.
“Queremos aproveitar a pre-
sença do presidente da Repú-
blica em nossa região e levá-
lo à festa do Imin-100, no Par-
que Ney Braga. Será uma hon-
ra para Londrina recepcionar
o presidente Lula em nossa
cidade”, afirmou Nedson, com-
plementando que o gabinete da
Presidência recebeu o convite
da visita com entusiasmo.

Nedson, o deputado André
Vargas e os empresários
Atsushi Yoshii, Kimiko Yoshii,
Iwao Miyamoto e Jairo Tamu-
ra, da comissão do Imin-100,
também se reuniram em Bra-
sília com o embaixador Fran-
cisco Holanda, coordenador
nacional do Imin-100, para pe-
dir apoio às festividades pro-
gramadas para Londrina. “A
receptividade também foi mui-
to boa”, informou o prefeito.

DIVULGAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO

Juiz nikkei é nomeado por Lula para ocupar cargo no TST

Natural de Assaí (PR), Fer-
nando Eizo Ono bacharelou-se
em Direito pela Universidade
Estadual de Londrina, município
em que foi servidor concursado
por nove anos. Na mesma insti-
tuição de ensino superior, viria
a lecionar no departamento de
Direito Público, a partir de 1987,
após aprovação em processo
seletivo de provas e títulos.

Aprovado em concurso pú-
blico de provas e títulos, ingres-
sou na magistratura trabalhista
em 1980, atuando como juiz
substituto nas então denomina-
das Juntas de Conciliação e Jul-
gamento de Florianópolis, Con-
córdia (SC), União da Vitória,
Guarapuava, Ponta Grossa,
Cornélio Procópio, Maringá,
Apucarana e Londrina.

Em novembro de 1985, foi
promovido pelo critério de me-
recimento ao cargo de juiz-pre-
sidente de JCJ, exercido suces-
sivamente em Londrina e
Cornélio Procópio até julho de
1993, quando foi promovido uma
vez mais - dessa feita para o car-
go de juiz do Tribunal, onde vi-
ria a presidir uma das Turmas.

O magistrado foi convocado,
de março a julho de 1997, para
atuar no Tribunal Superior do
Trabalho, em substituição ao
então “decano” da máxima Cor-

te Trabalhista brasileira, minis-
tro Orlando Teixeira da Costa.
Foi reconvocado, em substitui-
ção ao ministro Orlando Teixeira
da Costa, no período de agosto
a outubro de 1997; em substitui-
ção ao Ministro Gelson de Aze-
vedo, de agosto a dezembro de
1998; e vinculado às cinco tur-
mas do TST, no período de ja-
neiro a junho de 1999. A última
reconvocação deu-se no perío-
do de fevereiro a novembro de
1999, quando esteve novamen-
te vinculado às cinco turmas
daquela Corte Superior.

Após seu retorno ao TRT
paranaense, em novembro de
1999, foi eleito por seus pares
para o cargo de corregedor regi-
onal. Em novembro de 2001 foi
eleito vice-presidente do TRT Pa-
raná, cargo que exerceu até 12 de
dezembro de 2003. Em 10 de no-
vembro de 2003 foi eleito presi-
dente da Corte, assumindo o car-
go em 12 de dezembro daquele
ano. O mandato encerrou-se em
dezembro de 2005. Fernando Eizo
Ono foi coordenador do Colégio
de Presidentes e Corregedores
dos Tribunais Regionais do Tra-
balho de todo o país de dezem-
bro de 2004 a dezembro de 2005.

Atualmente integra o Órgão
Especial e a 1ª Turma de juízes
do TRT-PR.

História de dedicação
dentro da magistratura

Em sessão realizada na úl-
tima quarta-feira (29), o Pleno
do Tribunal Superior do Traba-
lho escolheu o nome do juiz
Fernando Eizo Ono, do Tribu-
nal Regional do Trabalho do
Paraná, para integrar lista
quíntupla para preenchimento
de três novas vagas de minis-
tro do Tribunal.

Natural de Assaí, Ono é o
primeiro nikkei a ser escolhido
para o mais alto cargo da ma-
gistratura brasileira na sua área
de atuação. O magistrado re-
cebeu nomeação pelo próprio
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva. Junto com ele foram no-
meados os juízes Pedro Paulo
Teixeira Manus, do TRT-2ª
Região, de São Paulo, e Gui-
lherme Caputo Bastos, do
TRT-23a Região, de Mato
Grosso.

Os três ainda terão que pas-
sar por uma sabatina no Sena-
do para terem seus nomes re-
ferendados. Só então será
marcada a posse

O preenchimento de três
vagas de ministro do TST de-
corre da ampliação da compo-
sição do órgão, determinada
pela emenda constitucional
No. 45, de 2003, que ampliou
de 21 para 27 o número de
ministros do órgão. Três vagas

CARLOS RYGOLL/TRT-PR

Fernando Ono passará por sabatina no Senado antes de posse

ainda faltam ser preenchidas.
Ono integra a 1ª Turma do

Tribunal Regional do Trabalho
da 9ª Região, em Curitiba, onde
atua desde abril de 1993 e

exerceu cargos de corregedor,
de dezembro de 1999 a de-
zembro de 2001; vice-presi-
dente, de dezembro de 2001 a
dezembro de 2003; e presiden-
te, de dezembro de 2003 a de-
zembro de 2005. Foi ainda co-
ordenador, na gestão 2005, do
Colégio de Presidentes e
Corregedores dos TRT.

Logo após saber da nomea-
ção, Ono garantiu que “é uma
alegria muito grande e é muito
honroso para qualquer juiz che-
gar ao último degrau da magis-
tratura na sua área”. Para ele,
a conquista não é só dele, mas
sim do Estado como um todo.
“O Tribunal Superior do Traba-

lho é composto de juizes de
vários Estados, escolhidos com
respaldo muito grande das di-
versas forças de cada Estado.
No meu caso, também com a
força do Tribunal Regional do
Trabalho, 9ª Região”, ressalta.

Ciente de ser também o
primeiro  nikkei a ocupar tal
cargo no TST, o juiz afirma que

o mértio é da própria comuni-
dade nipo-brasileira, que tem
atuado nas diversas áreas de
desenvolvimento do País. Ain-
da segundo ele, talvez o presi-
dente Lula tenha sido sensível,
também, ao fato dos nikkeis
estarem prestes a comemorar
o Centenário da Imigração, no
ano que vem.

O CIATE (Centro de Infor-
mação e Apoio ao Trabalha-
dor no Exterior) informa seus
próximos cursos preparatórios
para quem pretende trabalhar
no Japão. No dia 15/08 (quar-
ta-feira) o tema será “Seguro
Desemprego” e no dia 16
(quinta-feira), “Seguro Nacio-
nal de Saúde”. Os cursos são
gratuitos e acontecem sempre
das 10h30 às 12h30. O Ciate
fica na Rua São Joaquim, 381,
1º andar, sala 12 (prédio do
Bunkyo). Informações e ins-
crições pelo tel.: 11/3207-9014.

O ENKYO (Beneficência
Nipo-Brasileira de São Paulo)
realiza em agosto o “Check-
up Ginecológico” com consul-
ta, citologia (papanicolau),
ultrassonografia pélvico (bexi-
ga, útero, ovário e anexo) e
mamas, mamografia (mais de
35 anos de idade). Preços du-
rante a campanha: R$ 228,07
(até 35 anos de idade, sem
mamografia) e R$ 356,31 (aci-
ma de 35 anos de idade, com
mamografia). O Ambulatório
do Enkyo fica na Rua Galvão
Bueno, 596 (edifício do Bun-
kyo). Informações e reservas
pelo tel.: 11/3385-6600.

O IKOI-NO-SONO realiza
no próximo dia 19, das 9 às 17
horas, no Jardim de Repouso
São Francisco (Rua Jardim de
Repouso, 881, sítio São Fran-
cisco – Guarulhos), o seu 33º
Bazar Beneficente. Bazaristas
estarão vendendo utilidades
domésticas, artesanatos, comi-
das típicas, artigos japoneses
e flores, entre outros. Haverá
ainda atrações artísticas como
bon odori, taikô, demonstra-
ções de artes marciais e shows
com Juliane Okabe e Karen
Ito, além de muitas brincadei-
ras. No dia, ônibus gratuitos
sairão do metrô Armênia com
destino ao Ikoi-no-Sono a par-
tir das 8 horas. Informações
pelo tel.: 11/6480-1122.

O FESTIVAL NIPO-BRA-
SILEIRO da Acema (Asso-
ciação Cultural e Esportiva de
Maringá) prossegue neste fim
de semana com muitas atra-
ções. Hoje (11), a atração es-
pecial fica por conta da apre-
sentação da banda Os Nisseis
e dos mágicos The Oriental
Magic Show. Durante o even-
to os visitantes podemo con-
ferir exposições de ikebanas,
bonsais e artes plásticas, além
de assistir ao ritual da cerimô-
nia do chá e degustar pratos
típicos da culinária japonesa. A
Acema fica na Av. Kakogawa,
50, Parque dos Grevíleas. In-
formações pelo tel.: 44/3263-
5433

TÊNIS DE MESA – Duran-
te a realização da 5ª Etapa da
Liga Nipo-Brasileira, dias 18 e
19 de agosto, no Bunkyo, ocor-
re pela primeira vez um encon-
tro de técnicos de várias agre-
miações com o objetivo de dis-
cutir importantes temas para a
evolução da modalidade. O
Jornal Nippak estará presen-
te no evento, divulgando sua
coluna semanal em solidarie-
dade ao tênis de mesa brasi-
leiro.
Seminário “Evolução das
Técnicas do Tênis de Mesa”
PÚBLICO ALVO: TÉCNICOS E
PROFESSORES DE TÊNIS DE MESA

LOCAL : BUNKYO (RUA SÃO JOAQUIM,
381)
DATA: 18 DE AGOSTO, DAS 17 ÀS 19H45
ENTRADA FRANCA (ATRAVÉS DE

INSCRIÇÕES ANTECIPADAS)
INSCRIÇÕES PELO TEL: 11/9261-3762
OU E-MAIL

FABIOAKIOTAKAHASHI@YAHOO.COM.BR
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CIDADES/ITAPECERICA DA SERRA

Semana da Cultura Japonesa
espera por 10 mil visitantes

CIDADES/MARINGÁ 1

Prefeito recebe visita de
intercambistas de Kakogawa

KIKO VIEIRA/PMM

O prefeito de Maringá, Sil-
vio Barros, recebeu, no último
dia 3, a visita de três intercam-
bistas de Kakogawa (Japão),
acompanhados do chefe da
Comissão de Integração Ma-
ringá-Kakogawa, Toshinobu
Kishimoto. Os jovens japone-
ses estão em Maringá para tro-
car conhecimentos de diferen-
tes assuntos com os brasilei-
ros, especialmente na área
agrícola comercial.

Barros desejou boas vindas
aos intercambistas e ressaltou
a importância da parceria en-
tre as cidades co-irmãs. “Es-

peramos que o relacionamen-
to de irmandade seja cada vez
mais fortalecido com esses in-
tercâmbios”.

O prefeito também afirmou
que a intenção da administra-
ção municipal é “manter viva a
chama da imigração japonesa
em Maringá”, destacando a
construção do Parque do Japão,
que será feito em homenagem
à comunidade nipo-brasileira.

O deputado estadual Luís
Nishimori também participou
da recepção aos japoneses,
que assistiram a um vídeo so-
bre o Parque do Japão.

Jovens japoneses durante reunião com o prefeito Silvio Barros

OSASCO – No
próximo dia 17, às
20h, a cantora ja-
ponesa de música
clássica Atsuko
Kudo, estará se
apresentando no
Teatro Municipal
de Osasco em
evento promovido
pela Igreja Evan-
gélica Holiness de
Osasco como par-
te das comemora-
ções do centenário
da imigração japo-
nesa. Ingresso: 1
quilo de alimento
não perecível. In-
formações pelo
tel.: 11/ 3683-3011.

DIVULGAÇÃO

LINS – A professora Solange e o Coral da Escola Dona
Genoveva Junqueira emocionaram a todos na apresentação
do Projeto “O País do Sol Nascente no País Tropical”, sába-
do, dia 4, cantando “Rosa de Hiroshima”, homenageando as
vítimas da bomba atômica, ocorrida no dia 6 de agosto. O
evento faz parte do projeto “Viva o Japão”, instituído pelo
governo do estado, em comemoração aos 100 anos da imi-
gração. O projeto da “Genoveva Junqueira” já foi aprovado
pelos órgãos superiores da Secretaria da Educação. A fase
final deverá ser apresentada no dia 6 de outubro, com a exi-
bição do grupo de taikôde Londrina. A diretora é a Ana Célia
L.C. Barbiero e a vice, Andréa B. Gardinal. (Shigueyuki
Yoshikuni)

DIVULGAÇÃO

Realizada pela Prefeitu-
ra de Itapecerica da
Serra em parceria com

o Consulado Geral do Japão
em São Paulo, o Templo
Kinkaku-Ji e o Centro Espor-
tivo e Cultural de Itapecerica
da Serra (Ceci), a primeira
edição da Semana da Cultura
Japonesa deve atrair cerca de
10 mil visitantes ao município.
O evento acontece de 18 a 26
de agosto.

A cerimônia de abertura
acontece no dia 17, a partir das
18h, no Hotel Terras Altas,
com a presença de autorida-
des. A programação tem iní-
cio no dia 18, a partir das 8h,
com as aberturas da exposição
do acervo japonês no Museu
Histórico e da Memória e da
feira de artesanato. As apre-
sentações de taikô, bon odori,
sumô, judô, karatê e shows
musicais serão na Praça
Porcino Rodrigues, mais co-
nhecida como “caixa d’água”.
Destaque para os convidados
especiais Fábia Tanabe e
Norton Miyazaki.

No dia 19, a Semana da
Cultura Japonesa ganha uma
atração à parte com a realiza-
ção da 7ª Festa da Primavera/
Verão 2007 celebrada no
Kinkaku-Ji. Além da progra-
mação do festival, o local é
considerado uma das principais
atrações turísticas do municí-
pio e ideal para quem procura
descanso e lazer, com lagos
com carpas, quedas d’água,
churrasqueiras e playground.

Projetado na década de 80
pelo arquiteto Takeshi Suzuki
com auxílio dos artistas Noburo

Norisada e Kanto Matsumo-
to, o Pavilhão Dourado repro-
duz fielmente um templo que
existe até hoje na cidade japo-
nesa de Kioto. No kinkaku-ji
também são realizadas ceri-
mônias religiosas como missas
e casamentos e é aberto a
qualquer pessoa, independen-
te da religião.

Segundo o presidente do
Ceci, Umberto Hamada, a idéia
é tornar a Semana da Cultura
Japonesa um evento fixo no
calendário de atividades do
município, como já ocorre com
a Festa da Primavera/Verão.
“Este ano, como é o primeiro
evento, calhou de coincidir as

datas. Dependendo de como
tudo transcorrer, a proposta é
que nos próximos anos sejam
realizados novamente em con-
junto”, destaca Hamada,
acrescentando que o Ceci con-
ta atualmente com 90 famílias
associadas.

Se depender do chefe do
Departamento Técnico da Se-
cretaria de Cultura de Itape-
cerica da Serra, Ricardo Sou-
za, o sucesso está garantido.
“Propositadamente não colo-
camos a programação no
folder e muitas pessoas liga-
ram, incluindo de municípios
vizinhos, para obter mais infor-
mações. Nesse sentido, o re-

torno foi positivo e nossa ex-
pectativa em relação ao even-
to cresceu bastante”, explica
Souza, antecipando que a Se-
mana será uma espécie de la-
boratório para 2008. “No ano
do Centenário da Imigração
Japonesa a Prefeitura de Ita-
pecerica da Serra deve man-
ter o mesmo formato, mas
dimensionando para um even-
to bem maior”, antecipa.

(Aldo Shiguti)

Mais informações sobre a
Semana da Cultura Japone-
sa em Itapecerica da Serra
podem ser obtidas na Prefei-
tura pelo tel.: 11/4667-1422.

Festa da Primevarea/Verão celebrada no Kinkaku-ji faz parte da programação da Semana

DIVULGAÇÃO

O prefeito de Mogi das Cru-
zes, Junji Abe, participou no últi-
mo dia 3 da 50ª Reunião Geral
da Frente Nacional de Prefei-
tos, realizada no Pavilhão Elis
Regina, no Anhembi, em São
Paulo. Também estiveram pre-
sentes ao evento prefeitos de
vários municípios paulistas e bra-
sileiros, além de representantes
do Governo Federal, dos Gover-
nos Estaduais e do Congresso
Nacional. As autoridades parti-
ciparam de painéis de debate
que trataram de inúmeros assun-
tos de interesse das cidades e
que trarão benefícios práticos e
diretos para a população.

Um dos painéis dos quais
Junji participou tratou do tema

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Junji Abe participa de reunião da Frente Nacional de Prefeitos
“Desoneração das Tarifas de
Transporte Urbano” e abordou
o ante-projeto de lei que insti-
tui as Diretrizes de Mobilida-
de Urbana. Estiveram ao seu
lado o presidente da Frente
Nacional de Prefeitos, João
Paulo Lima e Silva (prefeito do
Recife), e o secretário-geral da
entidade, Newton Lima (pre-
feito de São Carlos), que foi o
debatedor. O prefeito de Gua-
rulhos, Elói Pietá, também
acompanhou a discussão. No
segundo painel, o tema foi a
possível Reforma Tributária
que o Governo Federal deseja
realizar, cujo debatedor foi o
prefeito de Manaus, Serafim
Fernandes Corrêa.

Da esquerda para a direita, os prefeitos Elói Pietá, Junji Abe, João
Paulo e Newton Lima em evento que reuniu os chefes do Executivo
de diversos municípios paulistas e brasileiros

PMMC

Ourinhos deve ser uma das
cidades pioneiras nos investi-
mentos do Plano de Acelera-
ção de Crescimento (PAC), do
Governo Federal no Estado de
São Paulo. Ourinhos pode re-
ceber R$ 55 milhões financia-
dos do Programa “Saneamen-
to Para Todos” através do Mi-
nistério das Cidades para o
Manejo de Águas Pluviais no
empreendimento de recupera-
ção e canalização dos córre-
gos, construção de galerias plu-
viais e pavimentação asfáltica.
A contrapartida da Prefeitura
será de R$ 5,6 milhões.

O engenheiro da Caixa Eco-
nômica Federal (CEF) de
Bauru, Aldo Arlanch Júnior es-
teve pessoalmente em Ouri-
nhos para realizar a fase final
da análise do projeto de infra-
estrutura elaborado pela Prefei-
tura através da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano. “Já
fizemos a pré-análise e agora
estamos na fase de análise, em

que estamos verificando a co-
erência dos recursos pleiteados,
assim como os preços das obras
para os investimentos propos-
tos na área de manejo de águas
pluviais”, disse.

Desde 2005, a Secretaria
de Desenvolvimento Urbano já
havia preparado este projeto,
sendo Ourinhos uma das cida-
des pioneiras para a solicita-
ção do PAC, como informou o
Engenheiro Arlanch Júnior.
“Em toda nossa região, Ouri-
nhos será à cidade que deverá
receber o maior valor do PAC
e só tem uma outra cidade que
solicitou, mas é um valor mui-
to abaixo do que o solicitado
por Ourinhos”.

A Prefeitura de Ourinhos só
começa a pagar o financiamen-
to depois de 48 meses de ca-
rência, com prazo de amortiza-
ção de até 20 anos, e uma taxa
de juros de apenas 8% ao ano.
A expectativa é que a obra seja
executada de dois a três anos.

CIDADES/OURINHOS

Ourinhos deve receber
investimentos do PAC

DIVULGAÇÃO

Cidade deve ser uma das pioneiras nos investimentos federais

O Sebrae no Paraná, a As-
sociação Comercial e Empre-
sarial de Maringá (ACIM), o
Instituto Tomodati, o Instituto
Mercosul e o Sindvest/Marin-
gá lançaram nesta quinta-fei-
ra (9) a ExpoBusiness - Feira
Internacional de Negócios e
Serviços no Japão 2008. En-
tre os convidados, destaque
para a presença do consultor
empresarial no Japão Sergio
Tinen, representante da Cen-
tral Trade Co. Ltd., organiza-
dora do evento que acontece-
rá em Nagoya, no ano que
vem. A ExpoBusiness é a mai-
or feira de negócios e servi-
ços da comunidade estrangei-
ra que vive no Japão. O Sebrae
já participou duas vezes da
ExpoBusiness, em 2005 e 2007,
levando empreendedorismo
para o outro lado do mundo.

Na ExpoBusiness 2007, re-

alizada em maio, o Sebrae
atendeu 120 dekasseguis, de
acordo com levantamento fei-
to pelo consultor do Sebrae no
Paraná, Marcos Aurélio Gon-
çalves, que integrou a comiti-
va técnica responsável pela
divulgação do Projeto Dekas-
segui Empreendedor no Japão
e suas ações no Brasil.

O Dekassegui Empreende-
dor é um programa do Sebrae
Nacional, Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento
(BID) e Associação Brasilei-
ra de Dekasseguis (ABD) im-
plantado em 2003 e desenvol-
vido no Paraná, Pará, São Pau-
lo e Mato Grosso do Sul, esta-
dos com maior concentração
de nipo-brasileiros no País. Até
junho, o programa já havia
atendido de forma presencial
e à distância 45 mil dekasse-
guis.

CIDADES/MARINGÁ 2

ExpoBusiness 2008, no Japão,
é anunciada no Paraná
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LIBERDADE

Estudos científicos indicam
que as pessoas adoecem com
mais freqüência quando estão
estressadas ou expostas a um
meio-ambiente hostil. A
melhoria da qualidade de vida
e o equilíbrio da mente, do cor-
po e da alma têm reflexo ime-
diato na saúde das pessoas e,
conseqüentemente, retardam o
envelhecimento. A afirmação
é de Hong Keun Oh, médico e
professor sul-coreano, neurop-
siquiatra com especialização
em medicina alternativa, du-
rante palestra para cerca de
200 interessados, no anfiteatro
da Câmara Municipal, no dia
4 de agosto, a convite do ve-
reador Ushitaro Kamia
(DEM).

Para Keun Oh, a medicina
alternativa – que atua basica-
mente na prevenção da doen-
ça - analisa o ser humano de
forma holística. Ou seja, os
estados mental, físico e espi-
ritual, juntos. A saúde está re-
lacionado com o ambiente
onde vive, daí a importância
de um mundo saudável, sem
poluição.

O médico lembrou que a
Coréia enfrenta hoje sérios
problemas de obesidade na
população. “Isto é decorrência
de um desequilíbrio da popula-
ção”, disse ao acrescentar que
a obesidade não é um proble-
ma individual e sim público. Por
isso, entidades médicas tradi-
cionais e alternativas se uni-
ram ao governo para criar
mecanismos e ações para com-
bater a obesidade. “O gover-

SAÚDE

A harmonia do homem com o meio-ambiente traz saúde e
retarda envelhecimento, afirma médico sul-coreano

tros urbanos. Antibióticos e
antiinflamatórios combatem
microorganismos no corpo hu-
mano, mas não garantem a
saúde, diz o médico. Para ele,
a saúde está ligada a outros
aspectos como a qualidade de
vida.

Segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS),
para que o indivíduo tenha boa
saúde é preciso o equilíbrio de
aspectos como harmonia físi-
co-psicológica e condições so-
ciais equilibradas. Nesse item
estão incluídos: emprego
satisfatório, habitação saudá-
vel e boas amizades.

A espiritualidade é conside-
rada com o um fator importante
na qualidade de vida segundo
o professor. “A alma está no
topo da pirâmide da saúde hu-
mana. A harmonia espiritual
amplia o tempo de vida na Ter-
ra”, garante.

A palestra do médico e
professor sul-coreano Hong
Keun Oh na Câmara Muni-
cipal não é uma iniciativa iso-
lada. Faz parte de um projeto
bastante amplo do vereador
Ushitaro Kamia (DEM) des-
de o início da sua gestão.
Kamia é considerado um dos
vereadores  mais preocupa-
dos com a saúde da popula-
ção.

O vereador é o responsá-
vel pela implantação do pro-
grama Ação Kamia Saúde &

Saúde dos paulistanos é uma das pautas de Kamia
Cidadania, que já beneficiou
milhares de pessoas em diver-
sos bairros de São Paulo. Du-
rante as visitas que o progra-
ma realiza, os moradores po-
dem fazer exames de vista e
audição, pressão arterial, tes-
te do diabetes, além de rece-
ber orientação bucal. Nessas
ações são oferecidas, inclusi-
ve, a possibilidade de emissão
da carteira profissional para os
que ainda não a possuem e
cortes de cabelo.

A pedido de Kamia, o pre-

feito Gilberto Kassab trans-
formou as Unidade Básica de
Saúde (UBS) do Tremembé
e do Jaçanã em Assistência
Médica Ambulatorial
(AMA), ampliando o atendi-
mento e beneficiando a po-
pulação carente daquela re-
gião da cidade.

Kamia também é autor
das leis que instituíram junho
como o mês da saúde preven-
tiva da obesidade infantil e o
Dia de Apoio ao Portador de
Esclerose Múltipla.

no coreano, como o de muitos
lugares do planeta, sabe que
sai mais barato combater a
obesidade que suas conseqü-
ências, como doenças
coronárias e cardíacas”, acen-
tuou.

 Keun Oh lembrou que a
poluição ambiental é responsá-
vel por 20% das etapas que
causam doenças na popula-
ção. O estresse responde por
25% dos males que atingem os
moradores dos grandes cen-

O vereador Ushitaro Kamia e o médico coreano Hong Keun Oh

DIVULGAÇÃO

O mesatenista
Hugo Hoyama ba-
teu recorde de me-
dalhas de ouro. Gui-
lherme Kumasaka
conquistou o primei-
ro título brasileiro no
badminton. Luisa
Matsuo marcou sua
estréia com três ou-
ros para a ginástica
rítmica. Mas não fo-
ram apenas os atle-
tas que deixaram
suas marcas na 15º
edição dos Jogos
Pan-americanos. O
nikkei Roberto Kenji
Fukuda também
teve seu nome des-
tacado no centro dos
locais de competi-
ções no Rio de Ja-
neiro, porém bem
longe das quadras.

Formado em Artes Plásti-
cas, Fukuda é quem assina o
monumento em homenagem
aos atletas instalado na aveni-
da Abelardo Bueno, próximo a
Vila Pan-americana e na mes-
ma via onde foram construídas
a Arena Olímpica e o Parque
Aquático Maria Lenk. Com 15
metros de altura e cinco tone-
ladas, a obra foi encomenda-
da pelas empresas RJZ Cyrela
e Carvalho Hosken e doada à
cidade.

“Eles já eram meus clien-
tes e me convidaram para fa-
zer este projeto. É a primeira
obra que produzo nestas di-
mensões. A maior que já ha-
via feito foi uma escultura de
parede, em bronze, de 10
metros”, conta o artista, que
finalizou o monumento em pra-
zo recorde. “O tempo neces-
sário era de um ano, mas fiz o
trabalho em três meses”.

Cerca de quinze pessoas e
uma metalúrgica foram envol-
vidas no processo de confecção
da escultura, em Curitiba, de
onde foi transportada até o Rio
de Janeiro numa carreta. Entre
as matérias-primas – que tive-
ram de ser importadas -, estão
resina de poliéster, poliuretano
expandido e aço.

Simbolismos – Atletas de
basquete, velocismo e tênis
foram os escolhidos para ho-
menagear e referenciar os que
se dedicam ao desenvolvimen-
to do esporte. A seleção não
tem nenhuma relação com pre-
ferência ou recordações de
quando jogava com os amigos.
Muito pelo contrário. As úni-
cas modalidades que o paulis-
ta praticou foram beisebol e
golfe. “Foi uma escolha sim-
bólica, mais pela forma visual.
Eu queria dar a idéia de movi-
mento”, justifica.

Acima dos esportistas, um
globo terrestre com o mapa
das Américas representa a
união dos povos participantes
da competição. Há também os
pombos que simbolizam a paz
e a pureza dos atletas, as pe-

dras de sustentação que são o
solo brasileiro e uma placa pin-
tada de azul, “a cor do céu do
Rio de Janeiro”. “Quis usar
mais formas figurativas”, ex-
plica o artista, que procurou
tornar a obra acessível ao mai-
or número de pessoas.

O projeto foi realizado em
dois dias e a única idéia colo-
cada no papel foi aprovada de
imediato pelas empresas pa-
trocinadoras. “Sou um homem
de criação. Quando crio algo,
já é definido e vou a fundo.
Fiz esse projeto em apenas
dois dias porque quando es-
tou eufórico, a criatividade au-
menta”.

Para o presidente da Car-
valho Hosken, Carlos Fernan-
do de Carvalho, os Jogos dei-
xarão heranças para o Rio de
Janeiro e um monumento
eternizaria a competição na
memória dos cariocas.  “Já
temos o Cristo Redentor como
uma das sete maravilhas do
mundo, o Pan e acredito ainda
na Copa no Brasil e nas Olim-
píadas na cidade. Com este
monumento, queremos deixar
um pequeno legado para o
Rio”, acrescenta vice-presi-
dente da RJZ Cyrela, Rogério
Jonas Zylbersztajn.

Currículo - Com quase 30 anos
de profissão, Fukuda realizou
exposições em diversos países
como Estados Unidos, França,
Japão e Espanha, além de ter
sido convidado para realizar tra-
balhos na África. Tendo atuado
na área publicitária, como dire-
tor de arte e criação, o nikkei
resolveu investir nas artes plás-
ticas depois da experiência em
agências de publicidade.

“Comecei na pintura, com
formas abstratas, mas eu
achava que estava muito ruim
e passei para o figurativo. De-
pois que adquiri experiência,
voltei para o abstrato e fiz su-
cesso com meus trabalhos nes-
sa linha nos anos 80. Com o
tempo, fui diversificando e pas-
sei a trabalhar também com
esculturas”, resume.

(Luciana Kulba)

PAN-AMERICANO

Nikkei assina monumento
em homenagem aos atletas

Obra de 15 metros e 5 toneladas foi
instalada próximo à Vila Pan-americana
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OHospital Bandeirantes,
por meio do Instituto
Viva Melhor, promo-

veu um treinamento gratuito
em emergências cardiovascu-
lares na última terça-feira (7),
na Praça da Liberdade. Minis-
trado em dois horários (das 9h
às 11h e das 14h às 16h), o cur-
so teve como objetivo a orien-
tação dos participantes nos
procedimentos em situações de
emergência, como engasga-
mento, derrame cerebral, ata-
que e parada cardíaca. Desti-
nado a comerciantes do bairro
e ao público interessado, o trei-
namento é a primeira ação do
Plano Integrado de Revitaliza-
ção da Liberdade da institui-
ção, que visa promover o de-
senvolvimento humano, urba-
no e do meio ambi-
ente da região por
meio de parcerias.

Segundo Aurea
Barros, uma das
organizadoras do
evento, repassar o
conhecimento para
as pessoas pode ser
o fator decisivo
para recuperação
das vítimas de do-
enças cardiovascu-
lares. “A promoção
da saúde é um dos
eixos do nosso plano integrado.
Reunir estudantes, associações
e moradores é uma contribui-
ção do hospital, que está no
bairro desde 1945. Temos em
vista também a participação de
jovens para concorrer a prêmi-
os em novos projetos culturais”.

Com mais de 250 mil víti-
mas por ano, as doenças car-
diovasculares são a principal
causa de morte no País. Na
maioria dos casos, estas ocor-
rem de forma súbita e nas pri-
meiras horas após o ataque
cardíaco. Assim, o  reconhe-
cimento de uma emergência e
a prestação adequada dos pri-
meiros-socorros são responsá-
veis pela diminuição do índice

de mortalidade e pode ser de-
terminante para a qualidade de
vida do indivíduo após a recu-
peração.

Cursando pós-graduação
no Hospital Bandeirantes, a
enfermeira Marcela Kiyoko
Hirae destaca a importância do
evento para difundir conheci-
mentos entre os não-profissi-
onais da saúde. “Muitas aca-
demias de ginástica têm pro-
fissionais que não estão pre-
parados para emergências. Há
também um projeto com cri-
anças a partir de 7 anos por-
que elas podem também sal-
var vidas”.

A nikkei afirma, porém, que
é preciso contar com estrutu-

Sociedade Brasileira de
Cardiologia cria a

‘Cartilha do Coração’

Criada pela Sociedade Bra-
sileira de Cardiologia, a
‘Cartilha do Coração’ orien-
ta sobre os fatores de risco
das doenças cardiovascula-
res, como o colesterol, o
estresse, a diabetes, a hiper-
tensão, a obesidade e o ta-
bagismo. Abaixo, os dez
mandamentos para evitar
problemas com o coração e
informações para manter
uma vida mais saudável:

– Controlar o peso;
– Consultar um médico pe-

riodicamente;
– Medir a pressão arterial

com freqüência;
– Evitar o cigarro;
– Verificar a quantidade de

sal no rótulo dos alimen-
tos;

– Praticar esportes;
– Escolher bem os alimen-

tos;
– Descobrir se é diabético

e se tem colesterol alto
– Evitar o stress;
– Amar a vida e o coração.

(G.Y.)

ra e patrocinadores para a re-
alização de mais eventos des-
se porte. “O treinamento de-
veria ser semanal, o evento
desta terça foi apenas uma in-
trodução às práticas”.

Opinião semelhante tem o
oficial de farmácia Jorge
Hanai, que acredita na neces-
sidade de mais dias de treina-
mento e divulgação. “Num pri-
meiro momento, foi bom o cur-
so, mas é preciso fazer uma
reciclagem para o aprendiza-
do não cair no esquecimento.
As pessoas levam o que
aprendem  para o trabalho e  à
família, mas a prática é que dá
segurança para ajudar.”

O Instituto Viva Melhor ofe-
rece orientações quanto à pre-
venção de doenças por meio
de palestras e trabalhos  de
conscientização junto à popu-
lação de São Paulo, formando
parcerias com empresas e as-
sociações comunitárias. No
Programa Socorrista Mirim,
cerca de 600  crianças entre 
7 e 15 anos participam  de um
treinamento de primeiros-so-
corros baseado em situações
de riscos domésticos.

(Gílson Yoshioka)

Primeira ação foi oferecer o treinamento
gratuíto para situações de emergência

Objetivo é promover desenvolvimento humano, urbano e ambiental

JORNAL NIPPAK

Hospital Bandeirantes lança
programa para revitalizar o bairro
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NHK – PROGRAMAÇÃO – 13 A 19 DE AGOSTO

Programação da NHK
13 – Segunda-Feira

05:00 NHK News
05:10 BS Debate “Turning Point of ODA”

Part 2
06:00 Tanka Poetry
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

115
08:30 News & Weather
08:35 Journey to the Unknown

Civilizations Part 1
09:20 Mini Program
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather (R)
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu for Beginners

Special
10:35 My Gardening
11:00 News & Weather
11:05 NHK Overseas Network
11:40 Asian Word Traveller (R)
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 115
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

115 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 NHK News
14:15 Kyushu-Okinawa Special
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:40 Children, Wake Up!
15:55 Overseas Safety Information
16:00 NHK News
16:15 Hello from Studio Park
17:00 NHK News
17:15 World Strollers Special “Pilgrimage

Route: Montpellier, France” (R)
17:59 World Weather
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Living Well at 100
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Tsurube’s Salute to Families

Special
20:45 Touring Castles with Ryotaro Shiba
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 NHK Special
23:15 Mini Program
23:25 World Music Album
23:30 News & Sports
00:10 Weekly Book Review
01:05 NHK News
01:15 Mini Program
01:30 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Forerunning Business Minds
02:35 News Today Asia (E)
02:45 Overseas Safety Information
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Childhood Memories
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

14 – Terça-Feira
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Haiku Poetry
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

116
08:30 News & Weather
08:35 Journey to the Unknown

Civilizations Part 2
09:20 Mini Program
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather (R)
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Living Well at 100 (R)
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 116
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

116 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 NHK News
14:15 Undecided
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:40 Children, Wake Up!
15:55 Overseas Safety Information
16:00 NHK News
16:15 Hello from Studio Park
17:00 NHK News
17:15 Drama “Kaikidaisakusen Second

File” Eps. 1
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Micro World
18:50 Songs for Everyone
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Japanese Pops: Summer 2007

20:45 Touring Castles with Ryotaro Shiba
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Undecided
22:50 Mini Program
23:00 Undecided
23:25 Mini Program
23:30 News & Sports
00:10 BS Hometown Theaters
01:30 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Little Trips (R)
02:35 News Today Asia (E)
02:45 Overseas Safety Information
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Childhood Memories
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

15 – Quarta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: The Knowledge

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

117
08:30 News & Weather
08:35 Undecided
09:20 Mini Program
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather (R)
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Hobbies and Leisure
11:30 Everyday Tips
11:35 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 117
11:50 Memorial Service for the WWII

Victims
12:05 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

117 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 NHK News
14:15 Tohoku Inside Out “The Tohoku

Dialect 2”
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:40 Children, Wake Up!
15:55 Overseas Safety Information
16:00 NHK News
16:15 Hello from Studio Park
17:00 NHK News
17:15 Drama “Kaikidaisakusen Second

File” Eps. 2
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Mini Japanese Lessons
18:50 Asian Word Traveller
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Undecided
20:45 Touring Castles with Ryotaro Shiba
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Undecided
23:30 News & Sports
00:10 BS Hometown Theaters
01:30 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Law and Laughter (R)
02:35 News Today Asia (E)
02:45 Overseas Safety Information
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Undecided
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

16 – Quinta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: My Favorite Fi-

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

118
08:30 News & Weather
08:35 Journey to the Unknown

Civilizations Part 4
09:20 Mini Program
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather (R)
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Pottery Dream Atelier
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 118
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:38 Summer Lottery Results
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

118 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English

13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 NHK News
14:15 People’s Story from Hokkaido
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:40 Children, Wake Up!
15:55 Overseas Safety Information
16:00 NHK News
16:15 Hello from Studio Park
17:00 NHK News
17:15 Drama “Kaikidaisakusen Second

File” Eps. 3 (Final)
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Mini Japanese Lessons
18:50 Asian Word Traveller
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Undecided
20:45 Touring Castles with Ryotaro Shiba
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Undecided
23:00 Undecided
23:25 Mini Program
23:30 News & Sports
00:10 BS Hometown Theaters
01:30 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Mythical Japan
02:35 News Today Asia (E)
02:45 Overseas Safety Information
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Undecided
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Express Yourself! Mini
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

17 – Sexta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: Real Life Stories
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

119
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather (R)
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Meet the Legend
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 119
12:00 News
12:20 Friday Variety
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

119 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 NHK News
14:15 Wonderful Tohoku
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:40 Children, Wake Up!
15:55 Overseas Safety Information
16:00 NHK News
16:15 Hello from Studio Park
17:00 NHK News
17:15 Digital Stadium
17:55 World Music Album
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Mini Japanese Lessons
18:50 Asian Word Traveller
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Undecided
20:45 Touring Castles with Ryotaro Shiba
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Premium 10
23:00 Undecided
23:25 Mini Program
23:30 News & Sports
00:10 Cool Japan
00:55 Overseas Safety Information
01:00 Variety Show: The Human Body

Special Part 2
01:30 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Mini Program
02:00 NHK News
02:10 Japan Fishing Travels
02:35 News Today Asia (E)
02:45 Overseas Safety Information
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Undecided
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Express Yourself! Mini
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

18 – Sábado
05:00 NHK News
05:10 Mini Program
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: History at Hand
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather (E)
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

120
08:30 NHK Weekly News
09:00 NHK News
09:05 Undecided
09:55 Overseas Safety Information
10:00 News & Weather
10:05 Undecided
10:54 World Weather
10:55 Overseas Safety Information
11:00 Undecided
11:39 World Weather
11:40 Japanese Traditional Music (R)
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 120
12:00 News
12:15 Law and Laughter
12:40 Micro World (R)
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

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

Eps. 32 (R)
13:50 Enjoying Hot Springs
14:00 NHK News
14:10 BS Documentary “India’s Steel

King, Lakshmi Mittal”
15:00 NHK News
15:10 World Strollers Special “Pilgrimage

Route: Toulouse, France”
15:55 World Music Album
16:00 Music Forever: Folk Songs

Collection
18:00 News
18:10 News for Kids Weekly
18:42 Our Favorite Songs
18:45 Pottery Dream Atelier (R)
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Can You Speak English?
19:59 World Weather
20:00 Becky’s School
20:45 News & Weather
21:00 Saturday Drama “I Want to Learn!”

Eps. 1
22:00 Undecided
22:53 World Weather
22:55 Asian Word Traveller (R)
23:00 NHK News
23:10 Nature Wonder Land
23:40 Inspiring Lives: Europe
00:00 Saturday Sports News
00:25 Undecided
00:55 Overseas Safety Information
01:00 NHK News
01:10 Undecided
01:40 Getting into Nihongo
02:00 NHK News
02:10 Undecided
02:40 Undecided
03:00 Undecided
04:30 Undecided

19 – Domingo
05:00 NHK News
05:10 Sunday Art Museum
05:55 Asian Word Traveller (R)
06:00 News & Weather
06:15 Mini Program
06:30 10 Million People’s Radio Exercise
06:45 Songs for Everyone (R)
06:50 TV Exercise
07:00 News: Good Morning, Japan
07:45 Natural Grandeur of the East
07:59 World Weather (E)
08:00 Little Trips
08:25 Business Compass
08:57 World Weather
09:00 Sunday Debate
10:00 News & Weather
10:05 Japan’s Potential
10:50 World Heritage 100
10:55 Overseas Safety Information
11:00 Railroad Fan Club
11:59 World Weather
12:00 News
12:15 NHK Amateur Singing Contest
13:00 News
13:05 J-MELO (E)
13:35 With Mother
14:00 NHK News
14:10 BS Documentary “China’s

Growing Milk Industry”
15:00 NHK News
15:10 Beautiful Peaks of Japan
15:30 Nature Wonder Land (R)
15:59 World Weather
16:00 NHK News
16:10 Undecided
18:00 News
18:10 Junior High School Diary
18:40 Mini Program
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Monthly Home Video
19:59 World Weather
20:00 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 33
20:45 News & Weather
21:00 NHK Special
21:50 Saturday Drama Encore”The

Vultures” Eps. 1
22:50 News & Weather
23:00 NHK News
23:10 Pop Music Club
00:00 This Week and You
00:40 Three-month English Lessons
01:00 Sunday Sports News
02:00 NHK News
02:10  NHK Amateur Singing Contest (R)
02:55  Overseas Safety Information
03:00  NHK News
03:10  Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 33 (R)
03:55  Our Favorite Songs (R)
04:00  NHK News
04:10  Internet Agora Special Part 1

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

CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURO DESEMPREGO E SEUS BENEFÍCIOS

PARTE 3

Limite de tempo para fa-
zer direito ao seguro:

O período em que a pes-
soa que está desempregada
tem para receber o benefício
do seguro desemprego e de
até um ano da data em que
este fica desempregado.

Considerando esta regra,
a partir deste tempo o desem-
pregado deixa de receber o
benefício, exceto para situa-
ções como gravidez, doença
ou incapacitado para o traba-
lho em virtude de algum
ferimento, podendo nesta si-
tuação, prolongar o prazo de
recebimento do benefício.

Para se obter o direito do
subsídio, é necessário que o
desempregado compareça à
Agência Pública de Empre-
go e se cadastre para fazer
jus ao recebimento dos valo-
res, após sete dias.

Os casos em que o desem-
prego tenha ocorrido por de-
missão voluntária ou por justa
causa, o mesmo deverá aguar-
dar aproximadamente mais
três meses para que inicie o
recebimento do benefício.

Para que o desemprega-
do tenha continuidade no re-
cebimento do benefício, é ne-
cessário que o mesmo com-
pareça à Agência Pública de
Emprego mensalmente para
que este seja re-confirmado
como em situação de desem-
prego, quando o agente ava-
lia o que o beneficiado desen-
volveu no período para se
conseguir um trabalho remu-
nerado.

Conseguindo algum em-
prego, o mesmo deverá co-
municar a agência sobre o
novo trabalho para que o be-
nefício cesse e o agente pos-
sa dar baixa do cadastro de
desempregado.

O que é importante para quem
está no Japão a trabalho

Shinji Jorge Nakaoka
Diretor Executivo

Daiwa Service
snakaoka@daiwaservice.com.br

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

Nossa, que trânsito caóti-
co, hoje temos mais veículos
e motos nas ruas do que lu-
gares para trafegar.

E observo todos neuróti-
cos, nervosos, tensos, e, ao
sinal da primeira fechada
tudo, se exterioriza: começam
as discussões, os gritos. Re-
almente é muito difícil supor-
tar tudo isso com certa paci-
ência.

Por isso, agora achei um
novo jeito para tentar não me
estressar no trânsito: ouvin-
do uma boa música!

Verdade que não precisa
a ser a todo volume para que
os outros também ouçam,
mas num tom que te acalme.
Ouço músicas que me reme-
tem aos bons tempos de cri-
ança quando não precisava
dirigir, ouço músicas da épo-
ca de adolescente, que me
fazem lembrar a boa época

de bailes, de flashback e cla-
ro, ouço também o bom e
velho rock and roll. Hoje es-
cuto até as músicas dos ado-
lescentes, pois me fazem lem-
brar dos meus filhos. Uma
música das antigas me faz
lembrar do meu amor.

Enquanto isso lá fora a
guerra entre veículos e mo-
tos continua, mas minha men-
te consegue se manter aten-
ta ao trânsito enquanto boas
recordações continuam inva-
dindo minha memória e saio
ileso em mais esta viagem.

Tente fazer isso você tam-
bém, com certeza seu dia se
tornará mais calmo e produ-
tivo, pois chegará ao seu des-
tino com mais facilidade e
com muito mais disposição.

Não vamos nos tornar re-
féns do trânsito, nem guerras
nas ruas. Deixe a música fluir
em você!

DEIXE A MÚSICA
FLUIR EM VOCÊ

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

Banco Central do Brasil apresenta
‘A Natureza da Aquarela’

Técnica mais antiga do que
a pintura a óleo e que tem a
água como elemento essenci-
al para obter resultados estéti-
cos que encantam pela cor,
pela transparência e pela vari-
edade de efeitos, a aquarela é
destaque no Espaço Cultural
Banco Central do Brasil com
a exposição “A Natureza da
Aquarela”. A mostra, que
prossegue até o dia 27 de agos-
to, reúne obras de Deli Ribei-
ro, Elza Oda, Lílian Arbex,
Lucia Novo, Marilu F Queiroz
e Regina Y. Komatsu. A
curadoria é de Oscar D’Am-
brosio. No dia 15, às 16h, acon-
tece um workshop com parti-
cipação das artistas. As inscri-
ções devem ser feitas no pró-
prio espaço.

Segundo Regina Komatsu,
“A Natureza da Aquarela” faz
parte das atividades do Proje-
to Aquarela no Parque Burle
Marx, iniciado em 2005 com o
objetivo de unir o útil ao agra-
dável, ou seja, aproveitar os
encantos da natureza sob ori-
entação de profissionais.
“Essa exposição já era para ter
sido realizada em 2006, mas
por imprevistos somente este
ano a parceria acabou se con-
cretizando”, diz Regina, que ao
lado de Marilu Queiroz, Deli
Ribeiro e Graciela Wakisaka
respondem pelo “Universo da
Aquarela”, projeto que visa
divulgar a técnica da aquarela
“colocando-a no seu mereci-
do lugar de destaque”. “Nos-
so objetivo é fazer com que a
aquarela seja conhecida pelo
maior número de pessoas pos-
sível, por intermédio de infor-
mações, oficinas, exposições,
palestras, demonstrações e
consultorias”, explica a artis-
tas, antecipando que, dando
continuidade a parceria inicia-
da em 2006 com a Associação

Comercial de São Paulo –
Distrital Centro, o Universo da
Aquarela estará realizando
entre 26 de outubro e 4 de no-
vembro a Jornada 2007: Um
Novo Olhar, evento que reuni-
rá demonstrações, workshops,
exposições e palestras.

Viagem – “A Natureza da
Aquarela” mostra a possibili-
dade de distintos efeitos que se
consegue com o mesmo ma-
terial, de acordo com a pesqui-
sa, o domínio da técnica, a ex-
periência pessoal e a visão do
mundo de cada artista para
expressar sua relação com a
Natureza, tornando a exposi-
ção não apenas bela, mas tam-
bém,  educativa, rica e fasci-
nante.

Ou como escreve Oscar
D’Ambrosio: “Trabalhar com
a aquarela significa realizar
uma viagem simbólica pelos
caminhos da água. Conhecer
a poética de cada artista do
gênero torna possível vislum-
brar como essa técnica pode,
a partir de um mesmo elemento
aquoso, atingir distintos resul-
tados estéticos. Essa jornada
é prazerosa e educativa, pois
mostra como a mesma técni-
ca, em diferentes mãos e cé-
rebros, manifesta-se com dife-
rentes habilidades, propostas
estéticas e formas de ver o
mundo”.

(Aldo Shiguti)

EXPOSIÇÃO: A NATUREZA DA AQUARELA

QUANDO:
ATÉ 27 DE AGOSTO, DE SEGUNDA-FEIRA

A SEXTA-FEIRA, DAS 10H ÀS 16H

ONDE:
ESPAÇO CULTURAL BANCO CENTRAL

(AV. PAULISTA, 1.804 – TÉRREO)
INFORMAÇÕES PELOS TELEFONES:
11/3491-6916 / 3491-7847
ESPACOCULTURALSP.ADSPA@BCB.GOV.BR

WWW.BCB.GOV.BR

Obra de Regina Komatsu, uma das artistas presentes na mostra

DIVULGAÇÃO

Com co-realização do
Consulado Geral do
Japão e apoio da Fun-

dação Japão, o Centro Cultu-
ral São Paulo será palco de
uma mostra de filmes japone-
ses. O ciclo traz os trabalhos
de duas referências em cine-
ma nipônico, Yasujiro Ozu e
Kenji Mizoguchi. De 14 a 23
de agosto, o público poderá
conferir os clássicos na sala
Lima Barreto, com entrada
franca. Vale destacar que os
longa-metragens são falados
em japonês e legendados em
português.

Nascido em 1898 em To-
kyo, no Japão, o cineasta Kenji
Mizoguchi ingressou na produ-
tora Nikkatsu na década de
1920, onde trabalhou inicial-
mente como ator. A seguir, foi
assistente de direção por dois
anos. E em 1923, estreou co-
mo produtor com o filme “O
dia em que o amor renasceu”.

A partir daí, Mizoguchi co-
meçou a realizar diversos fil-
mes. Desenvolveu a técnica do
“plano-sequência” que perma-
nece como marca pessoal.
Rodado com essa metodologia,
seu mais elogiado trabalho no
período da segunda guerra
mundial foi Genroka
Chushingura (A vingança dos
47 ronin, 1942).

Em 33 anos de carreira,
Mizoguchi incluiu 90 filmes em
seu currículo. Faleceu cedo,
aos 58 anos de idade, vítima
de leucemia na cidade de
Kyoto (Japão), em 1956.

Yasujiro Ozu – O cineasta
japonês Yasujiro Ozu nasceu
na cidade de Tóquio (Japão),
em 1903. Para o americano
Donald Richie, historiador do

cinema japonês, “Yasujiro Ozu,
considerado por seus
conterrâneos o mais japonês
de todos os diretores de cine-
ma. Tratava apenas de um
grande assunto, a família japo-
nesa, e de um grande tema, sua
dissolução. A família japonesa
em dissolução aparece em
cada um de seus 53 filmes de
longa-metragem”.

Vinculado à produtora
Shochiku, desde o início dos
anos 20, quando começou
como assistente de câmera e
posteriormente foi assistente
de direção. Estreou como di-
retor com filme histórico,
Zange no yaiba (A espada da
penitência, 1927). Destaca-se
ainda com a produção silenci-
osa, Dekigokoro (Capricho
passageiro, 1933).

Seu primeiro filme sonoro
foi Hitori musuko (Filho único,
1936), sobre o relacionamento
entre mãe e filho. Na produto-
ra Daiei, fez Ukigasa (Ervas
flutuantes, 1959). Voltou a
companhia Toho, onde filmou
a tragicomédia satírica
Kohoyagawake no aki (Fim de
verão, 1961) e encerrou a car-

reira com obra maior, Samma
no aji (A rotina tem seu encan-
to, 1962). Faleceu em Tóquio,
no dia 12 de outubro de 1963.

LOCAL: CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

SALA: LIMA BARRETO

ENDEREÇO: R: VERGUEIRO, 1000 –
PARAÍSO (PRÓXIMO A ESTAÇÃO DE

METRÔ VERGUEIRO)
RETIRADA DE INGRESSOS: UMA HORA

ANTES DE CADA SESSÃO

ENTRADA FRANCA

CLASSIFICAÇÃO RECOMENDADA: 14
ANOS

Sansho Dayu (O Intendente Sansho) será exibido nesta terça

Shin Heike Monogatari

REPRODUÇÃO

P R O G R A M A Ç Ã O

Dia 14 – Terça-feira
16h: A rotina tem seu encanto
(Sanma no aji)
18h: O intendente Sansho
(Sanshô dayû)
20h15: Filho Único (Hitori
Musuko)

Dia 15 – Quarta-feira
16h: Os Amantes crucificados
(Chikamatsu Monogatari)
18h: Era uma vez em Tóquio
(Tokyo Monogatari)
20h30: Oharu - A vida de uma
cortesã (Saikaku Ichidai Onna)

Dia 16 – Quinta-feira
16h: A Nova saga do clã Taira
(Shin Heike Monogatari)
18h: A Rotina tem seu encan-
to (Sanma no aji)
20h: Pai e Filha (Banshun)

Dia 17 – Sexta-feira
16h: O intendente Sansho
(Sanshô dayû)
18h15: Fim de Verão
(Kohayagawa-ke no Aki)
20h: Contos da Lua vaga de-
pois da chuva (Ugetsu
Monogatari)

Dia 18 – Sábado
16h: Oharu - A vida de uma cor-
tesã
18h30: Pai e Filha
21h: Era uma vez em Tóquio

Dia 19 – Domingo
16h: Filho Único
18h: A nova saga do clã Taira
20h: Os amantes crucificados

Dia 21 – Terça-feira
16h: Contos da lua vaga de-
pois da chuva
18h: Era uma vez em Tóquio
20h30: Fim de Verão

Dia 22 – Quarta-feira
16h: Pai e Filha
18h: Oharu - A vida de uma cor-
tesã
20h30: O intendente Sansho

Dia 23 – Quinta-feira
16h: Contos da lua vaga de-
pois da chuva
18h: A rotina tem seu encanto
20h: A nova saga do clã Taira

As boas-vindas aos atletas
que se hospedaram na Vila
Pan-americana durante as com-
petições no Rio de Janeiro fo-
ram dadas pelo Grupo Anima,
que estreou a programação
cultural preparada para os 15
dias de disputas. A apresenta-
ção misturou sons diversos,
como a rebeca de Luiz Fiamin-
ghi, o cravo de Patricia Gatti e
a viola de Ricardo Matsuda, e
agradou aos que trocaram al-
guns minutos de concentração
pelo show na tenda instalada na
entrada do condomínio.

“Chegamos a fazer conta-
to com alguns atletas. Teve
uma ciclista americana de
mountain bike, inclusive
medalhista naquele dia (Mary
McConneloug), que veio nos
procurar no final da apresen-
tação e até comprou um CD”,
recorda Matsuda, que também

se lembra dos elogios feitos
pelas remadoras brasileiras.

O grupo leva ao palco a
fusão do erudita com o popu-
lar. Como descrito pelos pró-
prios integrantes, é o reflexo
das afinidades entre a música
realizada pelas sociedades bra-

MÚSICA

Com Ricardo Matsuda na viola, Grupo Anima leva fusão
entre erudita e popular em show na Vila Pan-americana

sileiras afastadas do processo
de industrialização, as chama-
das sociedades tradicionais, e
o legado escrito da música da
Idade Média, da Renascença
e do Barroco europeus. “É
uma instrumentação bastante
incomum, que traz o cravo,

com seu apogeu no século 18,
e a viola, ícone da cultura bra-
sileira”, acrescenta o nikkei.

Concertos do Anima che-
garam a ser gravados e trans-
mitidos ao vivo por rádios e
emissoras de TV nos Estados
Unidos, Alemanha, Argentina,
Canadá e Uruguai. O quarto
CD, Espelhos, foi patrocina-
do pela Petrobras, e tem ren-
dido turnês por diversos esta-
dos brasileiros. Até o final do
ano, o grupo percorrerá algu-
mas cidades do interior paulis-
ta e de Santa Catarina.

‘Norte Musical’ – Matsuda
ingressou no grupo em 2001,
com o convite da vocalista Isa
Taube para substituir Paulo
Freire em algumas apresenta-
ções. O violista se afastou para
investir na carreira solo e dei-
xou o lugar para o nikkei. “O
grupo já havia recebido impor-
tantes prêmios nacionais e ini-
ciava um período de turnês nos
Estados Unidos e concertos em
diversos países da América
Latina e Canadá”, salienta.

Para o grupo, que conta
também com o percussionista
Dalga Larrondo (zarb, bendir,
caixa do divino, vaso de cerâ-
mica) e Valeria Bittar (flautas-
doce históricas e flautas indí-
genas brasileiras), a amplitude
de atuação de Matsuda funci-
ona como uma espécie de
“Norte Musical”. Autodidata e
multi-intrumentista, o nikkei
acumula experiência em jazz
e MPB, tanto como composi-
tor, arranjador e intérprete.

Em uma das apresentações
realizada durante a turnê em
Minas Gerais, os músicos
chagaram a reunir um público
de 1.500 pessoas em Juiz de
Fora. A programação comple-
ta de shows e vídeos do grupo
podem ser conferidas no site
do Anima (www.animamusi-
ca.art.br)

(Luciana Kulba)

Formação eclética garante som diferenciado e criatividade

DIVULGAÇÃO

Paralelo ao trabalho com o
Grupo Anima e outros projetos
pessoais, como os arranjos para
o primeiro CD de Juliana Caymmi,
neta de Dorival Caymmi, Ricardo
Matsuo está em busca de
viabilizar o lançamento de uma
coletânea de músicas nipônicas
para celebrar o centenário da
imigração japonesa no Brasil.

Uma pesquisa realizada com
imigrantes do arquipélago irá
ajudar o músico na escolha das
canções, que seriam regravadas
em versões instrumentais. “A
partir dessa conversas, eu faria
a seleção do repertório, com mú-
sicas que tenham marcado esse
período. Quero colocar também
algumas fotos no encarte para
contextualizar a época”, adianta
o nikkei.

O projeto ainda está no pa-
pel, mas Matsuda aposta na
aprovação pela Lei Rouanet para
prosseguir com a idéia e finali-
zar o trabalho até o próximo ano.
“A dificuldade maior é concreti-
zar os patrocínios. Uma produ-

ção como esta não seria possível
ser feita com dinheiro próprio”.

O interesse pela cultura japo-
nesa, em especial a música, tem
estreita ligação com a carreira pro-
fissional do nikkei. Depois de
aprender os primeiros acordes e
arranjos no violão com o irmão

Uilson, Matsuo teve aulas com
o maestro Tetsunove Kawaguti
e participou do Kawaguti
Gakudan, grupo voltado à músi-
ca japonesa (tradicional e popu-
lar) que acompanhava cantores
da comunidade nipo-brasileira
de Marília.

Graças ao programa de coo-
peração internacional “Cidades
Irmãs”, o músico se apresentou,
ao lado de percussionistas bra-
sileiro, com o grupo japonês de
tambores Yanagase Daiko, em
Gifu e em centros culturais de
cidades vizinhas. Dois anos de-
pois, em 1997, realizou arranjos
para um grupo formado por in-
tegrantes da Orquestra Sinfôni-
ca Municipal de Campinas e
músicos convidados e levou a
música brasileira instrumental
para Mino e Gifu, no Japão, além
de San Diego (EUA). “O públi-
co foi muito receptivo, chegou a
ser caloroso. Especialmente para
mim, um nissei, foi uma experi-
ência marcante”.   (L.K.)

Músico busca patrocínio para CD
comemorativo ao Centenário da Imigração

Matsuo: versões instrumentais

A Associação Cultural e
Esportiva Saúde realiza no pró-
ximo domingo (19) a 37ª edi-
ção da Gincana Poliesportiva
“Undokai” no campo Okinawa
Bunka Center, em Diadema,
região metropolitana de São
Paulo, a partir das 8 horas da
manhã.

O tradicional evento
nipônico terá um dia inteiro de
atividades. Brincadeiras e
competições como corridas de
50 e 100 metros, procurar ami-
go, cabo de guerra, gate ball,
líquido na garrafa e muitas ou-
tras irão garantir a diversão de
crianças, jovens e adultos de
todas as idades.

E com tantos jogos e farta
distribuição de brindes, os par-
ticipantes poderão “recarregar
suas energias” no baiten (pra-
ça de alimentação) montada
para a data. Obentô, yakisso-
ba, pastel, churrasco e sonho
são algumas das comidas que
a organização servirá no local,
bem como bebidas.

A ocasião tem como obje-
tivo, além de incentivar o es-
porte, estreitar os laços que

unem os integrantes da comu-
nidade nipo-brasileira do bair-
ro Jardim da Saúde, onde se
localiza a entidade, e da cida-
de de São Paulo.

Dessa forma, os organiza-
dores contam com a participa-
ção e o envolvimento entre
associados, alunos do curso de
língua japonesa, departamen-
to de atletismo, familiares, con-
vidados e o público em geral.

DATA: 19/08/2007

HORÁRIO: DAS 8H ÀS 17H

LOCAL: OKINAWA BUNKA CENTER

ENDEREÇO: SETE DE SETEMBRO, 1670 –

DIADEMA

DOMINGO

ACE Saúde realiza Undokai
no Okinawa Bunka Center

Mostra de filmes japoneses é
destaque no Centro Cultural SP
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Alimentos japoneses incrementam
serviço de buffet no café da manhã

GASTRONOMIA

No Noah Espaço Cozy,
restaurante instalado
no Blue Tree Hotel

Paulista, a culinária japonesa
começa a ganhar destaque
logo cedo. Diariamente, a par-
tir das 6 horas da manhã, por-
ções de gohan, peixe grelha-
do, missoshiro, conservas e co-
zidos, como inhame e abóbo-
ra, começam a ser dispostas
no serviço de buffet do local.

Devido ao grande volume
de turistas nipônicos hospeda-
dos na unidade da rede hote-
leira – cerca de 20% das re-
servas -, o Noah se preocupou
em oferecer um serviço que
fizesse com que os clientes
não estranhassem a alimenta-
ção regional. No restaurante,
além do sushi, sashimi, yakis-
soba e guiozá servidos no al-
moço e jantar, o sabor da gas-
tronomia oriental também é
estendida ao café da manhã,
quando o chocolate quente, o
pão de queijo e as fatias de bolo
dividem espaço com os ingre-
dientes matinais típicos da re-
feição asiática.

“No Japão, as pessoas já
começam o dia comendo ali-
mentos do mar e da terra. Por
isso, não posso deixar faltar no
café da manhã arroz, peixe,
alga marinha e cozidos varia-
dos, como inhame e batata-
doce”, explica a gerente da
culinária oriental do restauran-
te, Sae Ikari.

A composição do cardápio

MARCUS IIZUKA

querem seguir a dieta dos ja-
poneses”, comenta a gerente.

Festival Oriental – O buffet
matinal, com menu elaborado
pela proprietária da rede de
hotéis Blue Tree, Chieko Aoki,
é servido diariamente, das 6h
às 10h, e o valor do serviço é
de R$ 24,00, tanto para hós-
pedes como não-hóspedes.

Para quem perder a hora,
outras especialidades nipôni-
cas poderão ser degustadas
durante o almoço e jantar. Às
quintas-feiras, o restaurante
tem investido no Festival Ori-
ental (R$ 40,00), aberto ao
público das 19h às 23h, e que
traz diversos pratos da gastro-
nomia asiática, entre eles ya-
kimeshi, tepan, temaki, udon e
os tradicionais sushi, sashimi e
yakissoba. “A idéia é prosse-
guir com a iniciativa pelo me-
nos até o centenário da imigra-
ção”, adianta o gerente de ali-
mentos e bebidas, Roque
Corrêa.

(Luciana Kulba)

NOAH ESPAÇO COZY
RUA PEIXOTO GOMIDE, 707
CERQUEIRA CÉSAR

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
DE SEGUNDA A DOMINGO, DAS 6H ÀS 10H

(CAFÉ DA MANHÃ), DAS 12H ÀS 15H

(ALMOÇO) E DAS 19H ÀS 23H (JANTAR).
O SERVIÇO DE BAR É OFERECIDO DAS 18H

ÀS 24H

INFORMAÇÕES: 11/ 3147-7000
WWW.NOAH.COM.BR

Noah, no Blue Tree, oferece peixe grelhado e arroz todos os dias

tem sido apreciada também
pelos ocidentais. Segundo Sae,
até atores globais que ficaram
hospedados no hotel para as
gravações da novela Sete Pe-
cados optaram pelo café da

manhã no estilo japonês. “Tem
hóspede que prefere a culiná-
ria oriental e que acha a comi-
da mais saudável. Já ouvi até
comentários do tipo ‘eles são
tão magros’, de clientes que

Ingredientes:

Massa:
• 100 g de margarina
• 2 xícaras (chá) de

resíduo de soja
• 2 xícaras (chá) de

extrato de soja
• 5 xícaras (chá) de

farinha de trigo
• 2 cubos de caldo de

galinha

Recheio:
• 3 xícaras (chá) de

milho verde
• ½ litro de extrato de

soja
• 2 cubos de caldo de

galinha
• 3 cebolas raladas
• 2 colheres (sopa) de

margarina ou óleo
• 3 colheres (sopa) de

amido de milho

Cobertura:
• 2 claras
• 2 xícaras (chá) de

farinha de rosca

Ingredientes:
• 2 xícaras (chá) de grãos de soja cozidos
• 3 tomates sem sementes picados
• 1 pimentão verde picado
• 1 pimentão vermelho picado
• 2 cebolas médias picadas
• Cheiro verde, sal, azeite de oliva e suco de limão (a gosto).

Modo de preparo:
Cozinhe* os grãos e deixe esfriar. Misture aos demais ingre-
dientes e leve à geladeira.

Salada de soja

Risoles de milho e soja

Fonte: Embrapa
* Confira a maneira correta de cozinhar os grãos e outras recei-
tas com soja no site www.cnpso.embrapa.br/receitas.php

Modo de preparo:

Massa: Dissolva o caldo de gali-
nha no extrato de soja e reserve.
Leve ao fogo a margarina, quan-
do estiver derretida, adicionar a
farinha de trigo e torrar levemen-
te. Adicione o resíduo e, a seguir,
o extrato com o caldo de galinha.
Misture até soltar do fundo da
panela. Retire a massa, coloque
em um prato para esfriar e re-
serve.

Recheio: Bata no liquidificador
uma xícara (chá) de milho verde
com o extrato de soja. Coe a
massa líquida obtida em peneira
e reserve. Leve ao fogo a mar-
garina e, refogue a cebola, o cal-
do de galinha, os temperos e o
restante do milho. Junte ao refo-
gado o líquido coado, misturando
sem parar. Dissolva a amido de
milho em água fria e adicione ao
“mingau” da panela, misturando
sempre. Cozinhar até engrossar.
Após o cozimento, deixe esfriar
um pouco para rechear os pas-
téis.

A partir deste final de se-
mana, o restaurante Nafuka
incrementa o cardápio com a
inclusão da Salada Nafuka,
criada pela chef Heloísa
Moraes especialmente para o
Dia dos Pais e que permane-
cerá entre as opções da casa
após a data comemorativa.

O prato (R$15,90) é elabo-
rado com folhas de rúcula, fa-
tias de manga e cenoura, filé
de atum grelhado em crosta de
gergelim, acompanhados de
molho de shoyu, azeite e mo-
lho agridoce.

O restaurante, instalado na
Mooca e Tatuapé – bairros
tradicionais da zona leste de
São Paulo – oferece aos cli-
entes um cardápio variado,

DIVULGAÇÃO

NOVIDADE

Nafuka incrementa cardápio com salada de rúcula e atum grelhado

com destaque para o futomaki
de tamago, enrolado de ome-
lete com recheio de arroz, sal-
mão grelhado, cebolinha, mai-

onese e tabasco (R$ 21,90 /
porção de 6 unidades) e o
uramaki spyce tuna, com re-
cheio de atum batido, pepino e

tabasco (R$ 16,90 / porção de
8 unidades). Para a sobreme-
sa, a sugestão é o morango
flambado (R$ 11,90).

No domingo (12), a casa irá
presentear os pais com choco-
late. E também irá sortear kits
Baden Baden (contendo a cer-
veja e copo da marca) e vale
massagem Luiza Sato.

NAFUKA RESTAURANTE & SUSHI BAR

RUA PADRE LANDELL DE MOURA, 309
–TATUAPÉ

INFORMAÇÕES: 11/6671-8659
RUA ISABEL DIAS, 166 – MOOCA

INFORMAÇÕES: 11/6121-6207 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A DOMINGO, DAS 12H ÀS 15H

E DAS 19H À 0H

WWW.NAFUKASUSHI.COM.BR

Prato foi elaborado pela chef Heloísa Moraes para o Dia dos Pais

A oferta de alimentos fun-
cionais, que além de nutritivos
trazem benefícios à saúde, é
cada vez maior. A soja, por
exemplo, é um dos ingredien-
tes que ganham mais destaque
e novidades no mercado. Mas
é importante que os consumi-
dores estejam atentos às infor-
mações contidas nas embala-
gens, já que existem produtos
que não possuem a quantida-
de de proteína necessária para
usufruir os reais benefícios do
grão à saúde humana.

“São estes os famosos pro-
dutos com ‘cheirinho de soja’
que a população consome, ou
seja, alimentos com baixo teor
da proteína de soja que, no fi-
nal, não oferecem os benefíci-
os desejados a quem consu-
mir”, afirma a engenheira quí-
mica e diretora executiva da
GoodSoy, Ângela Ma.

De acordo com a FDA
(Food and Drugs Administrati-
on), agência que regulamenta
o comércio de alimentos e me-
dicamentos nos Estados Uni-
dos, é necessária a ingestão de
25g de proteína de soja – o que
corresponde a 50g/60g do grão
– para obter os benefícios do
alimento, como redução das
taxas do colesterol e dos riscos

SOJA

Benefícios do grão podem
não estar em todos produtos

de doenças cardiovasculares,
como o infarto, a trombose e a
aterosclerose, além de preve-
nir contra câncer de mama e
de próstata e osteoporose.

Ângela alerta que nem sem-
pre é fácil obter as informações
necessárias nas embalagens e
que a melhor forma é consu-
mir a soja em suas formas inte-
grais. “A dica é ingerir várias
porções de variados produtos
ao longo do dia, escolhendo
aqueles que contenham maio-
res teores de proteína de soja.
Cerca de 50 a 60g de soja inte-
gral em forma de grão, o que
equivale a uma xícara de chá,
pode ser consumida na forma
de salada, ou na forma de fari-
nha torrada, que equivale a três
colheres de sopa e podem ser
usada em vitamina, com iogur-
te ou frutas”.

Outra sugestão é incluir o
leite de soja - também conhe-
cido como extrato de soja - na
dieta. “Porém, (o leite) é um
dos produtos mais prostituídos
no mercado de produtos à base
de soja. É preciso atentar para
a procedência e idoneidade do
produto, pois há muita farinha
micronizada sendo embalada e
vendida como extrato”, salien-
ta a engenheira.

Para obter resultado, consumo diário de soja deve ser de 50g/60g

REPRODUÇÃO
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Semp Toshiba comemora 30
anos com planos de expansão

A Nokia, líder mundial
em mobilidade, oferece
sugestões de todos os es-
tilos para o presente do Dia
dos Pais. As opções aten-
dem tanto aos homens que
preferem aparelhos dedi-
cados ao uso corporativo,
com funções de e-mail,
agenda e sincronização de
dados com o computador
pessoal quanto aos que
priorizam funcionalidades
de entretenimento, como
câmera digital de 5 mega-
pixels, tocador de música
e fácil navegação na
internet.

Um dos destaques, e
apontado como o mais com-
pleto aparelho multimídia do
mercado mundial, é o Nokia
N95. Equipado com
câmera digital de 5 megapixels,
com lente Carl Zeiss, traz ain-
da localizador integrado, que
permite encontrar e explorar
ruas de mais de 150 países em
todo o mundo, além de 15 mi-
lhões de pontos de interesse,
como restaurantes, bancos,
museus e shopping centers,
entre outros. O preço sugerido
é de R$ 2.499,00

Outra opção é o Nokia N73,
mais um modelo Nokia
Nseries que oferece ótimas
condições para fotos digitais,
equipado com um recurso es-
pecial na tela, que confere
mais nitidez às imagens gera-
das. O aparelho multimídia
também possui câmera de 3.2
megapixels com lente Carl
Zeiss, foco automático e aces-
so à comunidade de fotografi-

as Flickr já integrado ao menu.
Ele vem ainda com tocador de
música, acesso à Internet e
conectividade via Bluetooth,
USB ou infravermelho. Aos in-
teressados, o preço do apare-
lho é de R$ 1.799,00

Se a preferência for por
áudio no celular, a escolha é o
Nokia 5200. Com preço suge-
rido de R$ 599,00. vem equi-
pado com tocador de música
e rádio integrado e conta com
memória expansível de até
2GB, que possibilita o armaze-
namento até 2 mil canções. O
aparelho possui uma tecla
dedicada para a ativação do
tocador de música, além de
botões de volume laterais, que
também podem ser usados
como teclas de zoom quando
a câmera está ativada.

COMUNICAÇÃO

Nokia apresenta novas
sugestões em celulares

N95 vem com câmera de 5 MP

DIVULGA;’AO

Ogrupo Semp Toshiba,
joint venture formada
pela brasileira Semp e

pela japonesa Toshiba, come-
mora seus 30 anos com uma
série de planos de expansão no
Brasil. O evento relativo ao
aniversário aconteceu na últi-
ma terça-feira (7), reunindo lí-
deres empresarias e os princi-
pais executivos de ambas as
organizações.

Durante o encontro, o CEO
da Toshiba Corporation,
Atsutoshi Nishida, explanou
sobre os planos e estratégias
da gigante japonesa para o
mercado brasileiro, especial-
mente na área de semicondu-
tores e eletro-eletrônicos, duas
frentes que a empresa atua
forte no Brasil.

Segundo o próprio Nishida,
atualmente o Brasil tem um
mercado “fantástico” e há a
possibilidade da construção de
uma nova fábrica para a pro-
dução de máquinas de lavar,
aparelhos de ar condicionado
e geladeiras. A empresa tam-
bém quer entrar no mercado
de telefones celulares e siste-
mas de localização via satélite
(GPS). “Estamos em estudos

DIVULGAÇÃO

Disposta a cravar de vez
o nome do HD DVD, o CEO
da Toshiba, Atsutoshi
Nishida, crê que a forte briga
com o formato Blu-Ray (de-
senvolvido pela sua grande
concorrente, a Sony), acaba-
rá em breve. E com uma vi-
tória exponencial da tecnolo-
gia formulada pela Toshiba.

Segundo o executivo, a
atual guerra entre os dois for-
matos de DVDs de alta re-
solução ganhará um último e
decisivo round já neste se-
mestre, com término previs-
to para 2008.

Tamanha confiança vem
das próprias respostas do mer-
cado, em especial o japonês.
Segundo Nishida, os japone-
ses já perceberamm as van-
tagens do padrão HD DVD.
“A produção dos players e dis-
cos desta tecnologia utiliza
parte da infra-estrutura e tec-
nologia já disponíveis. O resul-
tado disso são equipamentos
e mídias mais baratos para o
consumidor”, diz.

Blu-Ray ou HD DVD? Para Nishida, ‘briga’ acabará em breve

Para Toshiba, guerra entre formatos “esquentará” neste ano

Para estimular a adoção da
tecnologia, o executivo revela
que a Toshiba vai centrar sua
atuação em dois mercados for-
tes, o norte-americano e euro-
peu. “Porém lá, não há a cul-
tura de se gravar discos de
dvd´s, como no Japão. Por isso
temos de analisar com grande
cuidado como vamos trabalhar
tais mercados”, afirma, lem-
brando que players e gravado-
res já fazem sucesso no arqui-
pélago japonês.

Segundo ele, o Blu-ray
hoje experimenta maior pene-
tração dentro dos Estados
Unidos, mas usuários já co-
meçam a notar a baixa ofer-
ta de novos títulos lançados
no formato. “A própria indús-
tria de Hollywood vem sina-
lizando aos consumidores
qual será o formato vencedor.
Basta ver que muitos títulos
atualmente saem apenas
para o padrão HD DVD”,
constata Nishida.

sobre a construção da nopva
fábrica. Portanto, ainda não
sabemos quando estará pron-
ta e nem quanto custará”, des-
pistou o presidente da Semp
Toshiba, Antônio Hennel, du-
rante coletiva à imprensa. “Até
o ano que vem teremos mui-
tas novidades.”

Os estudos são prelimina-
res e o projeto deverá receber
o sinal verde até meados do
ano que vem. “Temos uma
equipe muito bem estruturada
e que viabilizará um grande
projeto. Mas, como todos sa-
bem, estudos são estudos. Ain-
da está no papel”, confirma
Hennel.

A Semp detém 60% e a
Toshiba, 40% da Semp
Toshiba. No ano passado, a
Semp Toshiba faturou mais de
US$ 1 bilhão com a produção
de aparelhos de imagem e som
na fábrica de Manaus (AM) e
de computadores na Bahia. A
Toshiba Corporation é um dos
maiores conglomerados do Ja-
pão, com atuação nas áreas de
eletrônicos, eletrodomésticos,
telefonia, aparelhos médicos,
infra-estrutura e energia, en-
tre outros.

Segundo Nishida, o desem-
penho da Toshiba no Brasil é
mais positivo que em outros
grandes países emergentes,
como a China e a Rússia. “No
Brasil, os negócios respondem
mais rapidamente do que em
outros emergentes”, afirmou.
O interesse de Nishida no
Brasil não se restringe aos pro-
dutos de consumo. Em visita
do governo brasileiro ao Ja-
pão em abril do ano passado,
a Toshiba se mostrou interes-
sada em construir uma fábri-
ca de semicondutores no país.

Animado com o encontro
de líderes empresarias, orga-
nizada pelo Lide (Grupo de
Líderes Empresariais) –
Nishida confirmou o que mui-
tos já suspeitavam: em 2007, a
previsão é de faturar US$ 67,2
bilhões. “O Brasil é realmente
um país muito bom para se in-
vestir. E, com essa parceria
cada vez mais sólida, a tendên-
cia é que a nossa produção e
faturamento cresça a cada
ano”, destacou o CEO.

(Rodrigo Meikaru)

O CEO da Toshiba, Atsutoshi Nishida, durante evento com executivos
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Talento e resultados. Apoi-
ados nesses dois motes, o es-
critório Guerra, Batista Asso-
ciados comemorou na sema-
na passada seu primeiro ano
com pompas. Afinal, tem em
sua carteira de clientes impor-
tantes nomes corporativos bra-
sileiros – e japoneses – com
os quais presta assessoria nas
mais diferentes áreas: tributá-
ria, fiscal, patrimonial e finan-
ceira. Tudo isso somado a ser-
viços que incluem análise de
operações de fusões e aquisi-
ções, reestruturação e recupe-
ração de empresas, além de
auditoria ambiental.

Com o lema de “atender as
demandas das empresas inter-
nacionais de maneira criativa e
personalizada”, a Guerra, Ba-
tista Associados, liderada por
Eduardo Ferraz Guerra e Julio
Henrique Batista, atende a
empresas reconhecidas não só
no Brasil como também no Ja-
pão, caso da Mayekawas do
Brasil, Mycom Chemical do
Brasil, Mitsubishi Corporation,
MC1 Tecnologia de Informa-
ção, Yanmar do Brasil, Daicolor
Indústria e Comércio, dentre
outras. “Temos um carinho es-
pecial para com as empresas
nipônicas. Criamos um elo mui-
to forte e hoje atendemos a um
grande número de empresas
japonesas. Com certeza é um
grande orgulho”, afirma Eduar-

do Ferraz Guerra.
Deixando de lado a visão

tradicional de oferecimento de
soluções pontuais, o escritório
tem alcançado em pouco tem-
po, um nível surpreendente de
confiança e de fidelização. “É
por esta razão que ficamos
satisfeitos e agradecemos o
apoio de muitos clientes que
nos acompanha, há mais de
cinco anos. Isto pode nos indi-
car que estamos no caminho
certo”, diz Julio Batista.

O contato com empresa
nipo-brasileira é tão próximo
que na ocasião do evento,
Guerra e Batista promoveram
uma homenagem a alguns de
seus clientes. Tanto pela dedi-
cação e parceria nos negóci-
os, quanto para simbolizar os
100 anos de imigração japone-
sa, a ser comemorado no ano
que vem. Cada um dos direto-
res recebeu das mãos da du-
pla uma placa comemorativa.

“É uma forma de homena-
gear a nossa parceria e tam-
bém o Centenário, que aconte-
ce em 2008. E o nosso escritó-
rio está de portas abertas à toda
a comunidade nipo-brasileira”,
diz Guerra, salientando ainda
que a aproximação com os
nikkeis nasceu na época em
que era membro da Comissão
de Assuntos Jurídicos da Câ-
mara de Comércio e Indústria
Japonesa no Brasil.

DIREITO

Guerra, Batista Associados
comemora seu primeiro ano

Guerra e Batista (centro) ao lado de parceiros e clientes
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EMPRESAS

Senado aprova o projeto que altera a Lei Geral
O Projeto de Lei Comple-

mentar 43/07, que amplia os
benefícios da Lei Geral da
Micro e Pequena Empresa, foi
aprovado por unanimidade pelo
Plenário do Senado na noite
desta terça-feira (7). O Plená-
rio também aprovou três emen-
das de redação e rejeitou ou-
tras três que alteravam o con-
teúdo do projeto.

O apoio à iniciativa foi unâ-
nime. Foram 56 votos favorá-
veis, nenhum contrário e ne-
nhuma abstenção. A matéria
agora segue para a sanção do
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva. Entre os ajustes à Lei
Geral, o projeto inclui no Sim-
ples Nacional, também conhe-
cido como Supersimples, micro
e pequenas indústrias de cos-
méticos, sorvetes e de fogos
de artifício, que haviam ficado
fora do sistema. O projeto tam-
bém ajusta o enquadramento
de empresas que, no antigo
Simples, estavam na tabela de
tributação n° 3 e, no Simples
Nacional, ficaram na tabela 5,
mais onerosa. Nesse caso es-

tão cerca de 550 mil empre-
sas como salões de beleza,
hotéis e restaurantes.

Além disso, o projeto res-
gata a criação do Sistema Na-
cional de Garantias de Crédito,
que estava no texto da Lei Ge-
ral, a Lei Complementar 123/
06, aprovada pelo Congresso
Nacional, mas sofreu veto.

Mobilização – A votação do
projeto foi acompanhada por

lideranças empresariais do
segmento. Nas galerias e na
tributa de honra, representan-
tes de micro e pequenas em-
presas fizeram uma
mobilização na Casa, para
sensibilizar os parlamentares
a aprovar o projeto.

O presidente do Sebrae,
Paulo Okamotto, reforçou a
mobilização. Para ele, a apro-
vação do projeto significa tran-
qüilidade para empresários dos

setores beneficiados que vivi-
am clima de tensão, sem sa-
ber se ficariam definitivamen-
te fora do Simples Nacional ou
se seriam forçados a isso por
estar incluídos em tabela de
tributação onerosa.

O projeto, já aprovado na
Câmara dos Deputados, tam-
bém confirma a ampliação do
prazo de adesão ao Regime
Especial Unificado de Arre-
cadação de Tributos e Con-
tribuições, o Simples Nacio-
nal, para o próximo dia 15 de
agosto.

Okamotto conversa com empresário: “tranqüilidade”

DIVULGAÇÃO
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SURFE

‘Senhoras do surfe’ esbanjam
categoria e talento em Santos

Baile? Ioga? Alonga-
mento? Ou tai chi
chuan? Que nada!

Duas vezes por semana, às 9
h, Fusae Nishida Uramoto, 71,
e Reiko Konno, 78, já são vis-
tas nas areias de Santos fazen-
do o aquecimento para as au-
las de um esporte incomum
entre as pessoas da terceira ida-
de: o surfe. Há 6 anos pratican-
do a modalidade na escola Ra-
dical, da prefeitura da cidade,
as amigas são até cumprimen-
tadas por alguns com o hang
loose (saudação dos surfistas
com o polegar e o mindinho
estendidos e a mão fechada)
fora da praia - além de terem
sido retratadas em diversas
publicações, Reiko está na pro-
paganda dos ônibus da frota
local (vide foto). Antes de en-
trarem na água com roupas de
borracha, elas ouvem as instru-
ções dos professores enquanto
passam parafina nas pranchas
para impedir que derrapem.

“Eu moro aqui, perto do mar,
tenho que aproveitar. É diver-
tido e não gasto dinheiro por-
que o material é emprestado e
as aulas são de graça”, afirma
Fusae. Indagada se considera
a atividade perigosa, ela afir-
ma que nunca teve problemas,
mesmo sem saber nadar. “Fico
na parte mais rasa, seguro na
prancha quando caio e os pro-
fessores estão sempre olhan-
do”, complementa. Já Reiko
pratica natação há 20 anos,
mas teve que superar outros
obstáculos na vida: um câncer,
a morte do marido e o aciden-
te de trânsito que lhe custou
uma rótula. “O surfe me aju-
dou a levantar. A água tem
uma energia que a gente pega
sem querer. Às vezes, até
quando estou com alguma dor
no corpo, saio da aula e esque-
ço dela”, conta.

Para as duas, os benefícios
da atividade não param por aí.
As quedas, um dos acidentes
mais comuns com pessoas da
terceira idade, são evitadas
devido ao “equilíbrio” adquiri-
do, segundo Fusae. O slogan
“levanta do sofá e vem pra cá”
da propaganda da qual é pro-

tagonista é citado por Reiko
para convocar as pessoas para
a praia. “A porcentagem de
suicídio é alta porque muitos
não saem de casa nem para
ver o mar”, coloca. Ela acres-
centa que “quem pratica o sur-
fe volta a ser criança.”

Em épocas passadas, a du-
pla nunca pensou que um dia
poderia subir em uma prancha.
Aliás, quase não tiveram tem-
po para os esportes e o lazer.

Nascida em Tóquio, Fusae
chegou ao Brasil com três
anos; Reiko veio de Miyagui
com 7. A trajetória de ambas
foi semelhante: trabalharam
em lavouras no interior de São
Paulo, antes de tentar a sorte
no comércio da capital e irem
para Santos. Hoje, estão apo-
sentadas e não trocam o lito-
ral por nada.

“Sinto uma alegria muito
grande quando vejo o ônibus

passando com a propaganda
da escola. É muito bom fazer
algo por essa cidade que gos-
to tanto. Agora, tem uma tur-
ma de terceira idade aprenden-
do o surfe, com uma senhora
de 82 anos”, coloca Reiko.
“Aqui tem tudo, o clima é bom
e não temos problemas de ou-
tras pessoas, como o reuma-
tismo”, conta Fusae.

O restante do tempo das
atletas é dividido entre os afa-
zeres domésticos, rádio taissô
(onde se conheceram), leituras
de publicações japonesas e bra-
sileiras (estas, acompanhadas
de dicionário) e as artes (Fusae
escreve haicais e Reiko pinta),
além de participarem de cami-
nhadas na cidade e em São
Paulo. E não querem parar por
aí, avisam. Com tantas atrações
na orla – bicicletas na ciclovia,
skate, tamboréu, asa delta (pa-
rentes e médico já aconselha-
ram Fusae a não se “aventu-
rar” na modalidade), entre ou-
tras -, ao que tudo indica, elas
devem levar adiante o lema
nunca é tarde para começar
e arriscar novos vôos. Literais
até, quem sabe?! “Uhuuuuu!”,
diriam colegas surfistas – como
fazem após manobras bem-su-
cedidas no esporte - para cele-
brar novas tentativas delas.

(Gílson Yoshioka)

Reiko teve que superar obstáculos: surfe ajudou a levantá-la

Para Fusae Uramoto, surfar é divertido e faz bem para a saúde: “Não temos problemas”

FOTOS: DIVULGAÇÃO

O campeonato reali-
zado nos dias 28 e 29 ju-
lho nos campos do Gigan-
te e do Bom Retiro ter-
minou com a vitória do
Gigantes na grande final
por 12x7 contra Kinko. As
equipes,  que eliminaram
Registro e Tozan na se-
mifinal, fizeram um gran-
de jogo, mas a equipe
gigantina definiu o jogo
logo nas quatro primeiras
entradas quando anotou
as 12 corridas da partida.
Kinko anotou 2 corridas na pri-
meira e terceira entradas e
tentou uma reação, anotando
mais 3 corridas no quinto
inning, dando números finais a
partida.

O destaque do campeona-
to foi para o atleta do Gigan-
tes Roberto Miyazaki que con-
seguiu a impressionante mar-
ca de 77% de rebatida (10 em
13 at bats). Ele também rece-
beu o prêmio de Melhor Joga-
dor do campeonato.

BEISEBOL

Gigantes vence Campeonato
Brasileiro Super-Veteranos

Gigantes conquistou o título Brasileiro após superar Kinko

Miyazaki (esq) foi o Melhor Jogador

DIVULGAÇÃO

JUDÔ

CBJ divulga relação de convocados para o Mundial
A comissão técnica da Con-

federação Brasileira de Judô
anunciou nesta segunda-feira
(6) os convocados para repre-
sentar o país no Campeonato
Mundial Sênior, de 13 a 16 de
setembro, no Rio de Janeiro.

A equipe feminina será a
mesma que esteve nos Jogos
Pan-Americanos, com Danie-
la Polzin (-48kg), Érika Mi-
randa (-52kg), Danielle Zan-
grando (-57kg), Danielli Yuri
(-63kg), Mayra Aguiar (-70kg),
Edinanci Silva (-78kg) e
Priscila Marques (+78kg/abso-
luto), uma vez que o critério
estabelecido era que as meda-
lhistas no Rio 2007 estavam
automaticamente confirmadas
como titulares no Mundial.

Já no time masculino há
mudanças. Com a lesão de Flá-
vio Canto, Tiago Camilo foi
confirmado no meio-médio,
com Carlos Honorato assumin-
do o posto no médio. Outra
novidade é a convocação de
Daniel Hernandes para com-
petir no absoluto (João Gabri-
el está mantido no peso pesa-
do). A escalação é Alexandre
Lee (-60kg), João Derly
(-66kg), Leandro Guilheiro
(-73kg), Tiago Camilo (-81kg),
Carlos Honorato (-90kg), Lu-
ciano Correa (-100kg), João
Gabriel (+100kg) e Daniel
Hernandes (absoluto).

“Temos sete medalhistas
mundiais e olímpicos em nos-

sa equipe, o que mostra nos-
so potencial para fazer um
bom Mundial”, comenta o co-
ordenador técnico da seleção
brasileira, Ney Wilson, lem-
brando que o fato de a equi-
pe ter conquistado 13 meda-
lhas no Pan do Rio não signi-
fica subir ao pódio o mesmo

DIVULGAÇÃO

Danielle Yuri é uma das convocadas para o Campeonato Mundial

número de vezes no Mundi-
al. “O Mundial tem um nível
técnico bastante mais alto.
Este ano, inclusive, os cinco
primeiros colocados (países)
em cada categoria estarão
classificados para as Olimpí-
adas de Pequim. O que quer
dizer que todos estarão aqui

com força máxima”, diz o
coordenador.

No masculino, o técnico
Luiz Shinohara terá oito atle-
tas à sua disposição, já que
optou por contar com Daniel
Hernandes no peso absoluto.

“Daniel é um atleta experi-
ente e é importante observá-
lo numa competição de alto
nível como o Mundial”, diz
Shinohara, que também apos-
ta em uma boa apresentação
de seus comandados.

Em toda sua história, o judô
brasileiro conquistou 15 meda-
lhas em Campeonatos Mundi-
ais de Judô (veja todos os me-
dalhistas em www.cbj.com.br).

O Campeonato Mundial de
Judô será disputado na Arena
Olímpica do Rio de Janeiro, no
Autódromo. A expectativa é
que participem cerca de 100
países reunindo em torno de
1500 atletas e dirigentes.

POR MARCOS

YAMADA

Na era “Biriba”,
década de 50 e 60,
os salões de tênis
de mesa de São
Paulo ficavam
lotados para ver as
partidas entre ele e
Betinho.

Em 1958, no cin-
qüentenário da imi-
gração japonesa, o
então menino-pro-
dígio Biriba com 13
anos, vencia os
bicampeões mundi-
ais Tanaka e
Ogimura no Giná-
sio do Ibirapuera,
lotado, com arreca-
dação de Cr$
67.400,00 (cruzeiros).

Esta popularidade, onde se
compravam ingressos para
assistir, pode ser atribuída, em
parte pelo fenômeno que sur-
gia no Brasil, assim como foi
Ai Fukuhara no Japão, mas
também porque o maior meio
de divulgação na época eram
os jornais, visto que nem to-
dos ainda possuíam a televi-
são.

A TV Tupi começava a
dar seus primeiros passos e
podemos ressaltar a contri-
buição de Miguel Munhoz,
um dos homens fortes de um

dos jornais de grande circu-
lação, que apoiava a modali-
dade, comentando ate tecni-
camente as partidas entre os
atletas brasileiros.

Após a ampla divulgação
do tênis de mesa nos Jogos
Pan-americanos, através da
mídia e graças ao recorde de
medalhas de Hugo Hoyama,
fica confirmada a forca dos
veículos de comunicação, pois
todos os clubes de São Paulo
voltaram a ficar movimenta-
dos, com a volta dos ex-atle-
tas e novos simpatizantes do
esporte.

Podemos dividir a popula-
rização do tênis de mesa em
três momentos: Biriba nos jor-
nais de 1958 a 1963, Kano na
TV aberta de 1988 a 1995, e
agora Hoyama na realização
dos Jogos no Rio de Janeiro.

Esperamos que os dirigen-
tes saibam aproveitar este
momento para alavancar de
vez este esporte que segun-
do o Atlas do Esporte, elabo-
rado pelo COB (Comitê
Olímpico Brasileiro), o tênis
de mesa é o terceiro esporte
mais praticado no pais, per-
dendo apenas para o futebol
e voleibol.

TÊNIS DE MESA

“O poder da mídia”

Cartaz de Brasil x Japão

Hoyama fez história no Rio de Janeiro

DIVULGAÇÃO
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DANÇA ESPORTIVA

Professor Yoshiaki Kishikawa
quer formar campeões nikkeis

Modalidade ainda pou
co conhecida na
América Latina, mas

bastante praticada nos Estados
Unidos, Europa e Ásia, a dan-
ça esportiva está conquistan-
do cada vez mais adeptos tam-
bém no Brasil, especialmente
em São Paulo. Prova disso foi
a realização, em julho, da pri-
meira edição da Copa Paulis-
ta de Dança Esportiva.

“Foi um acontecimento im-
portante porque somente ago-
ra o Brasil está entrando no
circuito mundial”, conta
Yoshiaki Kishikawa, mestre
em ballroom dance (dança de
salão internacional), que logo
na estréia colocou dois pares
entre os três primeiros coloca-
dos na classe “F” (dois ou mais
anos de prática): Milton
Hamaguti e
Stefanny De-
metrio, na se-
gunda coloca-
ção, e Silvio
Sciacca e
Rosana Nó-
brega na ter-
ceira coloca-
ção – a pri-
meira coloca-
ção ficou com
o casal Fer-
nando Unter-
pertinger e
Giulli Kimura.

Das dez
modalidades previstas nos
campeonatos mundiais organi-
zados pela IDSF (International
DanceSport Federation) os

Kishikawa, que contabiliza
experiência de mais de 30 anos
em dança internacional sendo
mais de 15 como professor da
Kishikawa Dance Academy,
comemora o avanço. Segundo
ele, a dança esportiva está
crescendo no mundo inteiro.
Tanto que a IDSF é reconheci-
da pelo Comitê Olímpico Inter-
nacional e luta para que a dan-
ça esportiva seja incluída nos
próximos Jogos Olímpicos.
“Nas Olimpíadas de Sydney, a
dança esportiva foi apresenta-
da na cerimônia de abertura. As
expectativas são boas, mas
acho que ainda deve demorar
um pouco”, diz Kishikawa, lem-
brando que há dois anos deci-
diu abrir as portas de suas aca-
demia para profissionais não
descendentes de japoneses.

“Hoje, são 14 praticantes de
dança esportiva. Mas o meu
grande sonho é formar casais
nikkeis para competir interna-
cionalmente”, conta Kishika-
wa, acrescentando que tanto
a dança social como a dança
esportiva tem origem na dan-
ça de salão internacional. “A
diferença é que quem pratica
dança social o faz por prazer
e não se importa com julga-
mento, ao contrário dos prati-
cantes da dança esportiva, que
treinam para serem campe-
ões”, compara Kishikawa úni-
co professor brasileiro com o
diploma da IDTA – Internati-
onal Dance Teachers Associ-
ation, da Inglaterra.

(Aldo Shiguti)

competido-
res tiveram
que apresen-
tar seis co-
reografias:
valsa lenta,
t a n g o ,

quickstep, cha cha cha, rumba
e jive. Organizado pela Con-
federação Brasileira de Dan-
ça Esportiva (CBDance), en-

tidade criada em 2005 para di-
fundir e inserir o Brasil no ce-
nário mundial da dança espor-
tiva, o evento teve como obje-
tivo descobrir competidores
que possam representar o País
internacionalmente. Para se-
tembro, a CBDance está
anunciando a realização do 1º
Campeonato Brasileiro, em lo-
cal ainda a ser definido.

Os brasileiros Marcelo Fer-
nandes e Thaís Jussim são a
segunda dupla brasileira a dis-
putar o título de melhores do
mundo no World Cosplay
Summit, o Campeonato Mun-
dial de Cosplay, que acontece
no Japão desde 2003, organi-
zado pela TV Aichi. No Bra-
sil, é organizado pela Editora
JBC. Mesmo não repetindo o
êxito de 2006, quando o país
sagrou-se campeão mundial da
competição, a apresentação do
mangá Inu-Yasha com cinco
personagens diferentes foi sur-
preendeu e foi aplaudida pelo
público. Eles também foram
elogiados pela embaixadora do
evento, a cantora Shoko Na-
kagawa, em sua apresentação
à imprensa japonesa.

Os vencedores foram os
f r a n c e s e s
I s a b e l l e
Jeudy e
D a m i a n
Ratte, com o
cosplay do
m a n g á
Alichino. In-
terpretando
personagens
Myoubi e
Tsuguiri, res-
pectivamen-
te, eles can-
taram e falaram em japonês.
Em segundo, ficou a dupla ja-
ponesa de Tokyo, que interpre-
tou os personagens do mangá
Death Note, lançado no Brasil

pela Editora JBC. Com um
Shinigami (deus da morte) nas
costas, uma das garotas da
dupla escrevia o nome do ju-
rado com spray em uma pare-

de e ele participava fingindo
cair morto, lembrando a histó-
ria do mangá. O prêmio da em-
presa patrocinadora Brother
foi para a dupla do México, que
vestiu o cosplay do anime
Sailor Moon.

Cosplay é a junção das pa-
lavras inglesas “costume”
(fantasia) e “play” (brincar,
interpretar). Trata-se de uma
divertida e curiosa atividade
em que pessoas se caracteri-
zam e interpretam seus perso-
nagens preferidos de anime
(animações japonesas) ou
mangá (quadrinhos japone-
ses). O hobby surgiu no Japão

e se espalhou pelo mundo.
Hoje, a final é disputada por
12 países diferentes.

Centenário – O Brasil já tem
tudo pronto para o WCS 2008:
a final brasileira fará parte das
comemorações do centenário
da imigração japonesa no Bra-
sil, que acontecerá no dia 21
de junho de 2008. O evento
será a única atração voltada ao
público jovem das comemora-
ções do Centenário, que acon-
tecerão em São Paulo, no Au-
ditório Elis Regina, localizado
no complexo do Anhembi, em
São Paulo.

Franceses cantaram e falaram em japonês

Dupla brasileira apresentou o mangá Inu-Yasha com cinco personagens diferentes

DIVULGAÇÃO

COSPLAY

Brasileiros participam da final do Campeonato
Mundial no Japão; título fica com dupla francesa

Rosana, Silvio, Milton e Stefanny (em sentido
horário); no destaque, Milton e Stefanny

REPRODUÇÃO

KARAOKÊ

8º Concurso da Naguisa reúne
mais de 300 participantes

A Associação Naguisa re-
alizou no último dia 5 o seu tra-
dicional concurso de Karaokê,
já na 8ª edição, com a partici-
pação de 323 concorrentes, no
auditório da Associação
Hokkaido da Cultura e Assis-
tência, em São Paulo. “Este
ano organizamos o nosso con-
curso de tal forma que as apre-
sentações dos cantores fossem
mais valorizados, com um nú-
mero mínimo de shows e pre-
miações no próprio palco. O
sorteio de prêmios como TV
de 29 polegadas ajudou tam-
bém a manter o público até o
final do evento que foi em tor-
no de 22 horas. Estamos feli-
zes com o sucesso que esse
evento alcançou” explicou a
diretora de karaokê da
Naguisa e coordenadora geral
do evento, Lúcia Ikawa.

O corpo de jurados foi for-
mado pelos professores Tere-
za Kato, Walter Okazaki e
Kiyomi Kanashiro. “Notamos
um bom nível dos candidatos,
mas também que alguns des-

cuidam um pouco do ritmo, que
é muito importante, e também
na dicção” aconselhou Tereza
Kato que juntamente com
Kiyomi Kanashiro e Edson
Saito participou do show.

Um total de 76 entidades e
associações participaram des-
se evento, enviando os seus
cantores que contou com algu-
mas presenças ilustres como, os
vereadores Aurélio Nomura e
Jooji Hato, Elzo Sigueta (Bun-
kyo), Osamu Matsuo (Kenren),
entre outros..

O presidente da Naguisa,
Milton Sugahara, fez um ba-
lanço positivo. “Temos ainda
hoje, depois de oito anos, pra-
ticamente a mesma equipe que
começou a organizar o nosso
Concurso de Karaokê o que é
muito bom, pois é fruto de um
excelente ambiente e relacio-
namento que existe aqui e tam-
bém que o trabalho de super-
visão é facilitado, pois cada um
sabe exatamente o que deve
ser feito e o resultado é esse:
sucesso”.

Comissão organizadora festejou a realização de mais uma edição
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DANÇA

Andreia Yonashiro apresenta
espetáculo no Sesc Pinheiros

 INAE COUTINHO

A Micrantos Cia. de Dan-
ças e o Teatro Antropomágico
apresentam “A Flor Boiando
Além da Escuridão” hoje, a
partir das 19 h, no Sesc Pinhei-
ros. Com interpretação de An-
dreia Yonashiro e direção da
teatróloga Joana Lopes, o tra-
balho faz parte do evento “So-
los de Dança”. Após a apre-
sentação, haverá uma palestra
da diretora sobre coreodrama-
turgia.

O espetáculo nasceu a par-
tir de um depoimento de Kazuo
Ohno a respeito de sua atração
- atribuída à bailarina espanhola
“La Argentina” – pelo universo
dessa arte. Ohno, um dos repre-
sentantes da memória viva da
história da dança moderna no Ja-
pão, e o falecido Tatsumi Hiji-
kata criaram a poética e as for-
mas primordiais do butoh.

A estréia internacional de
“A Flor Boiando Além da Es-
curidão” aconteceu em mar-
ço deste ano no Teatro do
Departamento de Música e
Espetáculo da Universidade de
Bolonha, na Itália, em come-
moração aos 100 anos de
Kazuo Ohno. No encontro,
foram feitas menções honro-
sas a todos os participantes,
incluindo o dançarino Yoshito
Ohno, filho do homenageado,
que hoje dá continuidade ao
trabalho de seus mestres.

Em 1996, o Teatro Antro-
pomágico apresentou também
o resultado de uma de suas li-
nhas de pesquisa na Universi-
dade de Bologna: a dramatur-
gia para dança. Nesta ocasião,
projeta publicamente o concei-
to e a prática da coreodrama-
turgia. Em 2000, a companhia
apresentou “Jogos Arcaicos de
D. e O.”, fechando o ciclo da
divulgação da pesquisa.

“A Flor Boiando Além da
Escuridão” é uma das três par-
tes do projeto “Frutas Frescas”,
que aguarda financiamento do
governo e procura apoio da
comunidade japonesa para a
participação das comemora-
ções do centenário da imigra-
ção no ano que vem. Joana
Lopes, Andreia Yonashiro e a
coreógrafa Renata Fernandes
pretendem recrutar jovens
nikkeis para a participação de
oficinas de dança e moda do
projeto a partir de setembro.

A FLOR BOIANDO
ALÉM DA ESCURIDÃO
ONDE: SESC PINHEIROS

RUA PAES LEME, 195
QUANDO: SÁBADO (11), ÀS 19 H
ENTRADA : R$ 10, R$ 7,50 (SÓCIOS) E
R$ 5 (COMERCIANTES MATRICULADOS,
APOSENTADOS E ESTUDANTES)
DURAÇÃO: 20 MINUTOS (A PALESTRA

OCORRE APÓS A APRESENTAÇÃO)
INFORMAÇÕES: (11) 3095-9400

Nikkei quer apoio da comunidade para se apresentar em 2008


