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Considerado a maior con-
venção de animê e mangá do
continente americano, o Ani-
me Friends chega a sua sex-
ta edição – neste e no próxi-
mo fim de semana – e espe-
ra receber um público esti-
mado em 120 mil visitantes
durante oito dias de progra-
mação. Destaques para o
animekê, concurso de
cosplay, campeonato de
games, workshops, palestras
e shows com artistas nacio-
nais e internacionais.

Anime Friends
chega a 6ª edição
com expectativa de
120 mil visitantes
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Em comemoração ao Cen-
tenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil, a Confede-
ração Brasileira de Kendô
e a Confederação Sul-
Americana de Kendô reú-
nem este mês em São Paulo
praticantes de kendô de
todo o País e da América
do Sul com a realização
dos Campeonatos Brasilei-
ro (dias 12 e 13) e Sul-
Americano (dia 19).

São Paulo recebe
competições de
kendô em julho
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Aberto ao público e com en-
trada gratuita, os convites
para o 6º Festival Yosakoi
Soran já podem ser retirados
nos salões Soho (confira re-
lação de endereços: www.
sohohair.com.br) e na Asso-
ciação Yosakoi Soran, locali-
zada na av. Brigadeiro Luis
Antonio, 2367 – 19º andar.
No dia do evento, o convite
deverá ser trocado por dois
tipos de alimentos não-pere-
cíveis, conforme especificado
no próprio ingresso.

Convites para o
Festival Yosakoi
Soran já estão
sendo distribuídos

Brasil e Japão fecham acordo para
pesquisas na área de biocombustíveis

RICARDO STUCKERT/PR

Durante encontro do G8 (sete
países mais industrializados e a
Rússia) no Japão, o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva e o
primeiro-ministro nipônico,
Yasuo Fukuda, formalizaram
um acordo de cooperação na
pesquisa de novos biocombus-
tíveis. A informação, mesmo
que não-oficial, partiu de um
funcionário do ministério das
—––—––––—–––——–—–—––—–––––——– | pág 3

Relações Exteriores do Japão
que esteve presente na reunião.
No acerto, ficou acordado que
os dois países cooperarão mais
na área de desenvolvimento do
álcool proveniente da celulose.
“Foi uma resposta ao presiden-
te Lula, que disse que os bio-
combustíveis são uma área po-
tencial onde o Japão”, acres-
centou.

Neste fim de semana, apro-
veitando o período de férias
escolares, os paulistanos tem
um motivo a mais para visitar
o Bairro Oriental. Considera-
do um dos mais tradicionais
cartões-postais de São Pau-
lo, o bairro recebe um colori-

Praça da Liberdade é palco do
30º Festival das Estrelas

—––—––––—–––——–—–—––—–––––——– | pág 12
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do especial nesta época para
celebrar o Tanabata Matsuri
– o Festival das Estrelas. Tra-
ta-se de uma oportunidade
para conhecer um pouco mais
sobre a história da imigração
japonesa no ano do Centená-
rio.

Brasileiro acusado de homicídio
no Japão ganha liberdade
O ex-dekassegui Edílson Donizete Neves, acusado de homi-
cídio triplamente qualificado, ganhou, no começo de junho,
liberdade provisória. O habeas corpus foi aceito pela justiça
brasileira no dia 1 de junho e detalhes da decisão não foram
divulgados pelas autoridades. Ele responde pelo homicídio de
Sônia Misaki, além dos dois filhos dela, Hiroyuki, de 10 anos,
e Hiroaki, de 15 anos, todos ocorridos em 18 de dezembro de
2006, em Yaizu, no Japão.
—––—––––—–––——–—–—––—––––––—– | pág 4

Um projeto social tocado
pelo desenhista Maurício de
Sousa, pela estilista Érika
Ikezili e o Instituto Rosa
Okubo foi lançado na última

—––—––––—–—––—––––—–––——–——––—––––—–––——–——––––——–—–—––—–––––——– | pág 6

Instituto Rosa Okubo, Maurício de Sousa e Érika Ikezili lançam projeto social

DIVULGAÇÃO

semana. O objetico é arreca-
dar fundos para entidades as-
sistenciais da comunidade,
que passam por dificuldades.
A primeira ação do grupo é o

lançamento de uma camiseta
criada especialmente para o
Centenário da Imigração Ja-
ponesa, que poderão ser ven-
didas a R$ 35,00. As associ-

ações interessadas podem
entrar em contato através dos
telefones (011) 3813-4800 e
8375-9999 ou acessar o site:
www.rosaokubo.com.br.
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UNDOKAI – A Ajab (Associação Cultural e Assistencial Nipo-
Brasileira do Jabaquara), através de seu presidente Ricardi
Itabashi, e dos diretores Kozo, Hélio, Minami, Ikeda, Roberto e
associados, realizou a tradicional gincana poliesportiva na Asso-
ciação Okinawa de Diadema. Presenças do deputado Arnaldo
Faria de Sá, vereadores Hiroyuki Minami (São Bernrado do Cam-
po), Aurélio Nomura e Jooji Hato, Shinji Yonamine, Akio Ogawa,
Victor Kobayashi, Albert Uchida, Minor Yassuda, Tomio Katsu-
ragawa, subprefeito Heitor Sertão, Paulo Moura (diretor Carrefour
Jabaquara).

HOMENAGEM – O Instituto Rosa Okubo e o Rotary Club Liberdade prestaram uma homenagem especial às mulheres da
comunidade japonesa, que tiveram um papel fundamental no desenvolvimento da sociedade nipo-brasileira nesses 100 anos de
história no País. Um grupo formado por 20 mulheres comuns simbolizou todas as mulheres na cerimônia realizada no Hotel
Nikkey Palace, na Liberdade, no último dia 18. O evento também marcou a posse da nova presidente do Rotary Liberdade, Sueli
Maeda. Essa é a primeira vez que o sexo feminino ocupa o cargo.

Ricardo Takeo Kuwabara, do Instituto Rosa Okubo; Sueli Maeda,
nova presidente do Rotary Liberdade e Marcos Prado Horta, ex-
presidente da entidade

Mulheres representando força feminina da comunidade receberam
uma placa de homenagem

MODA & ARTE – O artista plástico paulista James Kudo ministrou palestra sobre
a relação entre Moda/Arte no curso MBA de Produção de Moda - Styling na Uni-
versidade Veiga de Almeida (UVA) no RJ, durante todo o dia 28 de junho. O esteta,
que já trabalhou na marca de surfwear Ocean Pacific, falou sobre estamparia, a
influência dos toys na arte contemporânea e o design de objetos do cotidiano. O
curso tem coordenação do consultor de estilo, fashion forecaster e pesquisador de
moda Flávio Bragança.

James analisa estampa com alunas, sob
coordenação do professor Flávio Bragança

Estudantes assistindo a aula prática de
estamparia

Alunas observam livros, toys e roupas que
servem de referência

DIVULGAÇÃO / ERICO MARMIROLI

GATEBOL – A União dos
Clubes de Gateball do Brasil,
sob a batuta de Toru Hondo,
ofereceu um jantar às delega-
ções dos Estados Unidos, Ar-
gentina, Paraguai e Uruguai,
além da delegação nacional,
para marcar a abertura e pro-
mover a confraternização en-
tre os participantes do Torneio
Internacional de Gateball. O
jantar foi realizado no último dia
4, no Centro Social Hakka, em
São Paulo, e a competição nos
dias 5 e 6, no Centro Esporti-
vo Riuzo Ogawa (Zona Sul de
São Paulo).

VISITA – A antropóloga nipo-americana Kasumi Yamashita e
sua família vieram ao Brasil para acompanhar as comemora-
ções do Centenário da Imigração Japonesa. Ela, que realiza
pesquisa de doutorado para a Universidade de Harvard sobre
os imigrantes japoneses no Brasil - morou em SP durante um
ano em 2004 -, trou-
xe seu marido, o
professor do De-
partamento de Lite-
ratura e Línguas
Asíaticas na Uni-
versidade de Wa-
shington, Ted
Mack, e a filha
Sienna. Eles foram
aos shows do sam-
bódromo, visitaram
a Fortaleza da Bar-
ra, em Guarujá,
além de um jantar
com a artista plás-
tica Tomie Ohtake,
para receber o ami-
go e pai da pesqui-
sadora, Noboru Ya-
mashita, que vive
em NY.

Os artistas plásticos e amigos Tomie Ohtake e Noboru Yamashita

A antrópologa Kasumi Yamashita e o
professor Ted Mack com a fliha Sienna na
Fortaleza da Barra
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RELAÇÕES BILATERAIS

Brasil e Japão chegam a acordo
para desenvolvimento de etanol

Foi divulgada com grande
alarde a aprovação pela As-
sembléia Legislativa de São
Paulo de projeto de lei  possi-
bilitando o protesto de cotas
condominiais não pagas.

Na verdade, tal possibili-
dade já era prevista na Lei nº
9492/97, que em seu art. 1º
dispõe:

“Protesto é o ato formal e
solene pelo qual se prova a
inadimplência e o descumpri-
mento de obrigação origina-
da em títulos e outros docu-
mentos de dívida.”

A cota condominial não
deixa de ser um documento
de dívida e como tal passível
de protesto.

Porém, como o art. 585 do
Código de Processo Civil não
arrola como títulos executivos
extrajudiciais outros docu-
mentos de dívida, instalou-se
o entendimento de que as
cotas condominiais não são
passíveis de protesto.

A meu ver não há qual-
quer ilegalidade em se protes-
tar as cotas condominiais em
atraso.

Em primeiro lugar, a lei
substantiva, isto é, a lei que
possibilita o protesto, a lei
9492, é de 1997 e a lei instru-
mental, quer seja, o Código
de Processo Civil é de 1973.
Nós precisamos em nosso
país, parar de dar prioridade
à forma do ato quando o di-
reito existe. É preciso ter co-
ragem de aplicar a lei sob
pena de condená-la à inocui-
dade.

Em segundo lugar, não há
dívida mais espúria, mais imo-
ral que a dívida de condomí-
nio. Hoje, com a multa de 2%,
é melhor dever ao condomí-
nio do que pagar juros ao ban-
co. E o que se tem visto, é
que o mais humilde tudo faz
para quitar seus débitos en-
quanto pessoas de posse de-
cidem não pagar o condomí-
nio e aplicar o seu dinheiro.
O não pagamento de condo-
mínio onera aqueles que pa-
gam, pois estes terão que ar-
car com o rateio das despe-
sas daqueles que não pagam.
Inúmeras vezes o bom paga-
dor sacrifica parcelas de sua
renda para cobrir a parte
faltante do mau pagador. Sa-
crifica o seu bem estar, o seu
lazer e de sua família. Há
para o mau pagador um enri-
quecimento sem causa em
detrimento daqueles que pa-
gam.

Sob o argumento de que
não consta na lei instrumen-
tal a cota condominial como
título extrajudicial a permitir
o protesto, o nosso judiciário,
se assim julgar, estará se lo-
cupletando com esses maus
pagadores. O direito existe e
o judiciário tem obrigação de
preservá-lo, de possibilitar o
seu exercício. O rol do art.
585 do CPC não é taxativo.
Tanto não é taxativo que em
seu inciso VIII dispõe : “to-
dos os demais títulos a que,
por disposição expressa, a
lei atribuir força executi-
va.”  Ora, no momento em
que há uma lei equiparando
outros documentos de dívida
às letras cambiárias, cheques,
em termos de protesto, deve-
se entender que atribui a for-

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

PROTESTO DE
COTA CONDOMINIAL

ça executiva a tais documen-
tos. A cota condominial é um
documento de dívida líquido
e certo.

Quanto ao mérito da ques-
tão, é absurdo e imoral dar
respaldos jurídicos aos maus
pagadores. A redução da
multa de 20% para 2%, por
si só, é uma aberração. A
multa de 2% é cabível na re-
lação de consumo e a cota
condominial está longe se ser
uma relação de consumo,
pois, é um rateio de despe-
sas.

Este é um país de contra-
dições. Os serviços bancári-
os não são relação de consu-
mo e o rateio de despesas o
são! É nessa hora que o Ju-
diciário deve intervir. Se a cota
condominial for protestada e
o mau pagador ingressar na
justiça pretendendo indeniza-
ção pelo indevido protesto, o
Juiz deve ter a coragem de
julgá-la improcedente sob o
fundamento que a mesma
constitui um título executivo,
que em última análise o é, pela
sua origem e liquidez, e, por-
tanto, passível de protesto.

Outros argumentam que
não adianta o protesto de cota
condominial porque o inadim-
plente contumaz não se im-
portará com o mesmo e o
condômino que, por uma in-
felicidade, não puder pagá-la
será penalizado. Não proce-
dem tais argumentos. O pro-
testo, com certeza prejudica-
rá a vida do mau pagador e,
por outro lado, tenho certeza,
que o síndico só levaria a cota
condominial a  protesto, não
sem antes tentar inúmeras
negociações.

A cota condominial deve
ser protestada. Qualquer re-
dução de inadimplentes que
houver, já valeu a tentativa de
solucionar tal problema que
aflige inúmeros condomínios.
Enquanto não vier uma lei
drástica para corte de água,
para não uso do elevador a
quem não paga o condomínio,
temos que utilizar as medidas
que surgem e não procurar
argumentos para não aplicá-
las.

Por outro lado, não foi a
lei que entendeu ser o con-
domínio relação de consumo?
Pois bem, neste particular, a
prestação de serviços aos
inadimplentes deve cessar.
Por exemplo, a entrega de
correspondência na unidade
inadimplente, o anúncio de vi-
sitas, a retirada de lixo da uni-
dade. Enfim, temos que ado-
tar medidas que dificultem os
maus pagadores que não têm
a consciência de que o seu
calote está onerando a vida
dos demais.

Não sei se estamos  perto
de solucionarmos o problema
condominial, mas, a questão
de fundo é cultural, educaci-
onal. Estamos acostumados a
pensar primeiro em nós pró-
prios para depois pensar no
coletivo. Com esse pensa-
mento não há lei, não há po-
der judiciário que possam aju-
dar na solução dos problemas
advindos da convivência,
como por exemplo, da boa
vizinhança, do pagamento
correto das cotas condomini-
ais etc.

Para convencer os países
desenvolvidos de que devem
assumir maiores responsabili-
dades no desaquecimento glo-
bal, o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva trouxe para Hok-
kaido documento elaborado
por um instituto norte-america-
no de energia, que mostra que
os ricos são os maiores emis-
sores de gás carbônico do pla-
neta. O ranking de grandes
poluidores também conta com

Lula cobra mais empenho de G8 para diminuir aquecimento global

Em encontro para discutir rumos dos países, presidente Lula manifestou preocupação com emissão de gás carbônico de “países ricos”

RICARDO STUCKERT/PR

lia, Holanda e Alemanha. Já no
ranking global de emissões, o
segundo lugar cabe à China,
com 5,32 bilhões de toneladas
de emissões (18,88%), segui-
da de Rússia (6,02%), Japão
(4,36%) e Índia (4,13%). No
mesmo ano, o Brasil foi res-
ponsável por apenas 1,28%
das emissões mundiais de gás
carbônico, com um volume de
360,57 milhões de toneladas
(1,9 tonelada por habitante).
Na América Latina, a média
de emissões por habitante foi
de 3,1 tonelada/ano. Na Áfri-
ca, a média foi de 1,2 tonelada
de emissões por habitante.

“Utilizei isso para chamar
a atenção dos presidentes de
que devemos tomar a decisão
com base em números produ-
zidos por instituições de credi-
bilidade mundial, que todos nós
tenhamos como referência”,
disse o presidente. “Fica mais
fácil, então, a gente tomar as
decisões para evitar o aqueci-
mento do planeta”, opinou.

     (com Agência Brasil)

gigantes emergentes, como
China e Índia, com mais de um
bilhão de habitantes e no auge
no crescimento econômico.

O estudo foi apresentado na
Reunião das Grandes Econo-
mias Sobre Mudanças Climáti-
cas, hoje (9). “É em cima disso
que nós precisamos discutir
metas”, defendeu Lula.  De
acordo com o relatório da
Energy Information Administra-
tion, os Estados Unidos – quem

mais resiste a se comprometer
com metas de redução de emis-
sões - ocupam o primeiro lugar
do ranking, com 21,3% do total
de emissões mundiais. Em
2005, ao americanos jogaram
5,95 bilhões de toneladas de gás
carbônico na atmosfera, 20,14
toneladas por habitante.

Na média por habitante, o
Canadá aparece em segundo
lugar, com 19,24 toneladas por
habitante, seguido de Austrá-

Líderes de países desenvolvidos e emergentes se cumprimentam após reunião do G8; Lula e Fukuda acertaram detalhes de projetos

RICARDO STUCKERT/PR

Se o ano é para comemo-
rar o Centenário da Imi-
gração e, de quebra, es-

timular mais parcerias entre
Brasil e Japão, então os resul-
tados já começam a aparecer.
Durante encontro do G8 (sete
países mais industrializados e
a Rússia) no Japão, o presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva e
o primeiro-ministro nipônico,
Yasuo Fukuda, formalizaram
um acordo de cooperação na
pesquisa de novos biocombus-
tíveis.

A informação, mesmo que
não-oficial, partiu de um fun-
cionário do ministério das Re-
lações Exteriores do Japão que
esteve presente na reunião. No
acerto, ficou acordado que os
dois países cooperarão mais

na área de desenvolvimento do
álcool proveniente da celulose.
“Foi uma resposta ao presiden-
te Lula, que disse que os bio-
combustíveis são uma área po-
tencial onde o Japão e o Brasil
podem desenvolver uma boa
cooperação econômica”,
acrescentou.

O Brasil, que usa cana-de-
açúcar, é o segundo produtor
mundial de álcool atrás dos
Estados Unidos, que utiliza
milho. Lula promoveu ativa-
mente seu uso em sua partici-
pação como convidado da cú-
pula.

Os biocombustíveis podem
servir para lutar contra o aque-
cimento global ao reduzir as
emissões de gases de efeito
estufa gerados por combustí-

veis fósseis, mas vários espe-
cialistas advertem que sua pro-
dução pode elevar o preços
dos alimentos, argumento que
o Brasil nega taxativamente.

Além do etanol, Lula tam-
bém aproveitou a ocasião
para reiterar o interesse do
Brasil no aumento das rela-
ções econômicas bilaterais
com o Japão especialmente
no campo da energia, os se-
micondutores de aço e os ali-
mentos.

Segurança - Os líderes de
Estados Unidos, Canadá,
Reino Unido, Alemanha,
França,  I tál ia,  Japão e
Rússia também entraram na
discussão sobre o aumento
na produção do etanol. Em

comunicado conjunto, os pa-
íses afirmaram que as polí-
ticas para a produção sus-
tentável de biocombustíveis
devem ser compatíveis com
estratégias de segurança ali-
mentar. O G8 concordou em
“trabalhar para o desenvol-
vimento de pontos de refe-
rência e de indicadores com
base científica para a produ-
ção e o uso dos biocombus-
tíveis”.

Para 2010, o Japão preten-
de produzir e utilizar uma
quantidade anual de biocom-
bustíveis que corresponda ao
uso de 500 mil quilolitros de
petróleo. Em 2007, o nível es-
timado de produção no país foi
de 10 mil quilolitros, segundo o
diário.
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CRIME

Ex-dekassegui acusado de
homicídio ganha liberdade

CENTENÁRIO

Governo disponibiliza lista de
passageiros do Kasato Maru

Como parte das comemo-
rações do Centenário, o Gover-
no do Estado de São Paulo dis-
ponibiliza ao público uma fer-
ramenta de grande valia aos
interessados em conhecer um
pouco mais da história dos pi-
oneiros da imigração japonesa
no Brasil: a lista de passagei-
ros do Kasato Maru, primeiro
navio a desembarcar no porto
de Santos trazendo cerca de
780 imigrantes japoneses.

A lista pode ser acessada
através do site do Arquivo Pú-
blico do Estado de São Paulo
e traz informações importan-
tes, caso dos nomes e da pro-
cedência de cada passageiro,
através de um formulário es-
crito em língua inglesa, preen-
chido em 28 de abril de 1908,
com os nomes japoneses
grafados com caracteres lati-
nos. Dentre as informações
indicadas estão nome, idade e
profissão dos embarcados,

além da referência ao chefe
de família e a indicação da
última residência de cada tri-
pulante.

Acompanha a listagem uma
carta remetida pelo cônsul bra-
sileiro no Japão, Alcino Santos
Silva, ao Secretário da Agricul-
tura, Commercio e Obras Pú-
blicas de São Paulo, datada de
30 de abril. Nesta carta o côn-
sul explica as peculiaridades do
preenchimento da lista de pas-
sageiros, as condições do em-
barque e da embarcação;
aponta também características
físicas e culturais dos imigran-
tes, bem como diferenças de
costumes do povo japonês em
relação ao brasileiro.

Aos interessados, os docu-
mentos estão disponíveis no
site do Arquivo Público do Es-
tado de São Paulo (http://
www.arquivoestado.sp.gov.br),
na seção “Documento em
Destaque”.

Páginas podem ser acessadas por qualquer interessado

REPRODUÇÃO

ARQUIVO/NS

O Bunkyo (So-
ciedade Brasileira
de Cultura Japone-
sa e de Assistência
Social), em conjun-
to com entidades
nipo-brasileiras, re-
alizam na próxima
quarta-feira (16) a
Cerimônia de Ho-
menagem ao Bri-
gadeiro-de-Infan-
taria da Aeronáuti-
ca e Chefe do Cen-
tro de Operações
Terrestres da Aero-
náutica (COTAR),
Agostinho Shibata,
no Salão Nobre

A g o s t i n h o
Shibata nasceu em
Registro, no interior
de São Paulo. En-
trou para o Exérci-
to em 1965, sendo
declarado Aspirante
em 17 de dezembro de 1971.
De lá para cá, o militar já ocu-
pou diversos cargos, como co-
mandante de Companhia de
Polícia, comandante de Com-
panhia de investigações e Cap-
tura e Comandante da Compa-
nhia de Comando do Quartel
General do Quarto Comando
Aéreo Regional (IV COMAR),

Chefe da Divisão de Operações
do Centro de Inteligência da
Aeronáutica (CIAER); e Che-
fe do Gabinete da Secretaria de
Finanças da Aeronáutica
(SEFA), entre outros.

Aos interessados, a taxa
de adesão para o evento no
Bunkyo é de R$ 50,00. Devi-
do aos preparativos, solicita-
se confirmação de compare-
cimento.

HOMENAGEM AO BRIGADEIRO
AGOSTINHO SHIBATA
QUANDO: DIA 16 DE JULHO DE 2008
(QUARTA-FEIRA), ÀS 19 HORAS

ONDE: SALÃO NOBRE DA SOCIEDADE

BRASILEIRA DE CULTURA JAPONESA E DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL - RUA SÃO JOAQUIM,
381 -  2º ANDAR - LIBERDADE - SÃO PAULO

TAXA DE ADESÃO: R$ 50,00
CONFIRMAÇÃO: (11) 3208-1755
(COM BETE, GUNZI OU HASE) OU PELO

E-MAIL: GUNZI@BUNKYO.ORG.BR

COMUNIDADE

Bunkyo homenageará
brigadeiro Agostinho Shibata

Shibata receberá cumrpimentos de nikkeis

DIVULGAÇÃO

O ex-dekassegui Edílson
Donizete Neves, acu-
sado de homicídio tri-

plamente qualificado, ganhou,
no começo de junho, liberdade
provisória. O habeas corpus
foi aceito pela justiça brasilei-
ra no dia 1 de junho e detalhes
da decisão não foram divulga-
dos pelas autoridades.

A pedido do governo japo-
nês e da Interpol (Polícia Inter-
nacional), Neves foi preso no
mês de janeiro, no interior de
São Paulo. O andamento do
processo até um primeiro inter-
rogatório foi rápido. Em feve-
reiro, Neves participou de uma
audiência no Fórum Criminal da
Barra Funda. Em abril, a defe-
sa alegou que a prisão era ile-
gal, mas acabou na prisão. O
habeas-corpus foi aceito pela
justiça no dia 1o de junho e
Edilson foi solto no dia 2. Uma
fonte ligada ao caso garante
que Neves está com um novo
advogado cuidando do caso,
até então sob cuidado de seu
irmão.

Ele responde pelo homicí-
dio de Sônia Misaki, além dos
dois filhos dela, Hiroyuki, de 10
anos, e Hiroaki, de 15 anos,
todos ocorridos em 18 de de-
zembro de 2006, em Yaizu, no
Japão.

Um fato que chamou a
atenção durante o interroga-
tório em fevereiro foi a pre-
sença do ex-marido de Sônia,
Marcílio Misaki, que não se-
gurou as lágrimas e a ansie-
dade de encontrar pela pri-
meira vez com o assassino.
“Se houvesse esse tratado e

Durante interrogatório, acusado não
respondeu a questionamentos de juiz

Como o processo de Ne-
ves corre em segredo de Jus-
tiça, nenhum detalhe pode ser
divulgado pelas autoridades.
Até mesmo na época do in-
terrogatório, o acusado teria
respondido a poucas pergun-
tas do juiz da sessão. Neves
chegou ao Fórum escoltado
por policiais e respondeu a
poucas perguntas do juiz
Alberto Anderson Filho, pre-
sidente do 1º Tribunal do Júri
da capital. “Prefiro não falar
nada. Não vou comentar o
caso”, dizia após olhar para
os advogados de defesa, um

deles seu próprio irmão, Élson
Neves. Ele apenas respondeu
que desconhecia se as crian-
ças tinham nomes em portu-
guês ou apelidos, e que co-
nhecia apenas duas, das oito
testemunhas citadas pelo juiz.

Também acrescentou que
nunca havia sido processado
– “não, graças a Deus” –, e,
atualmente, trabalhava no in-
terior paulista, como cortador
de cana. “No Japão, trabalhei
por 14 anos cortando peixe
em um mercado”, disse, an-
tes de ser interrompido por
seu irmão.

ele fosse julgado no Japão,
com certeza seria pendurado
pelo pescoço. É isso que um
ser desses merece”, desaba-
fou.

Neves ganhou liberdade provisória

Interrogatório de Edílson Neves aconteceu no início do ano, após pedido de governo japonês

AERONÁUTICA

Saito diz que baixo conhecimento de inglês de controladores
não representa perigo ao tráfego aéreo

Apesar de a maioria dos
controladores de vôo interna-
cional terem conhecimento de
inglês abaixo do padrão exigi-
do, o comandante da Aeronáu-
tica, brigadeiro Juniti Saito,
garantiu que a deficiência não
coloca em risco o tráfego aé-
reo internacional no país.

“É um problema que preci-
sa ser equacionado, claro. Mas
não representa nenhum peri-
go para o tráfego aéreo. Tem
padrão [normas, regras] para
isso, inclusive para emergên-
cia”, disse Saito, após partici-
par de solenidade no Superior
Tribunal de Justiça (STJ).

Dados divulgados pelo De-
partamento de Controle do Es-
paço Aéreo (Decea) apontam

que, dos 1.500 controladores de
vôo atuantes no país, apenas
350 têm conhecimento da lín-
gua inglesa no nível exigido pela
Organização Internacional de
Aviação Civil (Oaci). Mas, ain-

da conforme o Decea, todos os
profissionais sabem o suficien-
te para manter a comunicação
entre a torre e os pilotos.

O mínimo exigido é o nível
de inglês 4, em uma escala de
1 a 6. Saito reiterou que a meta
é que, até 2011, 100% dos con-
troladores tenham alcançado o
patamar requisitado pela Oaci,
organização ligada às Nações
Unidas sobre normas da avia-
ção civil.

“A gente quer zerar sempre
acidentes, incidentes. Mas são
coisas que acontecem, como
acontece acidente na estrada.
Isso [o baixo conhecimento de
inglês] não representa nenhum
risco para os passageiros”, afir-
mou o comandante da Aero-
náutica, ao ser questionado por

jornalistas sobre ocorrências de
incidentes no país, por conta do
baixo nível de conhecimento
dos controladores.

De 2003 a 2007, foram re-
gistradas no Brasil dez ocor-
rências causadas por proble-
mas de comunicação, sendo
três consideradas críticas. O
diretor-geral do Decea, briga-
deiro Ramon Borges Cardoso,
assegurou ontem (16) que não
houve acidentes com vítimas
no país provocado pelo desco-
nhecimento do inglês.

“Não existe nenhum aci-
dente registrado que pudesse
colocar como fator contribuin-
te a comunicação em inglês
dos controladores. A nossa pro-
babilidade de que aconteça um
incidente é de 0,00022, o que
é um número bastante razoá-
vel para o controle do tráfego
aéreo”, garantiu Cardoso.

O brigadeiro Juniti Saito
acompanhou a posse de três
ministros do STJ. O presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva
também esteve na cerimônia
e não discursou. Apenas o
presidente do tribunal, Hum-
berto Gomes de Barros, sau-
dou os novos ministros Ge-
raldo Og Fernandes, Luís
Felipe Salomão e Mauro
Campbell.

Comandante está tranqüilo em relação a especulações

DIVULGAÇÃO
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CIDADES/DIADEMA

Kyodo Matsuri escolhe a mais
bela okinawana de São Paulo

CIDADES/CURITIBA 1

Estátua do Buda da praça do
Japão é atacada por vândalos

A Prefeitura de Curitiba
retirou na semana passada a
estátua do Buda da praça do
Japão, recentemente revitali-
zada. A estátua de bronze foi
atacada por vândalos e teve o
corpo separado da cabeça. A
estátua foi encontrada por fun-
cionários da Secretaria Muni-
cipal do Meio Ambiente.

“É lamentável e muito tris-
te esse tipo de atitude. A Pre-
feitura investiu na revitalização
para que todos desfrutem de
um espaço mais bonito e agra-
dável. A falta de respeito com
o patrimônio público e, nesse
caso, cultural, é um prejuízo
que todo cidadão acaba pagan-
do. Então, pedimos que a po-
pulação denuncie para a Guar-
da Municipal ou para a Policia
Militar atos de vandalismo”,
diz o secretário municipal do
Meio Ambiente, José Antonio
Andreguetto.

A estátua do Buda em po-
sição de lótus estava no meio
de um dos lagos da praça. A
estátua é obra do artista Ro-

gério De Ribeiro e será res-
taurada antes de ser devolvi-
da à praça. “A atitude foi cla-
ramente de vandalismo, pois a
estátua foi empurrada para
dentro do lago”, diz o superin-
tendente de Obras e Serviços
da Secretaria, Paulinho
Dalmaz.

Em obras desde março, a
praça foi completamente
revitalizada e entregue a po-
pulação no dia 23 de junho
como parte das comemora-
ções do Centenário da Imigra-
ção japonesa no Brasil. Ga-
nhou novo piso tanto dentro
como na parte de fora e ilumi-
nação.

A Praça do Japão foi inau-
gurada em 1962 e remodelada
em 1979. Entre os equipamen-
tos instalados na época da re-
modelação está uma lanterna
esculpida em pedra, doada
pela assembléia legislativa de
Hyogo, estado japonês co-ir-
mão do Paraná. A lanterna é
um símbolo tradicional nos jar-
dins japoneses.

Após ter a cabeça separada do corpo, estátua foi retirada do local

DIVULGAÇÃO

O Ministério das Relações
Exteriores do Japão homena-
geou cerca de 100 imigrantes
que contribuíram para o desen-
volvimento nas áreas de cul-
tura, educação e economia e
que ajudaram no fortalecimen-
to da comunidade nipo-brasi-
leira. No Paraná a cerimônia
da outorga do diploma ocorreu
no dia 03 de julho, em Curiti-
ba, ocasião em que 13 imigran-
tes e a Apaex foram homena-
geados.

 “Esta homenagem é um
reconhecimento aos imigrantes
e descendentes que ajudaram
no desenvolvimento das rela-
ções Brasil-Japão”, disse o
cônsul Soichi Sato ao comen-
tar a importância desse even-
to em função da comemora-
ção do centenário da imigra-
ção japonesa no Brasil. O côn-
sul também comentou sobre a
visita do príncipe Naruhito, que
ficou impressionado com o
desempenho dos nikkeis no
Paraná. “O príncipe espera

que as relações de amizade
entre os dois países se elevem
a partir do centenário”.

O monge budista Yomei
Sasaki, diretor do Asilo
Wajunkai de Maringá, explicou
que estava recebendo esta
homenagem em nome de to-
dos os que ajudavam a entida-
de e se sentiam solidários com
os idosos no Paraná. “O
Wajunkai representa a bonda-
de que existe no coração dos
paranaenses”.

Homenageados – Recebe-
ram homenagem no Paraná:
Yomei Sasaki, Kiyotaka Hashi-
moto, Masato Hirasawa, Akira
Sato, Jorge Ueda Kubota,
Mitsunobu Higashino, Teruko
Ogawa, Takako Kawasaki,
Masahiro Sakai, Tsuruichi Ya-
manaka, Ryosei Kuniyoshi,
Hiromi Yamaguchi e Toichiro
Hanai. Também foi homena-
geada a Apaex (Associação
Paranaense de Ex-Bolsitas
Brasil-Japão

CIDADES/CURITIBA 2

Governo japonês homenageia
imigrantes japoneses no Paraná

CIDADES/LINS

Joe Hirata é destaque na 52ª
Exposição Agrícola de Lins

O cantor Joe Hirata é uma
das atrações da 52ª Exposição
Agrícola de Lins e Região,
evento que acontece de 18 a
20 de julho, na Abcel (Associ-
ação Beneficente, Cultural e
Esportiva de Lins).  Simulta-
neamente serão realizados o 8º
Agronegócio, o 6º Agrofest e
o 1º Concurso de Qualidade do
Café. Destaque para o festi-
val de comidas típicas, com
apresentação de karaokê e
shows artísticos.

A abertura será às 9h do

dia 18, e a apresentação de Joe
Hirata acontece no dia 19 (sá-
bado) à noite. Joe Hirata é bas-
tante conhecido do público
linense pois esta é sua terceira
vez que canta na cidade. O
encerramento da festa será no
dia 20, às 17h.

Como sempre, os produtos
expostos serão doados às diver-
sas entidades beneficentes da
cidade. A entrada é gratuita e a
Abcel fica na rua Duque de
Caxias, 646, tel. (14) 3522
3855. (Shigueyuki Yoshikuni)

Cantor subirá ao palco para interpretar canções japonesas

DIVULGAÇÃO

CIDADES/MARINGÁ

Jovens nikkeis preparam
festival Hoshi Matsuri

Jovens nipo-brasileiros de
Maringá preparam um festival
em homenagem ao Centená-
rio da Imigração Japonesa no
Brasil. O evento visa resgatar
as tradições orientais. O festi-
val Hoshi Matsuri terá os mes-
mos moldes do já tradicional
Nipo-Brasileiro, só que orga-
nizado por jovens.

O lançamento aconteceu no
último dia 10 durante um coque-
tel na sede da Acema (Associ-
ação Cultural e Esportiva de
Maringá). O Hoshi Matsuri,
está previsto para ocorrer nos
dias 5,6 e 7 de setembro de

2008, entre 18 e 24 horas.
 O festival é um projeto ide-

alizado, planejado e desenvol-
vido por jovens que têm a in-
tenção de divulgar a cultura
japonesa para as gerações atu-
ais e futuras, além de integrar
a comunidade maringaense
nas festividades do Imin 100.

Durante o evento, que con-
ta com o apoio da Prefeitura,
serão realizadas diversas atra-
ções artísticas, como taikô,
yosakoi soran, shows musicais
de cantores da colônia japone-
sa e o famoso Matsuri Dance,
com banda ao vivo.

Tradições e cultura serão os destaques de evento no Paraná

DIVULGAÇÃO

Em plena tem-
porada de inverno e
mês de férias, a ci-
dade de Socorro
recebe destaque
por sua produção
de orgânicos, inclu-
sive o morango. A
fruta, que ganha
ainda mais desta-
que no mês de ju-
lho devido ao inicio
de sua safra, é
tema da 6ª Festa do
Morango e Produ-
tos Orgânicos da ci-
dade.

O evento acon-
tecerá de 11 a 20 de julho, em
uma grande tenda no bairro dos
Pereiras, sendo de sexta à par-
tir das 18h, aos sábado e do-
mingos a partir das 10h. A pro-
gramação da Festa conta com

exposição e venda dos produ-
tos orgânicos, stands de ONG’s
relacionadas ao tema de ali-
mentação saudável e preserva-
ção do meio ambiente, shows
musicais e apresentações artís-

ticas com grupos folclóricos. A
expectativa da organização é
que cerca de 30 mil pessoas
prestigiem o evento.

Anteriormente, a festa era
conhecida como “Festa do
Morango” e, hoje, ganha cada
vez mais destaque e amplia seu
foco. Agora, promove também
outras variedades de produtos
orgânicos produzidos na cida-
de, como a batata doce, o mi-
lho e o tomate, além de bebi-
das e doces feitos com os mes-
mos. “Nosso objetivo é des-
pertar nas pessoas a consci-
entização sobre a importância
da alimentação saudável e dos
produtos orgânicos para o meio
ambiente e para o homem”,
comenta Júnior, produtor de
orgânicos e um dos organiza-
dores do evento.

E a produção de orgânicos

não pára nas frutas, legumes e
verduras. A cidade de Socorro
possui algumas das melhores
cachaças do Estado de São
Paulo e uma delas é feita no
alambique da Pioneira, o pri-
meiro alambique de cachaça
orgânica do Estado de São
Paulo e o terceiro do país.

6ª FESTA DO MORANGO E
PRODUTOS ORGÂNICOS
QUANDO: DIAS 12 E 13 DE JULHO;
18, 19 E 20 DE JULHO

ONDE: BAIRRO DOS PEREIRAS,
SOCORRO (SP)
HORÁRIO: SEXTAS-FEIRAS, DAS 18 ÀS 24H;
SÁBADO E DOMINGOS, DAS 10 ÀS 24H

ENTRADA: GRATUITA

SITES: WWW.SOCORRO.SP.GOV.BR /
WWW.SOCORRO.TUR.BR /
WWW.CIDADEDESOCORRO.COM.BR /
WWW.ESTANCIADESOCORRO.COM.BR /
WWW.CIDADEAVENTURA.COM.BR

Frutas serão comercializadas a preços baixos

DIVULGAÇÃO

CIDADES/SOCORRO

Festa do Morango e Produtos Orgânicos chega à sexta edição

Os okinawanos e aman-
tes da cultura japone-
sa em geral tem um

bom motivo para sair de casa
amanhã (13). Em Diadema,
acontece o 21º Kyodo Matsu-
ri, evento tradicional dentro da
comunidade e que serve como
um pré-aquecimento para o
Centenário Okinawano, a ser
comemorado em agosto .

A programação promete ser
extensa: com início a partir das
10 horas, o evento contará com
eissá (dança de Okinawa) em
campo aberto, dando as boas-
vindas ao público, assim como
a música e outras atrações da
ilha localizada ao sul do arqui-
pélago japonês. Também have-
rá bazar e praça de alimenta-
ção com espetinhos, salgados,
doces. Aos que preferem pro-

A campeã do ano passado, Karoline Yurika Adaniya

DIVULGAÇÃO

rá a mais bela descendente oki-
nawana. Neste ano são 20 can-
didatas que disputam o título,
oriundas de diversas regiões da
Capital e também do interior
paulista. No ano passado, a co-
roa foi para a jovem Karoline
Yurika Adaniya. Aos interessa-
dos, o concurso, com direito a
júri técnico e popular, começa
às 13 horas.

21º KYODO MATSURI
E MISS RYUSO
QUANDO: 13 DE JULHO (DOMINGO)
ONDE: CENTRO CULTURAL OKINAWA

DO BRASIL  (AV.  SETE DE SETEMBRO,
1.670 -  DIADEMA)
HORÁRIO: A PARTIR DAS 10 HORAS

ENTRADA GRATUITA

MAIS INFORMAÇÕES PELO TEL:
(11) 9609-1224 (CIDA)
WWW.UCHINA.COM.BR

var da culinária típica, as op-
ções também são muitas, caso
hijá no shiru (sopa de cabrito),
okinawa sobá, tempurá, satá

andagui, moti e manju.
Mas o que promete mesmo

chamar a atenção é o 21º Miss
Ryuso, concurso que escolhe-

O Governo Japonês e a Pre-
feitura Municipal de Assai (PR)
selam acordo para benfeitorias
no município. A cerimônia de
assinatura do contrato de doa-
ção acontece no próximo dia 16,
às 15h, no Consulado Geral do
Japão em Curitiba.

O contrato disponibilizará
recursos no valor de US$
86.569,00 para obras de refor-
ma da antiga sede da polícia
militar ao novo prédio da cozi-
nha central municipal, que pre-
para e distribui refeições para
7 escolas municipais, e também
na aquisição de novos equipa-
mentos e mobiliários para a
cozinha.

A doação será viabilizada
através do Programa de Assis-

CIDADES/ASSAÍ

Governo japonês e Prefeitura
Municipal selam acordo

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

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

Rosa Okubo, Mauricio de Sousa
e Erika Ikezili lançam projeto Em “Os 26 már-

tires do Japão – A fé
na terra do sol nas-
cente”, relançamen-
to de Edições Loyola
em comemoração
aos cem anos de imi-
gração japonesa, frei
Alécio Broering con-
ta a trajetória do
cristianismo no país
oriental, de onde sur-
giram 26 mártires da
Igreja Católica. A
obra remonta às ori-
gens da evangeliza-
ção no oriente para
contar a história dos
missionários que
morreram para tes-
temunhar o Evange-
lho.

O livro explica
que o catolicismo chegou a um
Japão feudal no ano de 1549,
por meio do jesuíta São Fran-
cisco Xavier, que antes prega-
va as verdades cristãs na Ín-
dia. O missionário viajou ao
extremo oriente por insistência
de três jovens japoneses que ti-
nham sido convertidos. Após os
primeiros anos de tolerância à
religião, período em que o cris-
tianismo se difundiu no Japão,
em 1587 o primeiro-ministro
Hideyoshi proibiu as práticas
religiosas católicas. Naquele
momento já havia 200 mil cris-
tãos no país.

frei Broering conta em seu
livro como transcorreram os
dez anos seguintes, período em
que surgiu uma forte comuni-
dade franciscana japonesa,
que abrigava os marginalizados
sociais. Foi deste modo que o
cristianismo continuou a se
expandir após a proibição, até
que em 8 de dezembro de 1596
o primeiro ministro decreta a
pena de morte aos missionári-
os. A obra acompanha então o
percurso dos mártires nos dois
meses que se sucederam, des-
de a peregrinação dos 800 qui-
lômetros que separam Osaka
de Nagasaki até a crucifixão,
em 5 de fevereiro de 1597.

Surpresa – Os 26 mártires do
Japão ainda traça um pequeno
perfil de cada um dos mártires.
O grupo era composto por seis

franciscanos da Ordem dos Fra-
des Menores, três irmãos jesuí-
tas, além de outros dezessete
entre ajudantes nos conventos
franciscanos e consagrados à
Ordem Franciscana Secular. Os
missionários martirizados eram
de origem espanhola, mexicana,
japonesa e hindu.

O livro explica também
que, como conseqüência do
martírio, o catolicismo cresceu
ainda mais no Japão, não
obstante a contínua persegui-
ção. Frei Broering conta que
de 1639 a 1858 os missionári-
os foram proibidos de entrar no
país e, após este período, se
surpreenderam ao encontrar
comunidades católicas que re-
sistiram a mais de dois sécu-
los sem a presença da igreja
na terra do sol nascente.

Por fim, a obra fala dos mis-
sionários japoneses, que foram
inspirados pelo testemunho dos
mártires. No Brasil eles são
mais de cem. Há até um altar
em homenagem aos mártires
do Japão construído em 1950
na Igreja de São Francisco de
Assis em São Paulo. O local
recebe freqüentes visitas de fi-
éis brasileiros e japoneses.

TÍTULO: OS 26 MÁRTIRES DO JAPÃO –
A FÉ NA TERRA DO SOL NASCENTE

ORGANIZADORA: FREI ALÉCIO BROERING

NÚMERO DE PÁGINAS: 64
PREÇO: R$ 5,10
WWW.LOYOLA.COM.BR.

RELIGIÃO

Livro conta a história do
cristianismo no Japão

DIVULGAÇÃO

Livro traz história de cristinanismo no Japão

OInstituto Rosa Okubo,
o desenhista Mauricio
de Sousa e a estilista

Erika Ikezili acabam de lançar
um projeto social que tem
como objetivo ajudar as asso-
ciações da comunidade japo-
nesa na captação de recursos
financeiros, uma vez que pra-
ticamente todas elas lutam di-
ariamente contra a falta de di-
nheiro. A primeira ação do gru-
po é o lançamento de uma ca-
miseta criada especialmente
para o Centenário da Imigra-
ção Japonesa, apresentada à
imprensa na última quinta-fei-
ra, dia 3, no Parque da Môni-
ca, em São Paulo.

Cada um dos idealizadores
do projeto está doando parte
de seu trabalho para viabilizar
a produção das peças, que se-
rão fornecidas às entidades do
Brasil inteiro pelo valor de cus-
to. A proposta é que as insti-
tuições vendam pelo preço su-
gerido de R$ 35,00. As asso-
ciações interessadas podem
entrar em contato através dos
telefones (011) 3813-4800 e
8375-9999 ou acessar o site:
www.rosaokubo.com.br.

Os mascotes do centená-
rio (Tikara e Keika), criados
por Mauricio de Sousa, estam-
pam as camisetas, produzidas
em duas versões. Assina as
peças a estilista Erika Ikezili,
que este ano marcou presen-
ça pela oitava vez na São Pau-
lo Fashion Week. Inspirada em
suas origens, ela realizou um
elogiado desfile no Pavilhão
Japonês.

Todo o projeto vem sendo
construído voluntariamente
pelo grupo, que tem disponibi-
lizado não só o trabalho indivi-

dual de cada participante, mas
também vários outros recursos

importantes para o desenvol-
vimento das ações.

 Por meio de iniciativas
como a parceria criada entre
os três, eles esperam que as
entidades da comunidade pas-
sem a experimentar formas
criativas de captação de recur-
sos, deixando de lado ferra-
mentas poucos eficientes nos
dias de hoje, como a tradicio-
nal rifa.

“É importante mudar essa
forma de trabalhar, pois as as-
sociações sofrem muito com a
falta de dinheiro. Para tentar
ajudá-las é que o Instituto
Rosa Okubo, o Mauricio de
Sousa e a Erika Ikezili se uni-
ram. Todos nós, de alguma for-
ma, podemos contribuir para
mudar esse cenário”, afirma
Mario Massao.

Novo projeto tocado por Ikezili, Sousa e Okubo tem como objetivo captar recursos para entidades

Camiseta estará a venda em associações por R$ 35,00

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Foram prorrogadas, até 31
de julho, as inscrições para os
interessados em se candidatar
a uma das 100 medalhas de
honra ao mérito do Centenário
da Imigração Japonesa que se-
rão oferecidas pelo Instituto
Rosa Okubo. Serão agraciados
brasileiros e japoneses que cujos
feitos foram fundamentais para
o desenvolvimento das relações
entre os dois países nesses 100
anos de história.

A iniciativa tem o apoio do
Governo Federal. Trata-se da
mais alta distinção que Brasília
fará, por meio de seus ministéri-
os, ao Centenário da Imigração
Japonesa. Em março último, o
Ministério o Turismo assinou a
parceria de cooperação com o
Instituto Rosa Okubo, com a
presença de Marta Suplicy, dan-
do a largada nos trabalhos.

A prorrogação, de acordo
com o instituto, atende a um pe-
dido de várias pessoas que es-
tão reunindo os documentos exi-
gidos, uma vez que as realiza-

ções dos candidatos precisam
comprovadas. Serão contempla-
dos nomes nas áreas de tecno-
logia, esporte, turismo, indústria,
comércio, trabalho, ciência.

Para participar, o candidato
precisa enviar à entidade uma
monografia do seu histórico no
Brasil e no Japão. Os contatos
são www.rosaokubo.com.br ou
pelo tel. 011- 3813-4800. O
material será analisado por um
grupo de historiadores. Os in-
tegrantes do júri terão os seus
nomes preservados, para que
possam fazer uma escolha isen-
ta. Para o presidente do institu-
to, Mario Massao, a homena-
gem, que acontece neste se-
mestre, fará um resgate histó-
rico de vários imigrantes.

“Muitas pessoas, a partir de
pequenos gestos ou iniciativas,
foram fundamentais para o
desenvolvimento da comunida-
de japonesa no Brasil em di-
versas áreas. São essas histó-
rias e contribuições que que-
remos contemplar”, afirma ele.

HOMENAGEM

Prorrogadas inscrições para a
medalha de honra ao mérito

Dez alunos do Japão, seis
do Tokyo Institute of Techno-
logy (Titech) e quatro da To-
kyo Denki University (TDU),
participam da 19ª edição do
IDC (International Design
Contest) - Robocon´08, que,
este ano, está sendo realiza-
do nas instalações da Escola
Politécnica da Universidade
de São Paulo (Poli/USP). Tra-
ta-se de uma competição de
robôs, projetados e construí-
dos por alunos de graduação,
que cursam Engenharia em
importantes universidades do
mundo. O Robocon foi criado
em 1990, pela universidade ja-
ponesa Titech e pelo Massa-
chussets Institute of Techno-
logy (MIT), dos Estados Uni-
dos, e é realizado, a cada ano,
em um país diferente.

Nesta edição de 2008, par-
ticipam 48 alunos de seis paí-
ses. Além do Japão, há repre-
sentantes do Brasil, Estados
Unidos, Coréia, Tailândia e
França. Eles têm o desafio de
projetar e construir robôs con-
trolados a distância, para a pro-
dução de biocombustível - as
pequenas máquinas devem si-
mular a colheita de cana-de-

TECNOLOGIA

Universitários japoneses participam de competição
internacional de robôs na Poli/USP

O troféu de vencedor da com-
petição ficará para o grupo
que acumular o maior núme-
ro de pontos nas tarefas exe-
cutadas pelos robôs.

O Robocon foi criado em
1990, pelo Massachussets
Institute of Technology
(MIT) e pelo Tókio Institute
of Technology (Titech); reú-
ne importantes universidades
do mundo; e é realizado, a
cada ano, em um país dife-
rente. A Poli/USP participa
desde 1993 e é a segunda vez
que sedia o evento (a primeira
foi em 1998).

19ª EDIÇÃO DO IDC-
INTERNATIONAL DESIGN
CONTEST - ROBOCON´08
COMPETIÇÃO INTERNACIONAL DE ROBÔS

QUANDO: ATÉ 18 DE JULHO: TODAS AS

ETAPAS (INCLUINDO A CONSTRUÇÃO E A

COMPETIÇÃO DOS ROBÔS)
COMPETIÇÃO E PREMIAÇÃO:
ABERTA AO PÚBLICO

DATA: 18 DE JULHO (SEXTA-FEIRA),
DAS 14H ÀS 16H30
ONDE: ANFITEATRO DO PRÉDIO DA AD-
MINISTRAÇÃO DA ESCOLA POLITÉCNICA DA

USP (AV PROF. LUCIANO GUALBERTO,
TRAVESSA 3, Nº 380, CIDADE UNIVERSI-
TÁRIA)
INFORMAÇÕES NA SECRETARIA DE

ENGENHARIA MECATRÔNICA, PELO

TELEFONE: (11) 3091-9973.

açúcar, a transformação em
etanol e o transporte do com-
bustível por barco. O Robocon
não é uma competição entre
países. Os alunos são distri-
buídos em grupos, constituí-
dos, obrigatoriamente, por es-
tudantes das diferentes naci-
onalidades.

Etapas – A apresentação do
Robocon´08 aconteceu no dia
7 de julho. Nesta primeira
etapa, os 48 alunos foram dis-
tribuídos em grupos – são

oito grupos de seis participan-
tes cada (a competição não
é entre países) – e conhece-
ram o regulamento e recebe-
ram o material para a cons-
trução dos robôs. Todos têm
à disposição o mesmo con-
junto restrito de materiais:
madeira, alumínio, plástico,
motores elétricos e cilindros
pneumáticos.

No dia 18 de julho, das 14
às 16h30, acontecerá a ceri-
mônia de premiação que será
aberta ao público em geral.

Estudantes projetaram e construíram robôs para competição

DIVULGAÇÃO
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Convites para a 6ª edição do
Festival já estão disponíveis

CINEMA JAPONÊS

Cinemateca apresenta
produções dos anos 90

De hoje (12) até o dia 27,
a Cinemateca Brasileira apre-
senta a mostra “Uma viagem
no tempo: Os Anos 90”, com
título da década passada em
cópias novas. Trata-se de uma
parceria com a Fundação Ja-
pão e tem como objetivo am-
pliar o ciclo de exibições do
projeto Sempre Cinema atra-
vés de sessões quinzenais de
cinema japonês aos sábados,
às 18h. A entrada é franca.

PROGRAMAÇÃO
12/07 (HOJE)

Sala Cinemateca/Petrobras
18h – Do fantoche ao reve-
rendo (Kyouso tanjou), de
Toshihiro Tenma.
Japão, 1995, 35mm, cor, 95min,
legendas em português, 16mm
Elenco: Masato Hagiwara,
Koji Tamaki, Takeshi Kitano,
Ittoku Kishibe
Sinopse: Durante uma via-
gem, Kazuo conhece uma du-
vidosa seita religiosa liderada
por Daisuke (Takeshi Kitano)
e vê uma oportunidade de tam-

bém ganhar dinheiro nessa ati-
vidade.

26/07
Sala Cinemateca/Petrobras
18h – Todos estamos vivos
(Bokura wa minna ikiteru),
de Youjirou Takita
Japão, 1993, 35mm, cor,
115min, legendas em portu-
guês, 16mm
Elenco: Hiroyuki Sanada,
Ittoku Kishibe, Kyusaku Shi-
mada, Tsutomu Yamazaki
Sinopse: Baseado no mangá
de Naoki Yamamoto, retrata a
persevarança do povo japonês
através de uma historia que se
passa num pais ficticio, onde
um funcionário de uma em-
preiteira japonesa se empenha
no projeto de construção de
uma ponte.

CINEMATECA BRASILEIRA

(LARGO SENADOR RAUL CARDOSO, 207,

PRÓXIMO AO METRÔ VILA MARIANA)

OUTRAS INFORMAÇÕES:

11/3512-6111 (RAMAL 215)

WWW.CINEMATECA.GOV.BR

Cena de “Do fantoche ao reverendo”, de Toshihiro Tenma

DIVULGAÇÃO

Atendendo a
pedidos do público,
o Hibiky Family re-
torna amanhã (13)
aos palcos do Bun-
kyo (Sociedade
Brasileira de Cultu-
ra Japonesa e de
Assistência Social)
para mais um show
beneficente.

O grupo, forma-
do por Yuka, Akito
e Kazuma Hibiki,
surgiu em 2005,
apresentando espe-
táculos de arte,
música e dança re-
presentativos da
milenar cultura ja-
ponesa.

Akito e Kazuna
são sanseis e Yuka
é da província de
Shizuoka-ken. Depois de inú-
meras apresentações no Ja-
pão, a primeira vez em que se
apresentaram no Brasil foi du-
rante o Festival Gueinosai
2007, no mesmo Bunkyo.

O trio se apresentou tam-
bém na cerimônia oficial de Co-
memoração do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil,
realizada em junho, em Brasí-
lia, e de outros eventos oficiais
do centenário, como o 43º Guei-
nosai, no Grande Auditório do
Anhembi. O grupo também re-
alizou apresentações voluntári-
as em instituições assistenciais.

A entrada para o show cus-
ta R$ 20. Toda renda será re-
vertida para três entidades as-
sistenciais da comunidade:

Kibo-No-Ie (Sociedade Bene-
ficente Casa da Esperança),
Kodomo-No-Sono (Associa-
ção Pró-Excepcionais) e Ikoi
No Sono (Assistência Social
Dom José Gaspar).

A organização do evento é
da Federação dos Clubes
Nipo-Brasileiros de Anciões.

SHOW COM HIBIKI FAMILY

QUANDO: DIA 13 (AMANHÃ),

ÀS 15 HORAS

ONDE: BUNKYO

(RUA SÃO JOAQUIM, 381, LIBERDADE –

PRÓXIMO AO METRÔ SÃO JOAQUIM)

ENTRADA: R$ 20,00 (TODA RENDA

SERÁ REVERTIDA PARA TRÊS ENTIDADES

ASSISTENCIAIS DA COMUNIDADE)

INFORMAÇÕES:

11/3207-6626 / 9219-8364

ESPETÁCULO

Bunkyo terá apresentação
extra do grupo Hibiki Family

Cultura milenar ganha ênfase em show

DIVULGAÇÃO

Aberto ao público e com
entrada gratuita, os
convites para o 6º Fes-

tival Yosakoi Soran já podem
ser retirados nos salões Soho
(confira relação de endereços:
www.sohohair.com.br) e na
Associação Yosakoi Soran, lo-
calizada na av. Brigadeiro Luis
Antonio, 2367 – 19º andar. No
dia do evento, o convite deve-
rá ser trocado por dois tipos de
alimentos não-perecíveis, con-
forme especificado no próprio
ingresso.

O Festival, que chega à sua
6ª edição, mostra a força do
Yosakoi Soran entre os brasi-
leiros: pela primeira vez, irão
se apresentar grupos do Ama-
zonas, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul, além de trazer
ao palco do Via Funchal gru-
pos que se formaram a cerca
de um ano, impulsionados pe-
las comemorações do Cente-
nário da Imigração Japonesa.

A saga dos primeiros imi-
grantes será tema de várias
coreografias, formando um
conjunto de homenagens de
nisseis e sanseis aos seus an-
tepassados. A realização do
Festival de Yosakoi Soran pelo
sexto ano consecutivo é, em si
mesma, uma homenagem à
cultura japonesa, uma vez que
esta modalidade de dança tem
origem em dois estilos musicais
regionais do Japão, com raízes
no folclore japonês - o Yosakoi
bushi e o Soran bushi  - e só
foi introduzida no Brasil em
2002.

Apesar de ser praticada
entre os brasileiros há pouco
tempo, a dança já conquistou

nível internacional. Em junho
deste a no, o Grupo Sansey, de
Londrina, tricampeão brasilei-
ro do Festival de Yosakoi
Soran, foi convidado a apre-
sentar-se no Festival de Hok-
kaido, figurando entre os 10
melhores grupos de Yosakoi
Soran do Japão – berço da
dança.

No domingo, 27 de julho,
serão premiados os três primei-
ros colocados em cada cate-
goria (adulto e juvenil); have-
rá ainda uma premiação com
o Grand Prix. Ao todo, serão
distribuídos 20 mil reais em
prêmios.

Critérios – A partir deste ano,
os grupos serão avaliados nos
quesitos técnica, criatividade e
harmonia. O júri, composto por
profissionais de dança, artistas
e coreógrafos, irá avaliar os
elementos que integram cada
um desses quesitos, pontuan-
do os grupos de 1 a 10. Serão
vencedores os três grupos de
cada categoria (Adulto e Ju-
venil) que obtiverem as maio-
res médias, nas duas apresen-
tações.

No quesito técnica serão
analisados o contratempo, pa-
rada do movimento “kirê”,
manuseio correto do naruko

(chocalho japonês) e a ener-
gia do grupo. Em criatividade
será julgada a originalidade do
grupo em todos os momentos,
desde a música escolhida até
o figurino. conjunto, tema, mú-
sica, figurino, coreografia e o
desenho do palco fazem parte
do critério harmonia, onde o
grupo será julgado como um
todo.

6º FESTIVAL YOSAKOI SORAN

QUANDO: 27 DE JULHO, ÀS 12H E ÀS 17H

ONDE: VIA FUNCHAL

(RUA FUNCHAL, 65, VILA OLÍMPIA)

INFORMAÇÕES: 11/3541-1809

E-MAIL: YOSAKOISORAN@GMAIL.COM

Evento deste ano homenageará Centenário e contará com novos grupos do Amazonas e Mato Grosso

DIVULGAÇÃO

BENEFICENTE

Kodomo-No-Sono promove
bazar em prol de internos

Manter uma entidade bene-
ficente ligada à comunidade
talvez não seja a tarefa das mais
fáceis. Atualmente, além da
explosão de organizações não-
governamentais, há ainda a cri-
ação de cada vez mais associ-
ações direcionadas a um traba-
lho social. A saída para driblar
a “concorrência” é, muitas ve-
zes, usar a criatividade. Ou a
tradição. Na Associação Pró-
Excepcionais Kodomo-No-
Sono, por exemplo, o sucesso
de um dos mais antigos festi-
vais nikkeis dentro de entida-
des assistenciais chega a sua
25ª edição: o Bazar Beneficen-
te, que acontece amanhã (13)
na sua sede, em Itaquera.

O objetivo é o mesmo de
25 anos atrás: trazer subsídios
para a manutenção da sede e
dos internos, que hoje totalizam
90 pessoas. “Trata-se de um
evento tradicional dentro da
comunidade e que serve como
base para estruturarmos a en-
tidade. De fato, hoje está mui-
to complicado manter as ativi-
dades e cobrir as despesas
básicas do Kodomo”, explica
o presidente, Luiz Massao
Okamoto, lembrando que 2008
é uma data especial. “Além de
ser o Centenário da Imigração,
é o ano que comemoramos os
50 anos de entidade.”.

No local, a aposta dos orga-
nizadores é atrair o público com
a já conhecida estratégia de-
monstrações culturais-venda
de produtos-gastronomia. Den-
tre os destaques, shows dos
cantores Mauricio Miya, Norio
Shirasaca e da japonesa Mariko

Nakahira, seguidos de apresen-
tações de bon odori, yosakoi
soran e taikô da Associação
Nikkei de São Miguel Paulista.

Na parte gastronômica, as
opções são os pratos típicos
como yakissoba, yakitori, udon,
futomaki, guioza, tempurá,
sushi, sashimi e okonomiyaki.
Para quem prefere os pratos
“nacionais”, estarão à venda
pastel, batata frita, hot-dog,
espeto e doces. “Há diversi-
dade para todos. O evento,
como é aberto durante todo o
dia, tem de servir pratos para
os mais variados gostos. E,
com certeza, é uma grande
oportunidade do público conhe-
cer o trabalho dos voluntários
e das pessoas que atuam no
Kodomo”, destaca o vice-pre-
sidente André Korosue.

Mas não são só os produ-
tos alimentícios que poderão
ser comprados. No local, 30
bazaristas estarão a postos
para venda de roupas, flores,
bijuterias entre outros produ-
tos, nacionais e importados.
Pela parte do Kodomo, os vi-
sitantes podem contemplar a
cerâmica produzida pelos inter-
nos, além de grande ovos da
granja da entidade, e produtos
domésticos.

25º BAZAR BENEFICENTE
KODOMO-NO-SONO
QUANDO: 13 DE JULHO (AMANHÃ),
DAS 9 ÀS 17 HORAS

ONDE: RUA PROFESSOR HASEGAWA, 1198,
ITAQUERA – SÃO PAULO

ENTRADA GRATUITA

MAIS INFORMAÇÕES PELO SITE:
WWW.KODOMONOSONO.ORG.BR

Cantora Mariko Nakahira é um dos destaques do bazar

DIVULGAÇÃO

EVENTO

Okinawa Santa Maria realiza
jantar dançante hoje (12)

A Associação Cultural e
Esportiva Okinawa Santa Ma-
ria (Aceosm) realiza hoje (12),
a partir das 19h, em sua sede
social à avenida João dos San-
tos Abreu, 755 – Vila Espanho-
la, zona Norte, o seu 10º Jan-
tar Dançante, Anos 60 e 70.

Com o objetivo de manter
a atratividade do evento, os or-
ganizadores inovam o cardá-
pio a cada festa. “Desta vez
vamos  preparar pratos da cu-
linária contemporânea, arroz
com grão de bico, penne à
fiorentina, escalope de alcatra
ao molho asiático, filé de fran-
go empanado à corn flakes e
saladas diversas e sobreme-
sas”, destaca o chef Toshiaki
Tamae, o Toshi.

A animação musical estará
a cargo da Banda Digivox, que

promete manter o astral das edi-
ções anteriores, com a execu-
ção de sucessos que embalaram
os bailes e discotecas dos anos
60 e 70. Haverá espaço também
para outros ritmos como axé,
bolero, country e forró.

O convite jantar (sem a
bebida) custa R$ 30,00, por
pessoa, e pode ser  adquirido
na secretaria da Associação.
A renda será revertida para o
departamento de esportes da
associação, que conta atual-
mente com 150 famílias asso-
ciadas. “Durante o evento ha-
verá sorteio de brindes”, infor-
ma o diretor de Esportes,
Yasumori Takushi, o Mori.

Mais informações e reser-
vas sobre o 10º Jantar Dançan-
te podem ser obtidas no tele-
fone 9943-3453 (com Toshi).

Pista de dança trará ritmos como axé, bolero, country e forró

DIVULGAÇÃO
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CEREJEIRA 1

Festival Anual é atração no
Parque do Horto Florestal

TAIKÔ

Mika Youtien Infantil se
apresenta no Parque da Mônica

O fim de semana promete
ser agitado no Parque da Mô-
nica. E com um toque do Ja-
pão. Hoje (12) e amanhã (13),
o Palco de Eventos contará
com apresentações do Grupo
Taikô Mika Youtien Infantil .
Serão duas apresentações di-
árias que acontecerão às
13h00 e às 15h30, com dura-
ção média de 15 minutos.

O Grupo Taikô Mika Youtien
Infantil existe desde 2006 e é
composto por crianças de 3 a 8
anos. Tem como objetivos res-
gatar a cultura japonesa e dar
continuidade ao que os  ante-
passados orientais deixaram
para seus descendentes. Com
instrumentos de percussão ori-
ginários do Japão, os taikôs, que
foram muito usados no período
feudal japonês para motivar as
tropas marcando o passo da
marcha e para anunciar coman-
dos marciais.

Além disso, os visitantes
poderão curtir o show come-
morativo ao centenário da imi-

gração japonesa, Japão, País
Irmão, que acontece todos os
dias de funcionamento do Par-
que às 14h30 e aos finais de
semana também às 18h10.
Nele, Mônica, Magali, Ceboli-
nha e Cascão acompanhados
das estrelas desta festa, Tikara
e Keika, vivem uma diferente
aventura mergulhados na cul-
tura japonesa. Sem contar as
mais de 30 atrações que vão
fazer a criançada se divertir a
valer como o Jogo do Ce-Bo-
linhas, Engenheiros do Parque,
Cidade dos Carrinhos, Bate-
Pneu.

SERVIÇO TAIKÔ
DIAS: 12 E 13 DE JULHO

HORÁRIO: 13H00 E 15H30
LOCAL: PALCO DE EVENTOS DO

PARQUE DA MÔNICA

SHOPPING ELDORADO: AV. REBOUÇAS,
3.970/ SÃO PAULO – SP
TELEFONE – (11) 3093-7766
VENDAS NO LOCAL: R$ 39,00 (CRIANÇAS

DE 2 A 10 ANOS) E R$ 27,00 (A PARTIR

DE 11 ANOS E ADULTOS).

Tikara e Keika estarão no local para divertir criançada

DIVULGAÇÃO

Neste mês, o verde do
horto florestal é camu-
flado em tonalidades

de rosa. È a época da florada
da cerejeira que poderá ser
admirada, em toda sua exube-
rância, pelos visitantes que
percorrerem a Trilha do Des-
cobrimento, um dos locais de
caminhada do parque.

A cerimônia, em comemo-
ração ao 4º Festival da Cere-
jeira do Horto Florestal será
realizada amanhã (13), a par-
tir das 9h, com a  missa de São
João Gualberto, santo protetor
das florestas, e com um encer-
ramento especial, às 16 horas,
marcado pela  apresentação
da tradicional escola de sam-
ba Unidos de Vila Maria.

O visitante, no dia 13, além
de admirar todas as tonalida-
des da florada poderá partici-
par da apresentação de taikô,
de músicas e danças, das ofi-
cinas de origami, da cerimônia
do chá, da terapia floral, da
exposição de orquídeas, da ofi-
cina de ikebana e de bonsai,
além de desfrutar da colinária
japonesa.

Visitantes poderão admirar a florada da cerejeira durante caminhada pela Trilha do Descobrimento

DIVULGAÇÃO

Todas as atividades serão
coordenadas pela comunidade
nipo-brasileira que contará
com a colaboração da Associ-
ação Cultura e Esportiva San-
tana e da Associação dos Fun-
cionários e Servidores do Ins-

tituto Florestal.
O Festival da Cerejeira do

Horto Florestal faz parte do
calendário oficial do Governo
do Estado de São Paulo para
comemoração dos 100 anos da
Imigração Japonesa.

4º FESTIVAL DA CEREJEIRA
QUANDO: DIA 13 DE JULHO

(DOMINGO), DAS 9 ÀS 16H

ONDE: HORTO FLORESTAL (RUA DO

HORTO, 931, BAIRRO DO TREMEMBÉ,
ZONA NORTE DA CAPITAL)
ENTRADA FRANCA

A exposição de toy art em
homenagem ao centenário da
imigração japonesa, Japão
Brasil Parade, desembarcou
nas estações do metrô de São
Paulo. Espalhados por diver-
sos pontos de São Paulo - se-
guindo a mesma linha da mun-
dialmente famosa Cow Parade
-, os 25 bonecos gigantes fei-
tos de fibra de vidro, com altu-
ra entre 1,5m e 1,8m, são cria-
ção do designer de brinquedos
Wilson Iguti, e foram customi-
zados por grafiteiros, arquite-
tos, decoradores, cartunistas e
outros diversos artistas.

O movimento de Toy Art
nasceu no Japão na década de
90 e é hoje um universo novo
na arte contemporânea, que
vem ganhando espaço. São
brinquedos especialmente cri-
ados para colecionadores e
exposições; normalmente ob-
jetos únicos, são “os brinque-
dos para o adulto”.

Sete bonecos que foram ins-
talados em diversas estações no
último dia 10. Para marcar o
início da exposição, a CPTM
promoveu um evento no Espa-
ço Cultural, localizado na Esta-
ção Brás. O apresentador in-
fantil, Yudi Tamashiro, do pro-
grama “Bom Dia & Cia.”, do
SBT, assinou o boneco
customizado por ele e fez apre-
sentação de Street Dance.

O grafiteiro Binho Ribeiro
customizou um boneco ao vivo,
que foi levado posteriormente
para exposição na Estação
República, da Linha 3-Verme-

JAPÃO BRASIL PARADE

Bonecos gigantes chegam às estações do metrô de SP
A estátua, personalizada

pelo cartunista Spacca, está na
Estação Santo Amaro
(CPTM). Em Mogi das Cru-
zes (CPTM), local onde há
grande colônia japonesa, o bo-
neco customizado é resultado
do trabalho do cartunista Jal.

No Metrô, as estações com
as intervenções artísticas são
Tatuapé, República (ambas na
Linha 3-Vermelha) e Vila Ma-
dalena (Linha 2-Verde). No
Tatuapé, o boneco é personali-
zado pelo artista plástico ameri-
cano Alex Cecci. Na Estação
Vila Madalena (Metrô), Petra
Schwartz, artista plástica e mo-
delo, é quem assina a obra.

A mostra irá até o dia 12
de outubro. Depois, as peças
serão leiloadas e o valor arre-
cadado doado para o Estatuto
da Criança e do Adolescente.

lha, do Metrô. Marquinho
Dikuã, do projeto Samba de
Todos os Tempos, também já
conhecido de outros eventos
da CPTM, conduziu o evento.

As obras estão nas unida-
des da CPTM de Santo Amaro
(Linha 9-Esmeralda), Mogi das
Cruzes (Linha 11-Coral), Brás
(linhas 10, 11 e 12) e Luz (li-
nhas 7, 10 e 11). Ainda no dia
10, no saguão principal da Es-
tação da Luz (CPTM), o
grafiteiro Nunca fez a custo-
mização ao vivo de seu bone-
co. O artista já realiza traba-
lhos com a CPTM há algum
tempo.

Bonecos foram confeccionados com fibra de vidro

DIVULGAÇÃO

CEREJEIRA 2

Festa no Parque Continental espera 2 mil visitantes
O Clube da Comunidade

realizará amanhã (13), das 11
às 16h, no Parque Continental
(Zona Oeste de São Paulo), a
11ª edição da Festa da Cerejei-
ra. A expectativa dos organiza-
dores é receber cerca de 2 mil
visitantes. Além de apreciar 160
pés de cerejeiras, sendo 35 adul-
tos, em plena florada, os visi-
tantes poderão conferir ainda
uma programação diversifica-
da para todos os gostos.

Na parte artística haverá
apresentações de taikô, dança
do ventre, ginástica, danças
folclóricas japonesas e shows
da cantora e tecladista Kim e
do cantor Edison Saito. Des-
taque especial para o grupo de

DIVULGAÇÃO

dança dos 100 Anos da Imi-
gração Japonesa e Arizona

Expectativa é que público possa apreciar os 160 pés de cerejeiras

Country. “Isso sem contar nos-
so carro-chefe, o yakissoba, e

diversos bazaristas que esta-
rão vendendo os mais variados
produtos”, avisa o diretor do
Clube da Comunidade, Paulo
Tsuchida, lembrando que os
visitantes poderão encontrar
também na Praça de Alimen-
tação outros pratos típicos da
culinária japonesa, além dos
tradicionais churrasco, salga-
dos e doces.

11ª FESTA DA CEREJEIRA
QUANDO: DIA 13 (AMANHÃ),
DAS 9 ÀS 16H

ONDE: PARQUE CONTINENTAL

AV. DR. FRANCISCO DE PAULA

VICENTE DE AZEVEDO, 555
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3766-1418

A Exposição “O Japão em
Cada Um de Nós” prossegue
até o próximo dia 18, no Espa-
ço de Exposição Banco Real,
localizado na Av. Paulista,
1374. A mostra apresenta de
forma interativa como a cultu-
ra japonesa influencia o coti-
diano dos brasileiros e o inter-
câmbio dos dois países depois
de um século da chegada dos
primeiros imigrantes.

A exposição está dividida

em cinco módulos: Economia,
Ciência e Tecnologia, Artes,
Vida Urbana e Presença no
Cotidiano. A expectativa é que
ao final do período 50 mil pes-
soas tenham passado pelo es-
paço, que recebeu ainda visi-
tas monitoradas de mais de 50
escolas e 35 instituições de
deficientes visuais e auditivos.

Entre os destaques da Ex-
posição está o Projeto Ashiato,
desenvolvido pela Associação

EXPOSIÇÃO

‘O Japão em Cada Um de Nós’ fica em cartaz até dia 18
do Centenário com o Museu
Histórico da Imigração Japo-
nesa no Brasil.

O projeto romanizou o
nome e informações (navio,
acompanhantes, local de ori-
gem, data de partida e che-
gada) de 210 mil imigrantes
japoneses que chegaram ao
país entre 1908 e 1973. Esse
rico banco de dados está à
disposição dos visitantes, que
podem encontrar informa-

ções sobre os imigrantes ja-
poneses que chegaram ao
nosso país.

EXPOSIÇÃO “O JAPÃO EM
CADA UM DE NÓS”
ONDE: ESPAÇO DE EXPOSIÇÕES DO BANCO

REAL (AV. PAULISTA, 1374, SP)
QUANDO: ATÉ DIA 18 DE JULHO. DE

SEGUNDA A SEXTA, DAS 9H ÀS 19H.
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DAS

10H ÀS 18H

ENTRADA: FRANCA

COMEMORAÇÃO

Casal Isobata festeja Bodas de
Ouro com ação beneficente

O casal Elisa e Tokio
Isobata promoveram uma
grande festa no último dia 5,
no Espaço Rosa Rosarum, em
São Paulo. Na ocasião, os dois
celebraram as Bodas de Ouro
(50 anos de casados) ao lado
de amigos e familiares.

Durante o evento, que con-
tou com cerimônia religiosa e
recepção, o casal não se preo-
cupou apenas em promover a
data, mas também em ajudar o
próximo: ao invés de receberem
presentes, Elisa e Tokio dispen-
saram os “mimos” e sugeriram
que os presentes fossem subs-
tituídos por doações à Socieda-
de Beneficente São Ricardo.
Criada em 1979 através de um

grupo de nisseis, a entidade teve
como objetivo auxiliar a casa da
esperança, um asilo de defici-
entes mentais que necessitava
de ajuda.

Assim, em setembro de
1980 o grupo organizou um des-
file de modas no clube atlético
paulistano, que foi coroado de
pleno êxito. Animados com o
resultado, esse grupo de casais
denominou-se grupo paratodos,
e mobilizou-se na admissão de
novos companheiros, que hoje
somam mais de 50casais, rea-
lizando de 3 a 4 eventos anuais,
sempre obtendo grande êxito,
elevando o moral de todos e
ajudando de forma significati-
va, àqueles necessitados.

Tokio e Elisa Isobata (centro) recebram cumprimentos do casal Kamiji

DIVULGAÇÃO
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ANIMA MUNDI

Koji Yamamura assina cartaz do Anima Mundi

Aedição 2008 do Anima
Mundi – o terceiro
maior evento de ani-

mação do mundo – completa
16 anos com mais de 1.300 ins-
crições e exibição de 441 fil-
mes de 42 países, sendo 74
deles do Brasil. Criado em
1993 por Aída Queiroz, Cesar
Coelho, Lea Zagury e Marcos
Magalhães, o Anima Mundi foi
um dos principais responsáveis
pelo desenvolvimento de um
mercado de animação nacio-
nal, tanto pelas discussões le-
vantadas em suas palestras e
encontros, como pela forma-
ção de novos profissionais nas
oficinas e workshops.

O Anima Mundi 2008 acon-
tece até o dia 20 de julho no
Rio de Janeiro (no Centro Cul-
tural Banco do Brasil, no Cen-
tro Cultural Correios, na Casa
França-Brasil, no Odeon BR,
no Oi Futuro e no Estação
Botafogo) e em São Paulo, de
23 a 27 de julho, no Memorial
da América Latina. Ao todo
são quatro mostras competiti-
vas (de longas-metragens, de
curtas, Infantil e Portfólio) e
quatro informativas (Anima-
ção em Curso, Futuro Anima-
dor, e as Panoramas, de curta
e longa). Além das premiações
dos júris oficial e popular e do
Prêmio Aquisição do Canal
Brasil, o evento também vai ter
os seus tradicionais concursos
em outras mídias: o Anima
Mundi Web, com animações
feitas para a Internet, e o Ani-
ma Mundi Celular, competição
de filmes para celulares que
este ano ganha um prêmio ex-
clusivo da Oi para animações
brasileiras.

O cartaz do Anima Mundi
2008 foi desenhado por Koji
Yamamura, animador japonês
indicado ao Oscar por ‘Atama-
yama’ (‘Mt. Head’) e vence-

dor de festivais como o de
Annecy, que também partici-
pa do evento competindo com
os curtas ‘Franz Kafka inaka
isha’ (‘Franz Kafka’s a country
doctor’, que até agora ganhou
11 prêmios internacionais, e
‘Kodomo no Keijijogaku’ (‘A
child’s metaphysics’).

 Neste ano, a competição
de longas-metragens volta a
acontecer, com quatro filmes
inéditos no país. Exibido na
Quinzena dos Realizadores do
último Festival de Cannes,
‘Princess’ (Dinamarca), de
Angers Morgenthaler, mistura
animação 2D e atores, tocan-
do em um tema bastante deli-
cado: a exploração sexual de
crianças e de adolescentes. A
superprodução ‘Delgo’ (Esta-
dos Unidos), de Marc F. Adler
e Jason Maurer, é um épico de
fantasia ao estilo ‘Crônicas da
Nárnia’, passado em uma ga-
láxia muito distante, feito em
computação gráfica e dublado
por Val Kilmer, Anne Bancroft,
Burt Reynolds, Malcolm
McDowell e outros.

Papo animado – Um dos con-
vidados do Papo Animado des-
te ano é o argentino Juan Pablo
Zaramella, vencedor do júri
popular do Anima Mundi 2005
e de mais 45 prêmios mundo
afora com ‘Viaje a Marte’.
Serão exibidos mais cinco fil-
mes do animador nascido em
Buenos Aires, em 1972, que
também ganhou o prêmio do
voto popular em São Paulo, no
ano passado, com seu último
curta, ‘Lapsus’.

Técnica das antigas, mas
até hoje uma das preferidas
dos animadores, o stop-motion
também vai ser destaque do
Papo Animado com uma mos-
tra de filmes do veterano Ray
Harryhausen – que deu vida
aos esqueletos de ‘Jasão e os
argonautas’ – apresentada pelo
produtor Arnold Kunert. Já o
lado high-tech vai ser represen-
tado pelo trabalho da Blizzard,
uma das maiores empresas de
computação gráfica para vide-
ogames do mundo, represen-
tada pelo supervisor de anima-
ção James McCoy. Da Alema-

nha, vem Andreas Hykade, di-
retor do alucinado western noir
‘Ring of fire’ (2000). Hykade
tem um respeitado trabalho
autoral, uma série de TV in-
fantil (‘Tom & the slice of
bread with strawberry jam &
honey’), é professor da Kuns-
thochschule Kassel e da Har-

vard University. Seis filmes
dele serão exibidos no festival.

Do Canadá, Daniel Schorr,
animador brasileiro que fez car-
reira no exterior com um tra-
balho autoral. Morando em
Montreal há 16 anos, dirigiu
vários filmes produzidos pela
National Film Board, como
‘Jours de plaines’ (1991), ‘In
search of the Dragon’ (1991),
‘Jonas et Lisa’ (1995) e ‘Snow
cat’ (1998).

Curtas – As sessões de cur-
tas contam com o hors-
concours da Disney ‘Como
montar um home teather’,
novo desenho da série do Pa-
teta, a surpreendente anima-
ção em 3D francesa ‘Blind
spot’ e novos trabalhos de bra-
sileiros como Allan Sieber (de
‘Deus é pai’, com ‘Animado-
res’), Carlos Eduardo Noguei-
ra (de ‘Yansã’, com ‘Cânone
para três mulheres’) e Alê
Abreu (de ‘Garoto Cósmico’,
com ‘Passo’), além de curtas
premiados em festivais nacio-
nais como ‘Dossiê Rê Bordo-

sa’, de César Cabral, e ‘Paje-
rama’, de Leonardo Cadaval.
Entre os latinos-americanos,
um que merece atenção redo-
brada: o colombiano apocalíp-
tico ‘En agosto’, de Andres
Barrientos e Carlos Andres
Reyes.

O Anima Mundi 2008 tam-
bém vai apresentar uma sele-
ção especial de filmes de ani-
mação do Open Cinema, o
maior festival internacional de
curtas-metragens da Rússia.
O evento é realizado ao ar li-
vre em São Petesburgo com
uma programação que inclui
obras do mundo inteiro. A mos-
tra Open Cinema trabalha em
parceria com alguns dos mai-
ores festivais e estúdios da
Rússia e internacionais, com o
objetivo de promover e demo-
cratizar o cinema de autor.

SÃO PAULO

FUNDAÇÃO MEMORIAL DA
AMÉRICA LATINA
AV. AURO SOARES DE MOURA

ANDRADE 664 - BARRA FUNDA -
INFORMAÇÕES: (11) 3823-4600
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
11H ÀS 24H

INGRESSO:
SALAS 1 E 2 – CINEMA:
R$ 6,00 (MEIA ENTRADA R$ 3,00)
SALA 3 – VÍDEO:
R$ 3,00 (MEIA ENTRADA R$ 1,50)
SESSÕES GRATUITAS: FUTURO ANIMADOR

SENHAS DISTRIBUÍDAS SOMENTE NO DIA

1 HORA ANTES DE CADA SESSÃO

CENTRO CULTURAL BANCO
DO BRASIL (CCBB) -
SALA DE CINEMA E AUDITÓRIO

RUA ÁLVARES PENTEADO, 112 –
CENTRO

INFORMAÇÕES: (11) 3113-3651/ 3652
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
TER A DOM 13H ÀS 19H

INGRESSO:
R$4,00 (MEIA ENTRADA R$ 2,00)

DIVULGAÇÃO

Neste ano, a competição de longas-metragens volta a acontecer, com quatro filmes inéditos no país

Cartaz do Anima Mundi criado pelo japonês Koji Yamamura
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PARCERIA

IPK e Sakura realizam cursos de
culinária para entidades

OInstituto Paulo Koba-
yashi (IPK) e a Saku-
ra Nakaya Alimentos

uniram-se em um projeto úni-
co, que oferece cursos de cu-
linária gratuitos em associa-
ções beneficentes. As aulas
são ministradas por professo-
res da Sakura e são divididas
em dois módulos, com duração
de duas horas cada.

Na 1ª aula os alunos apren-
dem a fazer pratos à base de
soja (macarronada com carne
de soja, strogonoff de carne de
soja, carne de soja xadrez e
batatinha com missô), e na 2ª
aula, a reaproveitar alimentos
(doce de casca de banana,
doce de casca de abacaxi, pas-
tel de carne de soja e macar-
rão refrescante).

Para o diretor de Marke-
ting da Sakura, Henry Nakaya,
“o projeto é um sucesso, à
medida que possibilita à em-
presa ampliar as suas ações
em projetos de responsabilida-
de social”.

Mais de 10 entidades já ti-
veram a oportunidade de
vivenciar este trabalho, que
segundo Victor Kobayashi,
fundador do IPK e idealizador

do projeto, “é um exemplo de
parceria perfeita, criado justa-
mente para servir de interme-
diário entre a iniciativa priva-
da e a comunidade, no desen-
volvimento de ações sociais
em áreas onde o poder públi-
co não atua”.  Para Jéssica
Kobayashi, atual presidente do
IPK, esse projeto “ ajuda na
melhora da qualidade de vida
das pessoas, uma vez que en-

sina a fazer comidas saudáveis
e saborosas.”

Os cursos já foram minis-
trados na Acrec (Associação
Cultural, Recreativa e Espor-
tiva Carrão), Canc (Cidade
Ademar Nikkey Clube), Aces
(Associação Cultural e Espor-
tiva Saúde) Associação Cultu-
ral e Esportiva Vila Moraes,
Associação Cultural Mizuho, e
Acensa (Associação Cultural

Nipo-Brasileira de Santo
Amaro), entre outras.

Contato – Para as associa-
ções interessadas, é necessá-
rio ter disponível um local apro-
priado para o curso, com cozi-
nha equipada e capacidade
para, no mínimo, 25 pessoas.
Para participar, entre em con-
tato com o IPK (11/3288-8989)
e agende as aulas.

TECNOLOGIA 1

Nova versão do robô Asimo
estréia no Reino Unido

A Inglaterra
protagonizou mais uma
aparição pública do robô
humanóide da Honda, o
Asimo (sigla em inglês
para Advanced Step
Innovative Mobility -
passo avançado e ino-
vador em mobilidade),
no último mês de junho.
A proposta foi inspirar
a próxima geração de
cientistas e engenhei-
ros, apresentando o que
há de mais avançado
em robótica no mundo.
O local não poderia ter
sido mais apropriado: o
Youth Engineering
Show (YES), o tradici-
onal evento de enge-
nharia que ocorre anu-
almente no país.

Durante três dias, aproxi-
madamente 7 mil adolescentes
com idade entre 11 e 14 anos
assistiram a vídeos, entrevis-
tas e apresentações sobre o
mundo da engenharia e tive-
ram a oportunidade de acom-
panhar de perto a performan-
ce do humanóide nas proximi-
dades da cidade inglesa de
Newcastle.

A última versão do Asimo
é resultado de mais de duas
décadas de tecnologia aplica-
da à robótica e incorpora vári-
os avanços em comparação a
seu antecessor, como movi-
mento mais rápido, melhor in-
teração com as pessoas e ca-
pacidade para correr até 6 km/
h. Isso sem contar outras ha-
bilidades, como caminhar so-
bre pisos irregulares, virar su-
avemente, subir e descer es-

cadas, segurar objetos e abrir
e fechar portas.

O Asimo foi primeiramen-
te levado à Europa, em 2003,
e desde então inspira jovens a
estudar ciências, atravessando
a barreira da língua e da cultu-
ra para levar sua mensagem
ao redor do mundo.

Maestro – Em maio, o Asimo
surpreendeu a comunidade in-
ternacional ao reger a Orques-
tra Sinfônica de Detroit, nos
Estados Unidos. O robô foi
maestro do concerto “Impos-
sible Dream”. A orquestra faz
parte do programa musical que
recentemente recebeu da
Honda US$ 1 milhão para cri-
ar o “The Power of Dreams
Music Education Fund”, que
vai encorajar e dar suporte a
crianças da cidade americana.

Robô promete interagir com o público

DIVULGAÇÃO

O governo de Portugal e a
Aliança Renault-Nissan anun-
ciaram uma parceria para pro-
mover a utilização de veículos
de emissão zero no país. A
parceria foi anunciada em Lis-
boa na presença do Primeiro
Ministro de Portugal, José
Sócrates, e do CEO da Renault
e Nissan, Carlos Ghosn.

Portugal é o primeiro par-
ceiro a unir-se diretamente
com a Aliança em um progra-
ma desse gênero. Conforme o
compromisso da Aliança de
tornar-se líder mundial em ve-
ículos não-poluentes, essa ini-
ciativa tem como objetivo unir
os setores público e privado de
modo a criar as condições ne-
cessárias para tornar o proje-
to de veículos de emissão zero
uma solução viável e atrativa
para os consumidores.

De acordo com as diretrizes
do acordo, o governo português
focará três áreas: 1) Estudar em
parceria com a Aliança uma
maneira de criar condições ide-
ais para que os veículos elétri-
cos sejam uma oferta atraente
para os consumidores portugue-
ses; 2) Estudar a infra-estrutura
necessária para criar uma rede
nacional de postos de recarga
para tais veículos; 3) Identificar
os mais efetivos canais de co-
municação e educação para in-
crementar a visibilidade dos ve-

ículos em questão.
A Aliança Renault-Nissan

acordou em fazer a produção
em massa dos veículos elétri-
cos para o mercado português
a partir de 2011. O país será
um dos líderes mundiais para
a introdução dos modelos de
veículos elétricos desenvolvi-
dos pela Aliança.

“Com o crescente custo do
combustível e as constantes
preocupações com emissões de
CO2, nós acreditamos que a
solução para a mobilidade sus-
tentável será a disponibilidade
em massa de veículos de emis-
são zero”, disse Carlos Ghosn.
“Portugal é um reconhecido lí-
der no desenvolvimento de
energia renovável e apoiamos
as iniciativas dos governos de
fazer carros elétricos uma rea-
lidade economicamente viável
para os cidadãos”, finalizou.

EMISSÃO ZERO

Renault-Nissan e governo
português fecham parceria

DUAS RODAS

Honda participa do Salão de Motos do Rio Grande do Sul
Consolidando a sua presen-

ça em ações regionais junto à
rede de concessionárias, a
Honda participa do 9º Salão de
Motos, que prossegue até ama-
nhã (13), em Porto Alegre
(RS). Considerado o evento de
motocicletas mais representa-
tivo da região sul do País, a
estimativa é atrair cerca de 70
mil visitantes.

Para a empresa, trata-se de
uma oportunidade para se
aproximar ainda mais do pú-
blico potencial, além de mos-
trar toda a tecnologia de seus
produtos.

Em um estande de 300 m2,
os visitantes podem conhecer
a linha de motocicletas nacio-
nais, tais como POP 100, Biz

Estande de montadora exibirá modelos nacionais e importados

DIVULGAÇÃO

1800C e GL 1800 Gold Wing.
Outro destaque é o quadri-

ciclo TRX 420 Fourtrax nas
versões 4x2 e 4x4. Símbolo de
evolução tecnológica, o ATV
(All Terrain Vehicle) se consa-
gra pela sua resistência, robus-
tez e versatilidade no lazer off-
road e no trabalho agrícola.

Há ainda um espaço para
a linha de Produtos de Força
Honda, com gerador, roçadei-
ra, motor estacionário, cortador
de grama, motobomba e mo-
tor de popa.

Durante o Salão de Motos,
o público poderá conhecer pro-
dutos, esclarecer dúvidas e ad-
quirir motocicletas, quadriciclos
e produtos de força no plantão
de vendas da empresa.

125, CG 125 Fan, CG 150 Titan,
CG 150 Sport, NXR 150 Bros,
CRF 230F, CBX 250 Twister,
XR 250 Tornado, NX4 Falcon,
e as recém-lançadas CB 600F

Hornet e Shadow 750, bem
como os modelos importados:
CBR 600RR, CBR 1000RR
Fireblade, XL 1000V Varadero,
CB 1300 Super Four, VTX

EMPRESAS

Marusan anuncia novos
investimentos no País

O prefeito de Mogi das Cru-
zes, Junji Abe, recebeu em seu
gabinete, no último dia 2, a vi-
sita de representantes da em-
presa japonesa Marusan, que
atua na área da construção.
Estiveram na Prefeitura, o pre-
sidente do grupo no Japão, Seiji
Yamamoto, e dois diretores de
sua unidade no Brasil, Osmany
Yamashita e Paulo Ibusuki. O
secretário municipal de Desen-
volvimento Econômico e Soci-
al, Rubens Solovjevas, e o ve-
reador Pedro Komura também
compareceram à reunião, na
qual os executivos anunciaram
a Junji que o grupo fará inves-
timentos no País.

“É uma satisfação receber
representantes de uma empre-
sa como esta, com forte atua-
ção na área da construção ci-
vil e que possui um braço di-
nâmico no Brasil”, disse o pre-
feito, que esteve na sede da
Marusan em julho do ano pas-
sado, durante a visita oficial
que fez ao Japão. A unidade
brasileira do grupo fica em
Mogi e é responsável por uma
série de iniciavas no ramo imo-
biliário, sobretudo na área de
prédios residenciais.

Anualmente, o presidente
Seiji Yamamoto vem ao Brasil
para reuniões de trabalho com
os diretores locais. No encon-
tro ocorrido no gabinete, além
dos novos investimentos,
Yamamato também retribuiu a
visita feita por Junji no ano
passado: “A empresa é real-
mente muito grande e temos
orgulho de contar com uma
subsidiária aqui”, disse o pre-
feito, que também recebeu no
gabinete o diretor da Escola
Cantinho Brasileiro do Japão,
Marcos Nishigori.

Instalada em Toyohashi, a
unidade escolar teve grande
apoio de Seiji Yamamoto para
ser instalada e foi criada para
atender os filhos de brasileiros
que trabalham no Japão. É re-
conhecida pelo Ministério da
Educação (MEC) e oferece
aos alunos o ensino da Língua
Portuguesa, assegurando a
manutenção dos laços culturais
que ligam os estudantes ao
Brasil. “Na visita que fizemos
ao Japão, em 2007, estivemos
nesta escola e pudemos con-
ferir de perto sua ótima estru-
tura e nível de ensino”, finali-
zou Junji.

Prefeito de Mogi recebeu representantes de empresa japonesa

DIVULGAÇÃO

Após anunciar o
desenvolvimento de
um revolucionário
equipamento que
auxilia na locomo-
ção de idosos e pes-
soas com proble-
mas musculares
nas pernas, a
Honda inicia neste
mês de julho testes
no Grupo Médico
Shinseikai, do Hos-
pital Kasumigaseki-
Minami, localizado
na cidade japonesa
de Kawagoe.

Serão avaliadas
a compatibilidade e
a eficácia do dispo-
sitivo criado pela
Honda durante a
reabilitação condu-
zida pelo hospital
para ajudar os pa-
cientes a aprender
a andar novamente de forma
segura. O processo será ana-
lisado por um grupo
multidisciplinar formado por
médicos, fisioterapeutas e pes-
quisadores.

Baseado na avançada tec-
nologia aplicada no robô Asimo
da Honda, o sistema proviso-
riamente denominado de “Au-
xiliar Experimental de Cami-
nhada” é mais uma conquista
inovadora da empresa, que
desde 1999 realiza pesquisas

com o objetivo de proporcio-
nar mobilidade a um maior nú-
mero de pessoas.

Locomoção – Ainda sem pre-
visão de comercialização, o
aparelho é fixo na cintura do
usuário e envia comando para
as pernas, por meio de
sensores presos às coxas. Sem
causar incômodo, pode ser
ajustável de acordo com a es-
tatura e tem bateria que pesa
apenas 2,8 kg.

TECNOLOGIA 2

Honda testa aparelho de
locomoção no Japão

Equipamento avaliará diversos aspectos

DIVULGAÇÃO

Mais de 10 entidades já vivenciaram parceria entre comunidade e iniciativa privada

DIVULGAÇÃO



São Paulo, 12 de julho de 2008 JORNAL NIPPAK 11

KENDÔ

CBK e CSK reúnem praticantes
em São Paulo

Celebrando o Centenário
da Imigração Japonesa
no Brasil, a CBK

(Confederação Brasileira de
Kendô) e a CSK (Confedera-
ção Sul-Americana de Kendô)
reúnem em julho praticantes
de kendô de todo país e da
América do Sul em dois cam-
peonatos na capital paulista.

E o primeiro acontece nes-
te fim de semana (12 e 13)
com a realização do 26º Cam-
peonato Brasileiro para Adul-
tos. A competição, marcada
para o Conjunto Desportivo
Baby Barioni, deve reunir cer-
ca de 350 participantes de todo
o Brasil, de 18 a 60 anos de
idade. Estão previstas compe-
tições individuais e por equipes.
Hoje (12), paralelamente à pro-
gramação do campeonato,
acontecerão as provas de dan
(nivel de aperfeiçoamento no
kendô e iaido).

Já o 7º Campeonato Sul-
Americano será realizado no
dia 19 no Esporte Clube
Banespa com a participação de
cerca de 130 representantes de
associações e federações de
países como a Argentina,
Aruba, Chile, Colômbia, Equa-
dor, Guatenala, México, Peru e
Uruguai, além do Brasil.

No dia 18, acontecerão ain-
da seminários de iaido, kendô
e kendô-gata voltados aos con-
federados. No dia 20, os aspi-
rantes à conquista de Dan po-
derão se submeter às provas.

Segundo o presidente da
CBK, Ciutoco Kogima, a enti-
dade pretende utilizar as duas
competições como laboratório
para o Campeonato Mundial

Programação

26º CAMPEONATO BRA-
SILEIRO

12 de julho (hoje)
Das 9 às 9h20 – Cerimônia
de Abertura
Das 9h20 às 12h – Competi-
ções individuais (categorias
masculina aspirante, até oita-
vas-de final e Godokeiko (se
houver tempo disponível)
Das 13h30 às 17h30 – Exa-
me de Promoção de Dan (1º
Kyu até 7º Dan de Kendô e
1º Kyu de Iaido)

7º CAMPEONATO SUL-
AMERICANO
Dia 19 de julho (sábado)
Das 8h30 às 9h – Cerimônia
de Abertura
Das 9 às 12h30 – Competições
individuais (masculino e femi-
nino)
Das 14 às 18h – Competição
em equipe e cerimônia de en-
cerramento

Local: Esporte Clube Banespa
(Av. Santo Amaro, 5355 –  São
Paulo)
Mais informações no site:
www.cbk.esp.br

13 de julho (domingo)
Das 8 às 08h30  –  Cerimô-
nia de Abertura Oficial do 2º
dia de competições
Das 8h30 às 12h – Competi-
ções individuais
Das 13 às 17h – Reinício das
competições individuais e por
equipes
Das 17 às 17h30 – Premia-
ção e cerimônia de encerra-
mento

Local : Centro Esportivo
Baby Barioni (Rua Dona
Germaine Buchard, 451,
Água Branca – São Paulo)

DIVULGAÇÃO

de 2009, que acontece em São
Paulo. São esperados cerca de
1000 atletas do globo espalha-
dos por 70 países. É também
a única oportunidade de atle-
tas brasileiros passarem pelos
exames que concedem o 8º
dan (grau máximo na hierar-
quia de níveis no kendô).

Centenário – No dia 21 de
julho estará embarcando para
o Japão uma delegação forma-
da por cinco atletas juvenis mais
bem ranqueados do País para
participar de um campeonato
organizado pela Associação de
Academias de Kendô do Ja-
pão. A equipe brasileira será

representada por Caroline Ha-
yashi e Andréia Mano, da aca-

Delegação brasileira que embarcará para o Japão no próximo dia 21 com sensei Watanabe e Kogima

demia Fukuhaku, e Paulo Ishii
(Suzano), Fernando Kimura
(Mie) e Vítor Tsuda (Londrina),
além dos dirigentes Ciutoco
Kogima (chefe da delegação)
e Susumu Watanabe (técnico).
Segundo Kogima, a competi-
ção, uma das mais tradicionais
da modalidade, será realizada
nos dias 29 e 30 no Nippon
Budokan em Tóquio, o templo
sagrado do kendô.

“O Brasil será o único país
estrangeiro a participar do
evento como convidado da as-
sociação em função das come-
morações do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil”,
desataca Kogima.

Campeonato Brasileiro acontece no Baby Barioni, em São Paulo

Já estão disponíveis in-
gressos para o Sokeisen -
Seleção Brasileira de Beise-
bol x Universidades japone-
sas Keio e Waseda em São
Paulo. Os bilhetes para os
jogos em São Paulo (SP) do
evento que acontece no dia
17 de agosto, no Estádio
Municipal de Beisebol Mie
Nishi, podem ser retirados
gratuitamente nas sedes da
Confederação Brasileira de
Beisebol e Softbol (CBBS) e
da Federação Paulista de
Beisebol e Softbol. Cada pes-
soa poderá retirar no máxi-
mo cinco ingressos.

Endereços

Confederação Brasileira
de Beisebol e Softbol
Rua Visconde de Ourém, 161,
Jardim Aeroporto
São Paulo - SP
Tel: (11) 5034-9904

Federação Paulista de
Beisebol e Softbol
Rua dos Estudantes, 74,
6º andar, Liberdade
São Paulo - SP
Tel: (11) 3209-4426

Nas demais cidades onde
o evento Sokeisen será reali-
zado, será cobrado o valor de
R$ 10,00 por ingresso e a pro-
cura deve ser feita nos clu-
bes e entidades nipo-brasilei-
ras locais.

Presidente Prudente - 09/
08 (Sábado)
Cerimônia de Abertura – 8h30
1º jogo Waseda x Keio – 9h30
2º jogo Waseda x Brasil – 13h

Maringá – 10/08 (Domingo)
Cerimônia de Abertura – 8h30
1º jogo Waseda x Keio – 9h30
2º jogo Keio x Brasil – 13h

Lins – 14/08 (Quinta-feira)
Cerimônia de Abertura – 8h30
1º jogo Waseda x Keio – 9h30
2º jogo Keio x Brasil – 13h

Ibiúna – 16/08 (Sábado)
Cerimônia de Abertura – 8h30
1º jogo Waseda x Brasil – 9h30
2º jogo Keio x Brasil – 13h

São Paulo – 17/08 (Domingo)
Cerimônia de Abertura – 8h30
1º jogo Waseda x Keio – 9h30
2º jogo Waseda x Brasil –
13h30

BEISEBOL

Confira os locais para retirar
os ingressos para o Sokei

BEISEBOL

Nippon Blue Jays é campeão
do Interclubes Infantil

A categoria infantil do
Nippon Blue Jays sagrou-se
campeã da 16ª Taça Brasil de
Beisebol Interclubes ao derro-
tar, na final, a equipe de Presi-
dente Prudente por 10 x 0. A
decisão aconteceu no ultimo
dia 6 no campos da Acel (As-
sociação Cultural e Esportiva
de Londrina).

O atleta Daniel Missaki, do

Nippon Blue Jays, foi eleito a
grande estrela do Taça Brasil,
faturando o prêmio de Melhor
Jogador do Campeonato. Já
Lucas Sakai, de Ibiúna, foi pre-
miado como o Jogador Mais
Esforçado.

RESULTADOS
Fase Final

06 de Julho (Domingo)
Chave Ouro (campo 1)

Marília 13 x 1 Bastos (3º lugar)
Presidente Prudente 0 x 10

Nippon Blue Jays (Campeão)
Chaves Ouro / Prata (campo 2)

Mogi 2 x 0 Pereira Barreto
(Campeão / Prata)

Maringá 9 x 10 Londrina
(3º lugar)

Chave Bronze (campo 6)
Atibaia 0 x 7 Gecebs (3º lugar)

Guarulhos 11 x 12 Nikkei
Curitiba (Campeão)

Chave Incentivo (campo 3)
Tupã 5 x 8 Jales (3º lugar)

Pará 4 x 7 Tozan (Campeão)

Atletas do Nippon Blue Jays comemoram título no campo da Acel

DIVULGAÇÃO/CBBS

Daniel Missaki, melhor jogador

A Federação Paulista de
Beisebol e Softbol e a Comis-
são do 6º Campeonato Paulis-
ta, em conjunto com represen-
tantes dos clubes participantes,
definiram mudanças para a
fase final da competição. Uma
delas refere-se à possibilidade
de as equipes desfalcadas de
jogadores convocados para o
Sokei (leia matéria nesta pági-
na) reforçarem seus elencos
com atletas que ainda não ha-
viam sido relacionados na lista
inicial.

Outra mudança ficou por
conta do local das semifinais
(20/07) e da final (27/07), do
Bom Retiro – que encontra-se
em reforma – para o campo
do Gigante, na Barra Funda
(Zona Oeste de São Paulo).Já
as quartas-de-final acontecem
amanhã (13), no campo do
Dragons.

As equipes foram divididas
em dois grupos. O A é forma-
do por Indaiatuba, Anhangue-
ra/ANC, Cooper B, Gigante,
Nippon Blue Jays A, Atibaia e
Medicina-USP. Já o B conta
com Shida, Dragons, Nippon
Blue Jays B. Medicina Santa
Casa, Cooper A, Ibiúna e Gua-
rulhos/Uceg.

TABELA

13/07 (AMANHÃ)
QUARTAS-DE-FINAL

Campo - Dragons 1 (9h):
J01 – Guarulhos x Atibaia

Dragons 1 (13h):
J02 – Anhanguera x Dragons

Dragons 2 (9h):
J03 – Med-USP x Cooper-A

Dragons 2 (13h):
J04 – NBJ-B x NBJ-A

20/07/2008 - SEMIFINAIS
Campo - Gigante (9h):

J05 – Venc. J 01 x Venc. J 02
Gigante (13h):

J06 – Venc. J 03 x Venc. J 04

27/07/2008 – FINAL
Campo - Gigante (9h):

J07 – Perd. J 05 x Perd. J 06
Gigante (13h):

J08 – Venc. J 05 x Venc. J 06

Endereços:
Centro Esportivo Dragons,

Rodovia Régis Bittencourt, km
293, Bairro Potuvera, Itapece-
rica da Serra.

CDM São Paulo Gigante,
Av. Prof. Abrahão Ribeiro,
497, Barra Funda, São Paulo.

Federação Paulista de Bei-
sebol e Softbol, FPBS, R.dos
Estudantes, nº.74, Liberdade,
São Paulo, telefone (11) 3209-
4426.

BEISEBOL/CAMPEONATO PAULISTA

FPBS define tabela da fase
final da competição

Já faz tempo que o sumô
deixou de ser um esporte pra-
ticado somente por homens.
No Brasil, o chamado sexo
frágil, já revelou campeãs
como a paulista Fernanda Pe-
reira da Costa e a paraense
Alexandra Marques. Agora, é
a vez de as mulheres conquis-
tarem espaço também na
América do Sul com a realiza-
ção de um campeonato pró-
prio. A novidade será apresen-
tada pela Confederação Bra-
sileira de Sumô nos próximos
dias 19 e 20, no Complexo Es-
portivo Baby Barione, na
Água Branca, em São Paulo,
durante a realização do 47º
Campeonato Brasileiro, 11º
Campeonato Brasileiro Femi-
nino e 13º Sul-Americano.

A primeira edição do Cam-
peonato Sul-Americano Femi-
nino depende ainda da vinda de
atletas da Argentina e do Pa-
raguai, que também participa-
rão da competição masculina.
O evento faz parte das come-
morações do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil
e deve contar com a partici-
pação de cerca de 400 atletas,
segundo estimativas do presi-
dente da CBS, Issao Kagoha-
ra. O destaque fica por conta
da participação de uma dele-
gação japonesa formada por
14 pessoas, sendo 10 atletas da
Seleção Colegial e 4 dirigen-
tes de Aomori.

Seletiva – A regional de San-
to Amaro realizou nos dias 5 e
6, no dohyo de Colônia Paulis-

ta, a última seletiva para o Bra-
sileiro e para o Sul-America-
no. O título por equipes ficou
com Nova Central “A”, segui-
da por ABC “A”, Norte, Nova
Central “B” e ABC.

Na categoria adulto, Ana
Cláudia (Norte) e Yoshihiro
Higuti (São Paulo) sagraram-
se campeões. Durante o even-
to foi realizado uma luta exibi-
ção entre o pequeno Enzo Yuta,
de apenas 3 anos, representan-
te da sexta geração, e Kakumi
Katayama, de 89 anos.

Confira os campeões, por
categoria:
Masculino – Mirim “B”: 1)
Vitor Repullio (NC), Mirim
“A”: 1) Lucas Aburaya (SP),
Infantil: 1) Danilo Moreira
(N), Juvenil: 1) Gabriel Fer-
nandes (SA), Adulto: 1) Yoshi-
hiro Higuti (SP)
Feminino – Mirim “A”: 1)
Joice Luane (NC), Mirim
“B”: 1) Gabriela (NC), Infan-
til: 1) Tais Gonzáles (NC),
Adulto: 1) Ana Claudia (N).

SUMÔ

Atletas japoneses participam
de competição em São Paulo

Encontro de gerações marcou competição em Santo Amaro

DIVULGAÇÃO
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ANIME

6ª edição do Anime Friends deve
receber mais de 100 mil visitantes

Lançado re-
centemente no
Barsil, o mangá
Onegai Twins,
de grande su-
cesso no Japão
e Estados Uni-
dos, é baseado
no animê do
roteirista Yosu-
ke Kuroda que
continua a saga
da professora
extra-terrestre Mizuho Kazami,
do mangá Onegai Teacher.

Contando sobre três adoles-
centes em busca de um pas-
sado perdido, apenas como

Produzida pelo Studio
Verimis, a revista TokyoAki,
de periodicidade bimestral,
fará como os mangá publi-
cados no Japão. O objetivo
é dar continuidade às histó-
rias que tiverem maior acei-
tação pelos leitores, estan-
do aberta a outros colabora-
dores.

Confira algumas das his-
tórias que estarão presentes
em  sua primeira edição:

Pequena Loja de Horro-

res: Em uma loja esotérica,
a jovem Carol Jumeau en-
contra algo que poderá rea-
lizar seu maior sonho, po-
rém, com um certo preço.
Por Rafaella Ryon, Emilia
Akemi, Gisele Quarterone e
Harriot Junior.

Wave: Uma certa garota
chamada Brisa, apaixonada
por surf, enfrente todos os pre-
conceitos para poder praticar
o esporte que gosta. Por
Jotamora e Harrior Junior. uma foto de pista, Onegai Twins

cativou milhares de leitores por
seu enredo envolvente e sua
arte que recria fielmente diver-
sas paisagens nipônicas.

Onegai Teacher continua em
Onegai TwinsMais mangás brasileiros

Já era claro às seis horas da manhã. Um dia frio e com
uma brisa constante acordou a jovem Sayuri Yamada que se
perdia debaixo de tantas cobertas.  Como todas as manhãs
arrumava-se para a aula e partia para a escola em sua peque-
na bicicleta rosada.

A família Yamada era pequena, constituída apenas por seus
avós maternos e a menina.

Sato e Mari Yamada cuidam de Sayuri desde os dois anos
de idade, quando seus pais morreram devido a uma forte do-
ença.

- Tchau Ba-chan! Volto depois da aula para ajudar nas com-
pras!

- Está bem. Tenha cuidado!
- Ta! Pode deixar!
E já em cima da bicicleta a garota acena para a avó, sem

olhar para trás.
As horas passaram e como de costume em uma pequena

cidade interiorana, nada de diferente acontece. Todos os mo-
radores são conhecidos. As pequenas ruas estão sempre lim-
pas e ao redor de toda a cidade encontra-se um bosque
intocado, parte de uma reserva florestal.

Na saída da escola, Sayuri sempre faz um caminho dife-
rente do que fez pela manhã. Este segundo caminho fica incri-
velmente belo com o sol batendo nas do principal rio da re-
gião, o Kawatani.

Em um determinado trecho do caminho, a estrada contor-
na as margens da cidade, acompanhando o rio e o bosque.
Dificilmente outras pessoas andam por ali, todas as casas
daquela rua são voltadas para o outro lado.

Sentado à beira do rio, um senhor careca com vestes de
monge segura uma vara de pesca com a mão esquerda e mo-
vimenta sua outra mão de um lado ao outro, olhando para a
frente, como se tivesse algo para ser visto.

Assustada com aquele ser esquisito, Sayuri tenta passar
despercebida quando o monge rapidamente se vira e pergun-
ta:

- Ei garota!
- Aaah! Não me assuste desse jeito! - Grita de volta.
- Não tenha medo, sou apenas um pobre monge... Mas...

Você abe qual é o som de uma mão batendo palmas?
- O... O que? – Pergunta Sayuri já com uma interrogação

no rosto.
- Tome, pegue isto. As vezes, meras palavras não respon-

dem simples perguntas. Ande logo! Siga seu rumo!
Totalmente abobalhada com a irracional cena que acaba

de ver, Sayuri apenas pega o embrulho e pedala o mais rápido
que pode para fugir daquele louco.

Quer contribuir com esta história?
Sim, é fácil!

Envie suas idéias para
giudisevo@terra.com.br e torça para ver seu

nome aqui!

Kawatani
Por  Giuliano Di Sevo

Um dos momentos mais aguardados do Anime Friends pelo público é o concurso de cosplay

DIVULGAÇÃO

Considerado a maior
convenção de animê
e mangá do continen-

te americano, o Anime Friends
chega a sua sexta edição e es-
pera receber um público esti-
mado em 120 mil visitantes du-
rante oito dias de programação.
Em 2007, o evento recebeu
cerca de 86 mil pessoas em seis.
Este ano, os fãs ganharam mais
dois dias de atrações.

Destaques para o animekê
(concurso cultural onde o pú-
blico canta os temas dos seus
desenhos, games e seriados
preferidos e concorre a prêmi-
os); concurso de cosplay (con-
curso teatral onde são escolhi-
das as melhores fantasias e
apresentações no palco do
evento); campeonato de games
(espaço onde o público partici-
pa de campeonatos de video-
games com seus jogos favori-
tos); Centro Cultural Japão (lo-
cal onde são reunidas diversas
atividades, workshops, pales-
tras e apresentações ligadas a
cultura clássica japonesa e ori-
ental, como as artes marciais e
o taikô); concurso de ilustração
e roteiro (espaço onde artistas
amadores podem divulgar seu
talento para o público e para as
empresas ligadas ao mercado
editorial), além do Anime Fes-
tival (que receberá novos
shows em sua terceira edição
com apresentações de Bianca
Aguiar, Hangar e Almah).

Há espaços também para
o Fanzine Expo, evento que
incentiva a produção e venda
de fanzines e considerado
atualmente o maior encontro
do gênero no Brasil pela mídia
especializada, e o Oscar da
Dublagem – 6º Premio Yamato,
que premiará os melhores
dubladores do País. Hoje (12),
serão homenageados os

dubladores de maior destaque
nas produções selecionadas em
diversas categorias como me-
lhor dublador, dubladora, dire-
tor de dublagem e tradutor.

Shows – O Super Friends Spirit,
que conta com apresentação ao
vivo de artistas originais de te-
mas de desenhos animados e
seriados japoneses, os convida-
dos são deste ano são Akira
Kushida (“Jiraiya”, “Jiban”,
“Sharivan” e “Jaspion”), Taka-
yuki Miyauchi (“Kamen Rider
Black RX”, “Winspector” e
“Solbrain”), Takumi Tsutsui
(que interpretou Toha Yamashi,
o inesquecível Ninja Jiraiya) e
Hideaki Takatori  (cantor de
“Sonic X”, “Transformers Ar-
mada” e “Hurricanger”)

Já a Yamato Music Station,
evento da Yamato dedicado a
grandes apresentações com
cantores e grupos internacio-
nais, o destaque é o grupo Jam
Project, grande sucesso japo-
nês que se apresenta pela pri-
meira vez no Brasil com sua
formação completa: o funda-
dor Hironobu Kageyama
(“Cavaleiros do Zodíaco”,
“Dragon Ball Z”, “Maskman”
e “Changeman”), Masaaki
Endoh (“Zorro”, “Cowboy
Bebop”, “Cybaster” e “Street
Fighter II V”), Hiroshi Kitadani
(“One Piece”, “Ryuukendo” e
“Guilty Gear”), Yoshiki
Fukuyama (“Macross 7”) e
Masami Okui (“Bakuretsu
Hunter”, “Slayers”, “Utena” e
“Yu-Gi-Oh!”). O show,  que

acontece no segundo final de
semana, terá participação es-
pecial da cantora Misato Aki,
intérprete de “Super Robot
Wars” e “Genshiken”

6º ANIME FRIENDS
QUANDO: DIAS 12 E 13 E 16, 17, 18, 19
E 20 DE JULHO. HORÁRIO: DAS 10 ÀS 21H

ONDE: ESPAÇO MART CENTER (RUA

CHICO PONTES, 1500, VILA GUILHERME,
SÃO PAULO)
PREÇOS DE INGRESSOS UNITÁRIOS

ANTECIPADOS: R$ 15,00 (VÁLIDO PARA

O DIA 12 OU 13) R$ 10,00 (PARA O DIA

11, OU 16, OU 17, OU 18) E R$ 25,00
(VÁLIDO PARA DIA 19 OU 20 DE JULHO)
PACOTE DE INGRESSOS ANTECIPADOS COM

DESCONTO: R$ 25,00 (VÁLIDO PARA OS DIAS

11,12 E 13) E R$ 60,00 (VÁLIDO PARA OS

DIAS 16, 17, 18, 19 E 20 DE JULHO)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3275-1596
/ CONTATO@ANIFRIENDS.COM.BR

WWW.ANIMEFRIENDS.COM.BR

TANABATA MATSURI

Festival das Estrelas deve atrair
multidão ao Bairro Oriental

A Acal (Associação Cultu-
ral e Assistencial da Liberda-
de) e a Associação Miyagui
Kenjin-Kai do Brasil realizam
neste fim de semana, no Bair-
ro Oriental o tradicional Tana-
bata Matsuri, ou Festival das
Estrelas, que este ano chega a
sua 30ª edição. O evento, que
faz parte das comemorações
do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil, deve atra-
ir uma multidão à Praça da Li-
berdade, onde se concentram
as principais atividades. A ex-
pectativa dos organizadores é
receber um público estimado
em mais de 100 mil visitantes
que, além da programação do
festival, aproveitam para co-
nhecer um pouco mais sobre
a história da imigração japone-
sa – o Museu Histórico da
Imigração Japonesa no Brasil
fica a poucos metros da pra-
ça, na rua São Joaquim, 381
(prédio do Bunkyo) – e passe-
ar por um dos mais famosos
cartões-postais de São Paulo.

A cerimônia de abertura
acontece hoje (12), às 14h, pró-
ximo ao torii, na rua Galvão
Bueno, altura do número 148
(Viaduto Cidade de Osaka),
com a celebração do ritual xin-
toísta e que deve contar com
a presença de personalidades
e autoridades nikkeis.

As atividades prosseguem
no palco montado na Praça da
Liberdade com a apresentação
de danças e atrações especi-
ais comandadas pela Rádio e
TV Nikkey.

No domingo, as atividades
começam logo pela manhã,
por volta das 11h, com apre-
sentações de artes marciais,
street dance , shows musicais,
karaokê e yosakoi soran.

Tradição –Durante a festa, as
ruas do bairro são enfeitadas
com grandes e delicados arran-
jos de papel, feitos de cente-
nas de origamis, e suspensos
por ramos de bambu da altura
de um poste.

Segundo a tradição, nos
dias do Tanabata, é costume
escrever pedidos em papetelas
coloridas (os tanzaku) e amar-
rá-las aos ramos de bambu,
colocados junto aos enfeites.
Cada cor significa um tipo de
pedido: branco (paz), rosa
(amor), vermelho (paixão),
verde (esperança) e azul (saú-
de).

30º TANABATA MATSURI –
FESTIVAL DAS ESTRELAS
QUANDO: DIAS 12 E 13 DE JULHO.
HOJE, A PARTIR DAS 14H E DOMINGO, A
PARTIR DAS 11H

ONDE: PRAÇA DA LIBERDADE

Ruas da Liberdade recebem decoração especial nesta época

JORNAL NIPPAK


