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AGENDA

O CIATE (Centro de Informa-
ção e Apoio ao Trabalhador no
Exterior) informa seus próxi-
mos cursos preparatórios para
quem pretende trabalhar no
Japão. No dia 25 de maio, o
tema será “Seguro Nacional de
Saúde do Japão” e no dia 29,
“Auto-Estima”. Os cursos do
Ciate são gratuitos e aconte-
cem sempre das 14 às 16h30.
O Ciate fica na Rua São Joa-
quim, 381, 1º andar, sala 11 (pré-
dio do Bunkyo). Informações
pelo tel.: 11/3207-9014.

O HOSPITAL NIPO-BRA-
SILEIRO realizará no próxi-
mo domingo (20), das 9 às 16h,
no ambulatório externo do hos-
pital (Av. José Maria Fernan-
des, 909, Parque Novo Mun-
do), a 1ª Campanha de
Detecção e Prevenção do
Câncer de Próstata. O exame
é totalmente gratuito e estará
aberto a todos os interessados
a partir dos 45 anos. Informa-
ções pelo tel.: 11/6633-2200

CAMPINAS apresenta nes-
ta segunda-feira (14) o proje-
to de construção do Memorial
em Homenagem ao Centená-
rio da Imigração Japonesa no
Brasil. A solenidade será co-
mandada pelo prefeito Hélio
de Oliveira Santos, em seu
Gabinete.

O CONSEG LIBERDADE
(Conselho Comunitário de Se-
gurança da Liberdade) realiza-
rá nesta terça-feira (15), a par-
tir das 19h15, na sede da As-
sociação Cultural e Assisten-
cial da Liberdade (Av. Liber-
dade, 365 – ao lado do Shop-
ping Sogo), Reunião Ordinária
mensal com presenças de au-
toridades (delegados titulares
dos 1º e 5º Distritos Policiais,
Comandantes das 1ª e 4ª Com-
panhias do 11º BPM/M e
membros da Subprefeitura
Sé). O objetivo é discutir os
problemas do bairro.

O WADAIKO SHO é uma
das atrações que se apresen-
tarão em comemoração aos 25
anos do Centro Cultural São
Paulo. O grupo que fará o per-
curso do bairro da Liberdade
até o CCSP. A apresentação
no CCSP acontece hoje (12),
das 18h50 às 19h35. Para este
show, além dos componentes
fixos do grupo, haverá a pre-
sença de diversos músicos
numa interação que tem como
desejo “conquistar corações,
atrair sentimentos e comparti-
lhar emoções numa perfor-
mance que ao longo de cada
batida, se torna especial e ines-
quecível.” Entrada franca. O
CCSP fica na Rua Vergueiro,
1000 – Paraíso. Informações
pelo tel.: 11/3383-3402 ou
www.centrocultural.sp.gov.br

NO MÊS DAS MÃES, a
Fundação Mokiti Okada reali-
za uma exposição de ikebana
denominada “Recorda-
ções...”. Cada professora par-
ticipante da exposição irá mon-
tar uma ikebana em uma peça,
um utensílio, ou um pertence
que gera uma lembrança da
sua mãe.  A exposição acon-
tece até 31 de maio, na sede
da Fundação Mokiti Okada
(Rua Morgado de Mateus, 77,
Vila Mariana). Estão expostas
15 ikebanas. Mais informa-
ções pelo e-mail: vivencias@
fmo.org.br ou pelo tel.: 11/
5087-5010.

Mesmo com frio e chuva, a passagem de Bento XVI pelo Brasil tem sido acompanhada por
milhares de pessoas. Para ver o Papa de perto, fiéis não medem esforços para acordar cedo
e garantir um lugar, nem enfrentar aperto na multidão. Estudantes peruanas não colocaram
nem sequer a distância como barreira e desembarcaram no País na última semana com a
intenção de marcar presença no Campo de Marte, Pacaembu e Aparecida do Norte. Mas há
quem prefira acompanhar a visita pela televisão e ver o líder da Igreja Católica sem sufoco.
“Eu já não tenho mais 20 anos, vou ver de casa mesmo”, justifica Selma Sugai, que fez de sua
casa abrigo para o grupo de meninas do Peru.

Japão deve ‘aprender’ a utilizar o
etanol como o Brasil, diz ministro

Maringá firma parceria com Sudameris
DIVULGAÇÃO

A Prefeitura de Maringá firmou parceria com
o Banco Sudameris, que irá patrocinar as
obras do Parque do Japão em R$ 250 mil. O
protocolo de intenções foi assinado no últi-
mo dia 3, na sede da Acema. Na quarta (9),
o prefeito Silvio Barros recepcionou as co-
mitivas de autoridades da cidade japonesa de
Kakogawa – liderada pelo vice-prefeito,
Takashi Fujiwara – e da cidade portuguesa
de Vila de Rei – chefiada pela presidente da
Câmara, Maria Irene Barata Joaquim (foto).

Em visita ao Brasil, o ministro da Agricultura, Silvi-
cultura e Pesca do Japão, Toshikatsu Matsuoka, disse
que seu país está “atrasado” em relação ao Brasil na
pesquisa e utilização de biocombustíveis, como o eta-
nol. Ele classificou o país como “o mais desenvolvido
do mundo” nessa área. Matsuoka justificou sua
autocrítica, pois o Japão iniciou no dia 27 de abril os
primeiros testes com o etanol em postos de abasteci-
mento, enquanto o Brasil já mistura 23% de álcool à
gasolina. A legislação japonesa prevê que a mistura deve
chegar a 3%. Mas, segundo o ministro, a meta do Ja-
pão é alcançar 10%. “Pretendo dedicar todas as forças
ao meu alcance para que essa meta seja atingida, a fim
de acelerar ao máximo o uso do etanol no Japão”, dis-
se Matsuoka. Ele ressaltou que o país deve seguir esse
caminho devido aos problemas enfrentados pelo mun-
do com o aquecimento do global.

DIVULGAÇÃO
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Kokei Uehara: promessas de
comunidade mais unida
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Eleito para o terceiro mandato consecutivo, o presidente do
Bunkyo (Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social), Kokei Uehara, afirma, em entrevista ao Jornal
Nippak, que quer ver a comunidade mais unida. Durante uma
hora de conversa em sua sala, o dirigente confirmou os planos
de continuar investindo na formação de jovens e mulheres, e
expandir ainda mais as ações da entidade. “Temos de abrir a
cultura japonesa para toda a população. Assim, conseguiremos
mais atenção e valorização dos costumes”, diz ele.

Cirurgia das ‘dobras’
é alternativa para
ocidentalização
A ocidentalização dos nikkeis
está na cara. Literalmente. Há
anos, muitos recorrem à cirur-
gia das “dobrinhas” dos olhos
por razões estéticas. A busca
por um olhar mais expressivo
e a maior integração à socie-
dade são alguns dos objeti-
vos desses nikkeis. O Jornal
Nippak entrevistou a Dra.
Edith Horibe para falar sobre
a prática – adotada até entre
os japoneses -, além de le-
vantar as plásticas mais pro-
curadas da atualidade.

—————–—— | pág 8

Beisebol conhece
adversários do Pan.
E fica preocupado
A Seleção Brasileira de Bei-
sebol retornou no último dia
6 da Venezuela, onde parti-
cipou dos Juegos del Alba –
competição cujo objetivo é
fortalecer o bloco de mesmo
nome (Alternativa Bolivaria-
na para as Américas) – com
a quinta colocação. Mais que
o desempenho – foram três
vitórias e quatro derrotas –
a equipe trouxe na bagagem
a confirmação de que os ri-
vais estão levando o Pan a
sério.

—————–— | pág 11
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MARCUS IIZUKA

CASÓRIO – No dia 28, na sede social
Josho, houve o casamento budista de Mar-
cos Paulo Vitorino e Sayaka Numata, no bairro
da Liberdade. Vitorino é guitarrista da banda
Projeto Nave.

Cenas do jogo do dia 1, Gecebs x Indaiatuba.

BEISEBOL – Segue a fase classificatória do
5º Campeonato Paulista de Beisebol Adulto.
A final será no dia 10/06, no Bom Retiro.

UNDOKAI  TOHOKU HOKAIDO – No
dia 6, em Diadema, aconteceu o undokai do
Tohoku Hokkaido, reunindo as províncias de
Aomori, Akita, Fukushima, Iwate, Hokkaido,
Miyagi e Yamagata. Jovens organizaram o
evento, que teve a participação de  familiares
e amigos. Entre as atividades, destaque para
jogos e brincadeiras, além das premiações.
(fonte: Rotary Clube Jabaquara)

Paulo D. J. F. Tavares, Issao Minami, Ina Seito,
Walter Ihoshi, Marina Tikazawa, Katia Kaori Tanaka,
Helena Tanaka.

UNDOKAI SANTA MARIA – Dia 1º, no
campo de treino de beisebol dos Gigantes,
Barra Funda, aconteceu o undokai da A.C.E.
Santa Maria de Vila Nova Cachoeirinha com
a participação de associados.

Jovens no campo decorado com as tradicionais
bandeirinhas

Famílias, como de Alex Endo, participaram dos
jogos e brincadeiras

CASA  DO OLHAR – A Casa do Olhar da
Secretaria da Cultura de Santo André foi
revitalizada e inaugurada com a presença de
várias autoridades locais, no dia 26. Entre os
ilustres estavam o prefeito João Avamileno e
a coordenadora Paula Caetano.

Artista João Suzuki visita a exposição.

Fachada lateral da Casa do Olhar.

Linguagem Própria & Arte Contemporânea

Em visita a um ateliê de
arte recentemente, debateu-
se a questão da originalida-
de nas obras de arte contem-
porânea e o quanto é impor-
tante uma linguagem própria
e única na criação de cada
artista. Linguagem que conte
sua origem, seu universo par-
ticular, o seu habitat. Dentro
destas discussões está a obra
do artista nipo-brasileiro
Kazuo Wakabayashi, que irá
expor seus trabalhos no Mu-
seu de Arte Moderna de
Londrina nos meses de junho
e julho com 22 gravuras e 15
pinturas.

Nesta exposição, poderá
se observar o universo criati-
vo deste particular artista que
mantém a tradição nipônica
em constante contraste com
as cores do Brasil. Wakaba-
yashi chegou no Brasil em
1961 e as paisagens locais,
juntamente com povo brasi-
leiro, revelaram-lhe os con-
trastes desconhecidos até en-
tão. No Japão existe uma su-
tileza cromática, as cores são
mais parecidas, mais mono-
cromáticas, as paisagens mais
delicadas. Aqui ele descobriu
o verde vibrante, os tons de
terra avermelhados, os ama-
relos-ocres, os azuis-esver-
deados, e uma paisagem mais

primitiva. As cores vivas e vi-
brantes de suas obras foram
surgindo no Brasil ao longo
dos quarenta e seis anos inin-
terruptos de criação no País.
O artista conta-nos seu inicio
de carreira no Brasil, onde
começou ganhando um prê-
mio de arte no Salão do Rio
de Janeiro, em 1963, e que
sua obra fora apreciada por
um marchan da cidade, o qual
passou a encomendar-lhe tra-
balhos, contribuindo para que
se firmasse como artista.

Desde o início, manteve
como principio que a “alma
da obra é mais importante
que o pincel”, o que quer di-
zer: o signo a ser desvenda-
do pelo espectador tem que
se sobressair ao nome de
quem o criou e a técnica que
o artista utilizara, a mensa-
gem incutida em cada obra
de ser desvendada e tem
sempre que mostrar a carac-
terística particular de quem
cria. De ser única em cada
trabalho, mas tem de manter
a identidade do seu autor.
Wakabayashi produz diaria-
mente arte, que parece con-
ter inspiração inesgotável.
Utilizando técnica mista tra-
balha com sobreposição de
material, como colagem de
papel, folhas de ouro, folhas

de prata e tintas acrílicas so-
bre as telas. É fascinante a
disciplina da repetição da for-
ma, acrescentada de linhas
sutis desenhadas a pincel so-
bre os pequenos relevos e
contrastes das cores vibran-
tes que utiliza em suas cria-
ções. O artista, que comple-
tou no dia 10 de maio 76
anos, nos faz refletir sobre o
fazer “arte contemporânea”.

Além de ser um artista
consagrado no Brasil, mos-
tra-se uma pessoa simples e
gentil, que valoriza a família
– que também está ligada à
arte. A esposa e a filha tra-
balham com designer de jói-
as e o filho está atualmente
no Japão, trabalhando em
uma galeria de arte contem-
porânea.

Ele me fez pensar que é
possível, sim, construir obras
contemporâneas de excelen-
te qualidade partindo de su-
portes tradicionais, as quais
muitas vezes são narradas
nos atuais centros universitá-
rios de arte como ultrapas-
sadas, ante as novas tendên-
cias do pós-conceitualismo.

Fernanda Aiub Branchelli
Artista Plástica graduada em Escul-
tura e História, Teoria e Crítica de
Arte pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul -UFRGS
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PARCERIA

Polícias japonesa e brasileira
renovam convênio técnico

A Polícia Militar do Estado de
São Paulo (PMESP) renovou
até janeiro de 2008 o convênio
técnico na área de segurança
que mantém com a Polícia
Nacional do Japão. Sob coor-
denação da Agência Interna-
cional de Cooperação do Ja-
pão (Jica), o intercâmbio co-
meçou em 1999. Em abril de
2004, foi prorrogado para do-
tar os serviços executados nas
Bases Comunitárias de Segu-
rança da PMESP, com estu-
dos, planejamento e adapta-
ções semelhantes ao modelo
japonês Koban e Chuzaisho.

O acordo prevê o intercâm-
bio entre as duas instituições,
visitas de oficiais e praças (sol-
dados, cabos e sargentos) ao
Japão para conhecer o dia-a-
dia da polícia comunitária e os
procedimentos necessários
para um policiamento mais efi-
ciente. Em contrapartida, um
policial japonês acompanha o
trabalho realizado nas bases
comunitárias em São Paulo. A
Polícia Nacional do Japão des-
tacou Takashi Ishii, profissio-
nal com 26 anos de carreira na
instituição, cinco dos quais na
polícia comunitária.

Ishii permanecerá no Bra-
sil até o ano que vem. Ele tra-
balhará em conjunto com gru-
po formado pelos comandan-
tes das companhias e por ofi-
ciais do Comando de Policia-
mento da Capital e da Divisão
de Polícia Comunitária e Di-
reitos Humanos. O objetivo é
adaptar o modelo japonês à
realidade brasileira e às con-
dições operacionais da Polícia
Militar.

Com larga experiência, Ishii
ministrou cursos de polícia co-
munitária na Espanha, Nicará-
gua, Peru, Indonésia, Coréia do
Sul, Austrália, França, Estados
Unidos e Egito. Para o polici-
al, o intercâmbio entre os dois
países é extremamente positi-
vo: “Estou aprendendo muito
com a Polícia Militar do Esta-
do de São Paulo”, diz. Já o te-
nente-coronel Luiz de Castro
Júnior, chefe do Estado-Maior
do Comando de Policiamento
da Capital, disse que o inter-
câmbio gera um aperfeiçoa-
mento técnico bom para am-
bos os países. “O intercâmbio
mostrou que muitos dos nos-
sos procedimentos, apesar das

diferenças culturais e tecnoló-
gicas, tinham bases similares
aos dos serviços da polícia co-
munitária japonesa. Descobri-
mos que precisávamos fazer
registros das visitas realizadas
pelos policiais que atuam nas
bases comunitárias e elas de-
veriam ser mais constantes,
para que o nosso profissional
ficasse conhecido pela comu-
nidade e a população visse
mais de perto o que é o traba-
lho policial”, explica.

Em abril de 2002, existiam
6,5 mil Koban e 8,1 mil
Chuzaisho, um para cada ju-
risdição de cada comunidade.
Havia, também, 84 mil polici-
ais nas atividades comunitári-
as em todo o Japão, corres-
pondentes a cerca de 40% de
toda a força policial japonesa.

Viagens x experiência – O
capitão PM Gilberto Tardochi
da Silva viajou ao Japão em
2005. “A experiência foi ines-
quecível, pois tive uma visão
diferenciada sobre o que é po-
lícia comunitária e como esse
conceito pode ser aplicado em
nossa realidade, criando ma-
neiras novas de agir com base
em nossa própria vivência”,
conta. Os terceiros-sargentos
PMs Maurício Brites, Wilson
Jorge e Milton Vieira, que tra-
balham em bases comunitári-
as da capital paulista, também
participaram desse intercâm-
bio, em novembro do ano pas-
sado. “A viagem foi fantásti-
ca, fiquei impressionado com
a organização e o engajamen-
to da sociedade japonesa nos
projetos de polícia comunitá-
ria”, lembra entusiasmado o
terceiro-sargento Jorge.

O projeto-piloto, com início
em janeiro de 2005, tem como
gerente o comandante de Po-
liciamento da Capital, coronel
Antonio Carlos Rodrigues. Ini-
cialmente, foi instalado em oito
bases comunitárias da capital.
Hoje, foi ampliado para mais
12 bases, das quais oito estão
localizadas na capital, duas na
Região Metropolitana de São
Paulo e duas no interior: Con-
córdia, Vila Gumercindo, Lar-
go do Japonês, Jardim Maia,
Morumbi, Vieira Couto, Vaz de
Lima, Vila Formosa, Pirajuça-
ra, Casa Branca, Alto da Pon-
te e Campo Grande.

Modelo japonês é um dos mais rígidos em termos de disciplina

DIVULGAÇÃO

Em visita ao Brasil na últi-
ma semana, o ministro da
Agricultura, Silvicultura e Pes-
ca do Japão, Toshikatsu
Matsuoka, deu claros sinais de
que as relações para o início
da importação de etanol brasi-
leiro ainda estão longe de um
final feliz. Durante encontro
com a imprensa no último dia
3, o parlamentar confirmou
que se surpreendeu com a pro-
dução e utilização do combus-
tível no Brasil.

“O Japão deve empenhar-
se para adotar o etanol como
combustível, especialmente
agora, com as questões do
aquecimento global”, disse ele
após uma visita à fabrica da

RELAÇÃO BRASIL-JAPÃO

Ministro da Agricultura do Japão reitera interesse por etanol brasileiro
Honda, em São Paulo. “É im-
pressionante como o Brasil é
evoluído nesse aspecto. Resta
a nós, japoneses, aprendermos
a utilizar melhor o combustível
limpo.”

Ainda em relação à visita à
fábrica da montadora japone-
sa, Matsuoka diz ter feito tes-
tes com carros que utilizam a
gasolina e o álcool e não sen-
tiu qualquer diferença na con-
dução. Mais: afirmou até que
o fato de uma subsidiária bra-
sileira já ter desenvolvido a
tecnologia “flex” é uma “ver-
gonha” para o Japão.

“Pude constata que o Brasil
é o país mais avançado hoje na
tecnologia do biocombustível.

Por isso reafirmo que o Japão
tem de iniciar o mais rápido
possível a importação e mes-
mo a tecnologia utilizada por
aqui. A Honda do Brasil se
adaptou ao mercado e hoje co-
lhe os frutos dessa empreitada.
É um feito notável”, acrescen-
tou Matsuoka. Em termos com-
parativos, o Brasil está a anos-
luz dos nipônicos nesse terre-
no: enquanto aqui há quase uma
mistura de 25% do etanol no
combustível, no arquipélago a
proporção é de apenas 3%. “O
plano é para o Japão atingir
uma produção de álcool de 6
bilhões de litros, ou cerca de
10% do consumo atual de ga-
solina, até 2030”, disse ele.Ministro elogiou etanol nacional
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Comunidade e Centenário
– Apesar da ênfase em conhe-
cer de perto a produção e a
tecnologia do etanol brasileiro,
o ministro também abriu espa-
ço em sua agenda para se en-
contrar com lideranças da co-
munidade nipo-brasileira, a fim
de estreitar os laços de amiza-
de entre Brasil e Japão.

Em São Paulo, visitou a
Associação Kumamoto Kenjin
do Brasil para um rápido bate-
papo com os dirigentes. Em
pauta, questões referentes a
província e também ao Cente-
nário da Imigração Japonesa,
no ano que vem. Se depender
do ministro, as comemorações
terão proporções não só para

o ano que vem, como também
para o futuro, especialmente na
área de cooperação técnica na
agricultura de ambos os países.

“Trata-se do ano de amiza-
de entre Brasil e Japão, por-
tanto muitas questões estão
sendo estudadas. Claro que a
vontade do governo é ajudar
nas comemorações do Cente-
nário da Imigração Japonesa.
Na área da agricultura, vamos
nos empenhar para uma mai-
or cooperação técnica, ajudan-
do em exposições e também
mostras. O Senado também
está empenhado em aprovar
projetos para o Centenário”,
finalizou o ministro.

        (Rodrigo Meikaru)

Aos 79 anos e recém
eleito para mais um
mandato à frente do

Bunkyo (Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e de As-
sistência Social), o terceiro
consecutivo, Kokei Uehara
tem um sonho: ver a comuni-
dade nipo-brasileira unida.
Para tanto, pretende dar se-
qüência aos planos traçados
quando assumiu pela primeira
vez a entidade, em meados de
2003. Trata-se, em síntese, do
trabalho maior junto aos jovens
e mulheres, além de levar adi-
ante a missão de divulgar a
cultura japonesa. Engajado, o
professor e engenheiro apo-
sentado afirma que tais tare-
fas, contudo, “levarão anos”
para se concretizar. “Por isso
recebemos tantas críticas. As
pessoas não enxergam o tra-
balho de longo prazo, querem
logo o resultado. E sabe por
que acontece isso? Trabalha-
mos em silêncio. Nossos resul-
tados não são tangíveis”, de-
sabafa.

Mesmo sentindo-se cansa-
do de tocar duas entidades re-
presentativas (além do Bunkyo
é presidente da Associação
para Comemoração do Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil), Uehara
confirma que em
2009 vai se “apo-
sentar”. E, de an-
temão, diz que dei-
xa como grande le-
gado a aproxima-
ção entre os velhos
imigrantes e a ge-
ração mais nova:

Jornal Nippak
– Duas gestões à
frente do Bunkyo.
Agora, mais um mandato. O
que a comunidade pode es-
perar nesses dois anos pela
frente? E, olhando para o
passado recente, qual o ba-
lanço que o senhor faz dos
trabalhos realizados até
aqui?

Kokei Uehara – Há qua-
tro anos, quando assumimos o
Bunkyo, nos tínhamos uma
cartilha, que era a revitaliza-
ção do Bunkyo, feita por um
comitê. Dentro daquele pro-
grama dois pontos eram con-
siderados cruciais: prepa-
rar a transição das pessoas
com mais idades para as ge-
rações mais novas, além de
inserir mais mulheres. Isso
era, como ainda é, um plano
para 10 anos. Nesses quatro
anos, nós entendemos que os
jovens e mulheres estão tendo
participação maciça, mais do
que a gente esperava. Sobre o
que a comunidade pode espe-
rar, eu afirmo que vamos con-
tinuar com esses planos e, cla-
ro, ouvindo os nikkeis.

JN – O senhor ganhou
mais uma eleição, desta vez

COMUNIDADE/ ENTREVISTA

‘Somos discretos. Por isso muitos
nos criticam’, afirma Kokei Uehara

de forma apertada, com
51% dos votos válidos. Qual
a sua visão sobre um pleito
envolvendo três chapas dis-
tintas?

Kokei – Todo o processo
eleitoral é um grande aprendi-

zado e significa
uma demonstração
da democracia.
Significa, na minha
visão, que todos
queriam trabalhar.
Penso pelo lado
positivo. Mais do
que a vitória, o
mais importante é
somar essas ener-
gias. Estamos
abertos para isso.
Não queremos di-

vidir. Podemos até convidar as
pessoas de outras chapas para
o comitê executivo. Uma co-
munidade tão pequena não pre-
cisa dessas disputas, desses ra-
chas. Pode parecer uma uto-
pia, mas sou sonhador.

JN – Sobre a formação
de um comitê executivo,
sabe-se que os quatro pri-
meiros vices seriam os nomes
que comporiam o grupo.
Entretanto, muitas dúvidas
surgiram, inclusive de que o
senhor estaria lançando
mão de tal ação justamente
para se dedicar mais ao Cen-
tenário. Como fica a imagem
do presidente?

Kokei - O comitê executi-
vo vai começar a trabalhar
agora. Terminamos a eleição
há pouco, por isso ainda não
definimos nada. Porém, isso
não quer dizer que vou ficar
ausente. Toda a responsabili-
dade perante a sociedade é
minha. Esse comitê será subor-
dinado à presidência. Na As-
sociação do Centenário, há um
comitê executivo que funcio-
na muito bem.  Aos que pen-

sam que vou deixar o Bunkyo
de lado, podem esquecer. É até
um absurdo ouvir coisas assim.

JN – Atualmente o Bun-
kyo apresenta um número
muito pequeno de sócios,
cerca de 2,5 mil, se levarmos
em consideração de que a
entidade é uma das maiores
– senão a maior – dentro da
comunidade. Muitos recla-
mam que não há nenhum re-
torno por ser sócio, que o
Bunkyo não oferece nada.
Como fazer para reverter
essa situação?

Kokei – Realmente, não é
fácil mudar este panorama. Os
tempos mudaram, por isso es-
tamos tentando atrair os jovens
e as mulheres. O pessoal até
os 30 anos ou 40 anos é o nos-
so foco. Esse é o caminho para
atrair novos sócios.
Quanto ao que po-
demos oferecer, re-
almente não temos
coisas diretas, por-
que não somos um
clube ou coisa pa-
recida. Isto aqui [o
Bunkyo] traz um
retorno invisível.
Vou dar um exem-
plo: o governo do
estado aprovou o
projeto Viva Japão
[destinado a crianças da rede
estadual]. Fiquei analisando e
percebi que o governo reconhe-
ceu o trabalho dos velhos imi-
grantes. Então, é isso que po-
demos oferecer, o reconheci-
mento. Não uma coisa palpá-
vel. São valores intangíveis.

JN – Independente de ser
valor tangível ou não, al-
guns problemas internos tam-
bém atrapalham na capta-
ção de novos sócios, caso do
prédio sem uma infra-estru-
tura adequada...

Kokei – Claro, temos de
olhar para dentro da entidade
também. Temos três problemas
internos para resolver. O primeiro
grande desafio é acertar a pen-
dência com o INSS. Ganhamos
um primeiro round e agora es-
tamos tentando aprovar outras
questões envolvendo a questão.
Outro ponto é o Museu da Imi-
gração Japonesa. Como você
sabe, museu sempre é deficitá-
rio. Uma das soluções seria, tal-
vez, pensar em alguma funda-
ção que facilite a captação de
recursos e, ao mesmo tempo, ir
atualizando o acervo, trazendo
coisas atuais. Falando do prédio
em si, temos de fazer o mais rá-
pido possível a reforma. Infeliz-
mente tem algumas pastilhas
caindo da parede e coisas do tipo.
Nós estamos fazendo a limpe-
za, mas precisamos dar um jeito

nisso tudo.  São pri-
oridades que não
vamos deixar de
lado.

JN – Aos 79
anos e com um
currículo rechea-
do, é válido pas-
sar por todas as
provações e críti-
cas que o senhor
tem recebido?

Kokei - Vale a
pena. Dá muito trabalho, é ló-
gico. Mas fora isso, não sei se
estou sendo útil. Sempre me
pergunto se o que eu faço no
Bunkyo tem sentido. Por isso
sempre trabalho com a equipe.
Assim, é mais fácil acertar e
difícil errar. Vim do [clube]
Piratininga e da Aliança Cultu-
ral Brasil-Japão e conseguimos
recuperá-los. Gostaria de ser
útil aqui também. Antes da mi-
nha ‘aposentadoria’, em 2009,
quero ver tudo tranqüilo. E pas-
sar o bastão aos mais novos.

 (Rodrigo Meikaru)

Kokei Uehara: “A comunidade é complexa. Por isso temos tantas pessoas contrárias à gestão”
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“Antes da
minha

‘aposentadoria’,
em 2009,

quero
preparar um

jovem”

“Uma
comunidade

como a nossa
não precisa

dessas
disputas”, diz
sobre eleição
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VISITA DE BENTO XVI

De perto ou pela TV, nikkeis não
medem esforços para ver o Papa

L’OSSERVATORE ROMANO

Para ver o Papa, fiéis chegam a viajar até de outros países

Os cartazes de di-
vulgação da Missa de
Canonização de Frei
Galvão espalhados
pela Arquidiocese de
São Paulo e outras
dioceses foram criados
pela designer nikkei
Carla Ninomiya.

Um dos desafios
para a produção do
material foi a escolha
da foto do Papa Bneto
XVI. “Buscávamos
uma foto em que o
Papa estivesse saudan-
do a população e con-
cedendo sua bênção.
Encontramos algumas
fotos bem bonitas, mas
reparei que o Papa estava de
casaco e, como aqui o clima

é tropical e quente, não iria
pegar”, justifica.

Criação de cartaz de canonização de Frei
Galvão é assinada por designer nikkei

Formada em Comunica-
ção Visual pela Faculdade
de Belas-Artes de São Pau-
lo e sócia de uma agência
de publicidade em Londrina,
a nikkei se atentou a diver-
sos detalhes para apresen-
tar a criação.

 “Como o encontro será
em São Paulo, precisaria
caracterizar de alguma for-
ma a cidade. Recusei-me a
utilizar prédios, pois, por
mais que tenha muitos, São
Paulo é bem mais do que
isso. Pensei no movimento:
uma cidade que não pára,
um vaivém no mar de gen-
te. E foi isso que tentei
transmitir com as ondas. O
amarelo e o escrito em
branco representam as co-
res do Vaticano”.

DIVULGAÇÃO

No primeiro dia de visita
ao Brasil, o Papa Ben-
to XVI reuniu, segun-

do a Polícia Militar, cerca de
15 mil fiéis no Mosteiro de São
Bento e a expectativa é de 800
mil pessoas circulem pela área
durante os dias em que o pon-
tífice permaneça em São Pau-
lo. Já no Campo de Marte e
no Santuário Nacional de Apa-
recida o número salta para
milhões de pessoas.

Foram previsões como es-
tas que tiraram da cabeça de
Isabel Miyuki Umesaki Ota a
idéia de ficar próxima do Papa.
“Eu entro em desespero quan-
do estou no meio de uma mul-
tidão. Eu até pensei em ficar
em algum ponto do percurso
onde o Papa passará, mas
como já passei mal outras ve-
zes, desisti”.

Católica praticante, Isabel
colabora com a Pastoral Nipo-
Brasileira (Panib) nas realiza-
ções de missas em japonês e
em eventos. Apesar da curio-
sidade de ver o líder da Igreja
Católica de perto, a nikkei des-
cartou desde o início a possi-
bilidade de aguardá-lo no Cam-
po de Marte e em Aparecida
do Norte devido seu bloqueio.
“Fazemos romaria para Apare-
cida a cada dois anos. Lá já é
cheio em dias comuns, imagina
como não estará com a vinda
do Bento XVI!”, justifica.

Criada no catolicismo, Isa-
bel se recorda das histórias do
pai, que desembarcou no Bra-
sil aos 12 anos de idade com a
família devido a perseguições
aos católicos no Japão. No país
onde a maioria da população
pertence à religião, a nikkei não
enfrenta a mesma dificuldade
dos parentes e segue todos os
mandamentos do Papa. “Para
quem participa da igreja, ele é
o parâmetro para  seguir a vida
religiosa”.

Ao vivo - Ministra da euca-
ristia da Paróquia São Francis-
co de Assis de Vila Clementi-
no, Inês Yoshiki Ito não se dei-
xou desanimar pela numerosa
presença de fiéis. Na tentati-
va de driblar o público que,
assim como ela pretende ficar
o mais próximo possível de
Bento XVI, a nikkei se progra-
ma para madrugar.

Das atividades, Inês quer
estar presente na canonização
de Frei Galvão, no Campo de
Marte. No roteiro da visita, a
missa estava prevista para ter
início às 9h30 da última sexta-
feira, mas na programação da
católica o horário de saída era
bem antes: às 4 horas da ma-
nhã. “Tem de garantir um bom
lugar”, explica.

O receio de só poder ver o
pontífice pela telinha tem jus-
tificativa. “Da última vez que
o Papa João Paulo II veio ao
Brasil eu estava grávida de 8
meses e não pude participar de
nada. Só me restou assistir a
visita pela televisão”.

Inês acompanha há anos a
atuação da mãe na igreja –
que aos 83 anos, ela permane-
ce na Liga das Mulheres Ca-
tólicas da Igreja de São Gon-
çalo - e lamenta a queda no
número de católicos no País e
a “falta de valores nas famíli-
as”. “Antigamente, as pesso-
as não faltavam em uma mis-

sa, sempre participavam de
procissões”, recorda.

De longe – Já a professora
Selma Sugai só verá Bento
XVI pela televisão, mas não
mediu esforços para que um

grupo de estudantes peruanas
pudesse acompanhar a visita
além da cobertura jornalista. A
pedido de uma amiga que co-
nheceu no Japão, a também
professora Mônica Kohatsu, a
nikkei resolveu fazer de sua

casa o alojamento para 20 me-
ninas.

Selma não só forneceu
moradia, como também conse-
guiu com amigos locomoção
para as estudantes. “A Môni-
ca me ligou dizendo que as
estudantes viriam com apenas
US$ 21,00 cada e perguntou
se esse valor daria para cobrir
as despesas com transporte
público. Eu não tinha noção de
valor, mas meus amigos fica-
ram comovidos e contrataram
um ônibus para levá-las aos
locais”, conta.

Religiosas, as estudantes
podem até classificar a sorte
como milagre. Não bastasse
moradia e locomoção, elas con-
seguiram convites para garan-
tir a entrada no Estádio do
Pacaembu, onde o Papa fez
um encontro com jovens, e as-
sim voltarão para o Peru tendo
visto Bento XVI três vezes –
elas também irão ao Campo de
Marte e Aparecida do Norte -
e deixando muitos brasileiros
com inveja. “Eu já não tenho
mais meus vinte anos, vou ver
de casa mesmo”, brinca Sel-
ma.

Quando falou ao Jornal
Nippak, a nikkei aguardava a
chegada das estudantes, que
estavam presas no trânsito de
São Paulo. “Para fazer o que
elas fizeram tem de ter muito
amor ao Papa e muita fé. É
uma demonstração concreta
de carinho”.

(Luciana Kulba)

Milhares de pessoas têm esperado pelas aparições do Papa enfrente ao Mosteiro de São Bento

Nestes últimos dias fomos
consultados por pessoas de-
sesperadas para obtenção de
expurgos inflacionários oca-
sionados pelos mirabolantes
planos econômicos que asso-
laram este país e que excluí-
ram índices no cálculo da cor-
reção monetária nas cader-
netas de poupança.

O que hoje se questiona
em juízo é a obtenção da cor-
reção monetária pelos índices
reais já apurados pela justiça
referente aos Planos Bresser,
Verão, Collor I e II.

Quanto ao Plano Bresser,
implementado em 16.06.1987,
trouxe ele uma substituição da
OTN pela LBC, ocasionando
uma redução de 8.04%. Pela
OTN, as cadernetas de pou-
pança, cujo aniversário se
dava até o dia 15 do mês, de-
veriam ter uma correção da
ordem de 26,06% e, na reali-
dade, tiveram correção no ín-
dice de 18,02%. Daí a dife-
rença faltante de 8,04% na
correção.

Considerando que a res-
ponsabilidade do pagamento
das diferenças é dos bancos
depositários e se trata de di-
reitos pessoais, a prescrição
é de vinte anos (prescreve em
16.06.2007).

Porém, há uma discussão,
se o banco depositário é
autarquia ou empresa públi-
ca a prescrição seria de cin-
co anos.

Quanto ao Plano Verão,
instituído em janeiro de 1989
pela MP 32/89 expurgou este
do índice de correção mone-
tária um percentual de
20,37%. As contas poupan-
ça que aniversariaram até o
dia 15 daquele mês sofreram
a redução. Se o banco depo-
sitário for privado, a prescri-
ção do direito de reaver as
diferenças se dará em janei-
ro de 2009.

Apenas para exemplificar,
um saldo existente na pou-
pança de NCz$ 3.529,36 em
janeiro de 1989, daria hoje
uma diferença a recuperar
acrescida de juros no impor-
te de R$ 12.205,00 aproxima-
damente.

Para ingressar com ação
judicial é necessária a prova
da existência da conta à épo-

ca, o seu saldo e, se possível,
o anterior de dezembro de
1988 e o posterior, de feve-
reiro de 1989. Em alguns ca-
sos, o banco depositário fez
o pagamento.

Quanto ao Plano Collor, já
se decidiu, em alguns casos,
que a responsabilidade pelo
pagamento das diferenças su-
primidas seria do Banco Cen-
tral. Existe uma ação do
IDEC ainda tramitando onde
se discute de quem é a res-
ponsabilidade, se do banco
privado se do Banco Central.
Se se decidir que ela é do
Banco Central a prescrição
é de cinco anos. Recente jul-
gamento,  em sede de embar-
gos de divergência (REsp
602.568) é no sentido da pres-
crição em cinco anos.

Igualmente, aos planos
anteriores, instituiu o Plano
Collor nova sistemática de
apuração da correção mone-
tária, suprimindo das contas-
poupança os índices:
a) Para março/1990 = 84,32 %;
b) Para abril/1990  =  44,80 %;
c) Para maio/1990 = 2,49 %;
d) Para fevereiro/1991 = 14,11 %.

Aqui, como nos planos an-
teriores, se deve atentar para
o fato de que alguns bancos
depositários aplicaram a cor-
reção corretamente, devendo
o poupador verificar atenta-
mente o seu extrato da conta
à época. Porém, a maioria
das contas com aniversário
até o dia 15 do mês, não re-
cebeu tal correção. Para se
ter uma idéia de valores,
exemplificando, para um sal-
do em março de 1990 de
NCz$ 250.000,00, hoje se te-
ria uma diferença já acresci-
da de juros no valor de R$
41.546,96.

Assim, o poupador, antes
de qualquer conjectura, deve
providenciar todos os extra-
tos do período para se che-
gar a um cálculo mais real,
se, realmente, o poupador tem
direito aos expurgos inflacio-
nários e se valerá a pena bus-
car a diferença suprimida.
Aqui, é bom lembrar que va-
lores pequenos podem ser
buscados perante o Juizado
Cível, dependendo do caso,
estadual ou federal, não ne-
cessitando de advogado.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

Integrante do Harada Advogados Associados
felicia@haradaadvogados.com.br
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Uma área de três
alqueires e meio, o
que corresponde a

mais de 80 mil metros quadra-
dos, hoje convive apenas com
os eventos. A força dos espor-
tes tradicionais da comunida-
de já não consegue mais atrair
os jovens de Andradina, noro-
este do interior paulista.

Há cinco anos, a Associa-
ção Assistencial Cultural Es-
portiva Andradina perde a
participação do público juvenil.
Motivo de preocupação de di-
retores e associados, uma vez
que, apenas isseis e nisseis fre-
qüentam o nihonjinkai.

“Se não tiver o apoio dos jo-
vens a Associação não vai para
frente”, observa o presidente da
Associação, Jamil Ono, que
também é vereador da cidade.
Hoje, as atividades que dão vida
à entidade são em sua maioria
voltadas para as primeiras ge-
rações como o fujinkai, reunião
de senhoras, shako dance, dan-
ça social e o sorokai, grupo da
terceira idade.

Somente no departamento
de futebol ainda há um público
mais novo, de 18 a 50 anos.
No entanto, ainda os jogado-
res mais novos do time são
poucos, e 20% dos jogadores
não são nikkeis.

Mudanças – De acordo com
o presidente, a realidade do
interior mudou muito de alguns
anos para cá. A agricultura
caiu muito. Nem mesmo a
fama de “rei do gado” conse-
guiu se manter por conta da
entrada da cana-de-açúcar.
Hoje, existem apenas duas fa-
mílias nikkeis agricultoras.

E como conseqüência, mui-
tos começaram a viajar rumo
as terras nipônicas em busca de
melhores oportunidades. “Até
a região de Aliança, que é bem
tradicional, muitos estão indo

CIDADES/ANDRADINA

Ausência de jovens preocupa
futuro de comunidade local

para o Japão”, comenta.
Já para quem permanece

no Brasil, a preocupação é
voltada para os estudos. O
vereador estima que 90% vão
para universidades de fora,
pois o município não possui ins-
tituições de ensino público. São
Paulo ainda continua sendo o
principal destino, embora haja
faculdades federais e estadu-
ais pelas redondezas.

“Não temos atrativos para
competir com a formação dos
jovens. Preocupam-se mais
com um bom colegial, cursinho,
inglês”, explica. “Quem vai difi-
cilmente volta para cá. O mer-
cado de trabalho aqui é muito
restrito e São Paulo é o maior
pólo econômico”, completa.

Nem mesmo as aulas de lín-
gua japonesa continuam como
antes. A escola que costumava
ter 50 alunos, hoje esse núme-
ro não passa de dez. Masao
Hasegawa, segundo secretário
da Associação e também anti-
go professor de nihongô, desa-
bafa dizendo que tem medo da

entidade acabar. O imigrante
japonês lamenta ainda, a saída
dos estudantes devido a ausên-
cia de boas escolas.

Centenário – Embora o
nihonjinkai apresente carência
da mocidade, sua organização
se mostra forte para realizar
eventos. Basta ver a presidente
do fujinkai Yuriko Sakai, afir-
mar aos 90 anos, completado
mês passado, que pretende
chegar aos cem anos.

Há 30 anos no cargo e sem
falar uma palavra em portugu-
ês, Sakai explica que o grupo
de senhoras é a base de todas
atividades do kaikan. São tam-
bém as responsáveis pela or-
ganização de todas as festas
da entidade.

E com tanta energia assim,
as comemorações do Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil não podiam ficar de
fora. Já marcaram que vão
participar, ainda que os plane-
jamentos ainda não tenham se
confirmado.

Segundo Ono, a grande ex-
pectativa está na reivindicação
da Liga Noroeste em receber
a visita da Família Imperial em
Araçatuba. “Essa região aqui,
que envolve Promissão, Alian-
ça, Mirandópolis, foi o berço
dos imigrantes”, justifica. As-
sim, se for confirmada, have-
rá uma grande festa no local.

Além dos festejos que irão
unificar os arredores do interi-
or de São Paulo, haverá tam-
bém uma celebração própria
de cada cidade. A idéia é fa-
zer uma eventualidade seme-
lhante aos “Festivais do Japão”
realizado na vizinhança. “Ficou
faltando Andradina”, comenta.

Especula-se na promoção
de um “Sushi Fest”, mas ain-
da está em pauta. Bem como
a emenda do orçamento do
município para comemoração
dos cem anos. “Vou abrir uma
assembléia para discutir o que
faremos. Provavelmente será
a construção de um memorial”,
explica o vereador.

        (Cibele Hasegawa)

Diretoria da associação de Andradina preocupa-se com o futuro da entidade. Motivo? falta de jovens
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CIDADES/MARINGÁ

Prefeitura firma parceria com
Sudameris nas obras do

Prefeito recebe patrocínio do Sudameris para o Parque do Japão

A Prefeitura de Maringá
firmou parceria com o Banco
Sudameris, que irá patrocinar
as obras do Parque do Japão
em R$ 250 mil. O protocolo de
intenções foi assinado no últi-
mo dia 3, na sede da Acema
(Associação Cultural e Espor-
tiva de Maringá). O prefeito
Silvio Barros e o diretor do
Banco Sudameris de São Pau-
lo, Milton Nakamura, assina-
ram o protocolo. Representan-
tes da Organização da Socie-
dade Civil de Interesse Públi-
co - Oscip “Parque do Japão
– Memorial Imin 100”, estive-
ram presentes na ocasião.

Segundo a gerente de pro-
jetos do Parque do Japão, Mary
Cristina Yoshii Fugou, a parce-
ria marca uma nova etapa da
efetivação do projeto, já que as
obras do Parque do Japão, que
será construído numa área de
100 mil metros quadrados, lo-
calizada entre o Parque Itaipu
e Jardim Industrial, tiveram iní-
cio no final de abril.

O parque abrigará um com-
plexo turístico, cultural e espor-
tivo, com um tradicional par-
que japonês. A idéia é trazer
um pouco do Japão para Ma-
ringá. A cidade de Kakogawa,
no Japão, é uma das parceiras
do projeto. Nesta primeira eta-
pa das obras, máquinas da Pre-
feitura estão trabalhando para
fazer a limpeza e terraplana-
gem do terreno.

A obra é uma forma de ho-
menagear a colônia nipo-bra-
sileira instalada em Maringá e
está sendo desenvolvida pela
Prefeitura de Maringá e volun-
tários da Oscip “Parque do
Japão – Memorial Imim 100”,
em parceria com a Associação
Cultural e Esportiva de Marin-
gá (Acema), Associação Co-
mercial e Empresarial de Ma-
ringá (ACIM), Conselho de
Desenvolvimento Econômico
de Maringá (Codem), Prefeitu-
ra do Município de Kakogawa
(Japão), entre outras entidades
e instituições voluntárias.

DIVULGAÇÃO

CIDADES/CURITIBA

Jum Nakao expõe trabalhos
no Museu Oscar Niemeyer

Abrigados em uma grande
maquete do Olho, de 4m por
1,70m, estão três ratos a roer
e destruir bonecos de papel
machê e seus cinco delicados
vestidos de papel vegetal, em
tamanho miniaturizado de 30
cm. Nesse ambiente, a maque-
te do Olho repete-se outras
duas vezes, uma dentro da ou-
tra. Ao lado da maquete, uma
grande vitrine exibe, em tama-
nho real, a reprodução dos cin-
co modelos de papel. No vi-
dro, dezenas de palavras, apa-
rentemente aleatórias, em for-
ma de poesia concreta, indi-
cam sentidos de conceitos tra-
balhados. Todo ambiente é
envolvido por um ruído, criado
em computador, e por uma ilu-
minação que valoriza as linhas
de Niemeyer. Essa é cena
central da mostra “Revolver”,
que permanece aberta ao pú-
blico até 5 de agosto no Mu-
seu Oscar Niemeyer, na capi-
tal paranaense.

Na instalação, criada com
exclusividade para ser apre-
sentada no Museu Oscar

Niemeyer, o estilista Jum
Nakao, formado em artes plás-
ticas; o cineasta Kiko Araujo
e o cenógrafo Julio Dojcsar, es-
pecializado em intervenções
urbanas, pensaram em uma
obra não datada, que pudesse
dialogar com o espaço arqui-
tetônico. O Olho, criado por
Oscar Niemeyer, está expos-
to, o que era grandioso torna-
se pequeno. “Em vez de pre-
encher o imponente espaço,
nós o envolvemos, o tornamos
parte da obra”, afirma Jum.

O que restará do trabalho é
apenas a documentação dele e
a reação do público. O resulta-
do é uma obra contemporânea,
que só estará “concluída” ao fi-
nal da mostra. “Acho a iniciati-
va da direção do Museu cora-
josa e louvável”, diz Nakao.

“REVOLVER”
QUANDO: ATÉ 5 DE AGOSTO. DE TERÇA

A DOMINGO, DAS 10 ÀS 18H

ONDE: RUA MARECHAL HERMES, 999,
CENTRO CÍVICO, CURITIBA)
TELEFONE: 41/3350-4400
PREÇOS: R$ 4,00 E R$ 2,00 (EST.)

DIVULGAÇÃO

Museu recebe obras de artistas variados, além de Jum Nakao

GUAIMBÊ –No último dia 29, foi realizado cerimônia de comemora-
ção do cinqüentenário do Templo de Guaimbê e, simultaneamente,
os 50 anos de fundação do Fujinkai e do término da reforma do
prédio da igreja. Uma oração junto ao busto do fundador da colô-
nia, Shuhei Uetsuka, pela sacerdotisa Tizo Okayama, na praça da
cidade, marcou o início da solenidade e desse marco saiu a procis-
são só de crianças vestidas à caráter até o Templo. Houve oferendas,
missa, discursos dos dirigentes e das autoridades locais e homena-
gem aos idosos, seguida de almoço. À tarde foi dedicada à parte
artística, com karaokê, danças típicas e modernas.

Cortando o bolo E/D: Kiiku Taka, única fundadora do Fujinkai
remanescente; Isaura Kamiya, presidente do Fujinkai, Naoi Endo,
do Oterá, Dona Mariza, primeira dama do município e o prefeito,
Dr. Seisu Komesu.

DIVULGAÇÃO

CIDADES/CURITIBA

Câmara Municipal comemora
Dia da Soka Gakkai

A Câmara de Curitiba rea-
lizou, no último dia 4, sessão
solene para comemorar o Dia
da Soka Gakkai. A proposta
foi do vereador Luis Ernesto
(PSDB), atendendo lei muni-
cipal de autoria do ex-verea-
dor Rui Hara, hoje deputado
estadual. Um vídeo institucio-
nal foi apresentado pelo repre-
sentante da associação, Fabi-
ano Isoppo, que fez o discurso
de saudação. “A Soka Gakkai
Internacional (SGI) é uma or-
ganização não-governamental
filiada à ONU, que desenvol-
ve atividades voltadas à paz,
cultura e educação. Presidida
pelo filósofo e escritor Dasaiku
Ikeda, está presente em qua-
se 200 países e engajada na
busca de uma sociedade mais

consciente e justa”, informou.
Na ocasião, foi entregue

diploma de Votos de Louvor ao
vice-presidente da Associação
Brasil Soka Gakkai Internaci-
onal, Julio Kosaka, pelos tra-
balhos desenvolvidos na cida-
de e pela inauguração, no pró-
ximo dia 28, do centro Cultu-
ral Dr. Daisaku Ikeda, espaço
voltado à promoção da paz e
educação, em São Paulo.

Também estiveram presen-
tes na solenidade o vereador
Elias Vidal (PDT), o deputado
estadual Rui Hara, Massanori
Yamazaki, vice-presidente da
Associação Brasil Soka Gakkai
Internacional, e a presidente da
Associação Paranaense do
Ministério Público do Paraná,
Maria Tereza Uille Gomes.

Solenidade contou com autoridades políticas e da entidade

DIVULGAÇÃO

Mais de 400 pessoas, se-
gundo estimativas dos organi-
zadores, se reuniram no último
dia 7 em frente às sedes da
Prefeitura, Câmara Municipal
e Fórum de Mogi das Cruzes
para protestar contra a implan-
tação de um aterro sanitário
regional no Distrito do Taboão.
Autoridades, vereadores, re-
presentantes de entidades, líde-
res sociais e cidadãos preocu-
pados com os danos que o pro-
jeto da empreiteira Queiroz
Galvão podem trazer ao futuro
do município, vestiram-se com
sacos pretos e cantaram, de
mãos dadas o Hino Nacional.

“É preciso que todos sintam
a força deste movimento e o
calor da participação popular
nesta manifestação. Estamos
em uma guerra longa e difícil e
apenas a força das autoridades
talvez não seja suficiente para
barrar este aterro. Precisamos
da união do povo de Mogi para
enfrentar esta luta com digni-
dade e sinceridade, defenden-
do o nosso município”, ressal-
tou o prefeito Junji Abe, que li-

derou a manifestação.
O prefeito lembrou ainda

que o distrito industrial foi uma
compensação para Mogi em
decorrência da instalação das
barragens no município, desde
a década de 1960: “Milhares de
produtores e trabalhadores ru-
rais perderam seus empregos
devido a estas represas. Ago-
ra, temos de defender o Taboão
como se fosse o nosso filho ou
nosso neto. O futuro de Mogi
das Cruzes está em risco com
este projeto de aterro”.

Junji também aproveitou a
oportunidade para confirmar a
instalação de um moderno cen-
tro de tratamento de resíduos,
que comportará uma usina de
reciclagem e uma usina de
compostagem: “Os aterros sa-
nitários, onde o lixo apenas é
coberto com terra, são uma for-
ma atrasada no tempo e no es-
paço de se destinar o lixo. Com
as nossas usinas de reciclagem
e compostagem, 80% do lixo
será reaproveitado e o restante
poderá ser incinerado em usinas
verdes, produzindo energia”.

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Manifestação contra aterro
reúne mais de 400 pessoas

Manifestantes protestaram contra implantação de aterro em Mogi

DIVULGAÇÃO
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Líder do PSDB na As-
sembléia Legislativa do
Paraná e um dos coor-

denadores do Imin 100, o de-
putado estadual recebeu nes-
ta semana uma notícia nada
agradável: acusado de ir con-
tra os princípios do partido, a
executiva estadual encaminhou
na última segunda-feira (7) ao
Conselho de Ética o pedido de
expulsão do político nikkei. O
pedido foi apresentado pelo
filiado Paulo Rossi, após con-
firmar que Nishimori ”desres-
peitou a resolução anterior da
executiva, exigindo fidelidade
dos deputados estaduais à li-
nha de oposição ao governo
adotada”.

Com anos de filiação ao par-
tido, o deputado afirma ter re-
cebido a notícia “com espanto”,
pois “nenhum aviso me fora
dado”. “Além disso, outros dois
companheiros que já se mos-
traram contrários à algumas
idéias propostas pelo partido
não foram incluídos nessa lista
de expulsão”, diz. Nishimori
tem acompanhado a bancada
do governo nas votações na
Assembléia Legislativa, junto
com outros dois deputados ci-
tados, Luiz Accorsi e Francis-
co Buhrer. Assim, contrariaria
as vontades do próprio PSDB.

Os seis integrantes da Co-
missão de Ética vão analisar o
pedido de Rossi, mas não têm
prazo para decidir sobre a ex-
pulsão. Enquanto nenhuma de-
cisão é tomada, o nikkei afirma
que continuará trabalhando den-
tro da Assembléia, já antecipan-
do que, caso o pedido seja re-
ferido, irá recorrer. Ele argu-
mentou que a resolução da exe-
cutiva estadual ditando a linha
de atuação dos deputados es-
taduais não tem amparo legal.
De acordo com o líder da ban-
cada, a resolução somente te-
ria validade se fosse aprovada
em convenção estadual.

“Realmente não consigo
entender o porque de tal atitu-
de. Tenho anos de luta dentro
do PSDB e nunca infringi ou
arrumei confusão. Agora, me
acusam de ir contra algumas
tomadas, de não fazer o tra-

POLÍTICA

Acusado de contrariar o PSDB,
Luiz Nishimori pode ser expulso

balho de oposição. Votei con-
tra algumas propostas sim, não
nego. Mas daí a me acusarem
de ‘traição’ é demais”, desa-
bafa Nishimori, lembrando que
já consultou seu advogado
para tentar reverter o quadro.
“A resolução da executiva es-
tadual ditando a linha de atua-
ção dos deputados estaduais
não tem amparo legal. Seria
válido somente se aprovada
em convenção estadual. Por
isso, a expulsão também não
teria validade. Meu advogado
já está tomando as devidas
providências.”

Apesar da tranqüilidade
aparente, Nishimori sabe que
dificilmente permanecerá no
posto de líder do PSDB. Ele
mesmo admite, também, que a
curto e médio prazo seu rela-
cionamento com o partido está
estremecido. Portanto, uma
“mudança de ares” já começa
a tomar forma. “Outros parti-
dos já vieram me dar apoio e
conversar comigo. Isso é bom
pois mostra que eu sou respei-
tado pela grande maioria.
Como já disse para outros jor-
nais, é melhor ser expulso do
partido do que pela população
que votou em mim na última
eleição. Com todo esse proble-
ma interno, é difícil eu conti-
nuar [no PSDB]”, afirma ele.

Ao mesmo tempo em que
lida com a situação de expul-
são ou não do PSDB, o de-
putado Luiz Nishimori tam-
bém acerta detalhes de uma
viagem ao Japão, marcada
para o próximo dia 17. Na
ocasião, a comitiva, liderada
pelo governador paranaense
Roberto Requião (PMDB) e,
portanto, opositor ao PSDB,
visitará algumas cidades ja-
ponesas com a finalidade de
mostrar os trabalhos realiza-
dos em prol da população,
além de divulgar e convidar
autoridades locais para o Imin
100, o Centenário paranaen-

Viagem ao Japão com governador ‘não será afetada
de forma alguma’, afirma deputado nikkei

se.
“Um dos pedidos que me

fizeram era de não viajar com
o governador Requião ao Ja-
pão. Claro que eu não aceitei,
pois é uma viagem muito im-
portante não só para a comu-
nidade nikkei, como também
para a população em geral. Por
conta disso fui responsabiliza-
do por ser uma voz contrária
dentro do PSDB”, explica Ni-
shimori, adiantando que não há
a menor hipótese de desistir da
viagem. “Vou para lá com
muito orgulho. Estou batalhan-
do pelos paranaenses.”

Sem aparentemente de-

monstrar insegurança em ir
contra as recomendações do
partido, o político confirma es-
tar “chateado” com toda a pro-
porção que o assunto tomou.
E mais: para ele, alguns nomes
dentro do partido não aceitam
o posto de líder do partido na
Assembléia. “Toda essa histó-
ria de eu ir contra começou no
início do ano. Depois disso a
pressão aumentou. Algumas
pessoas contrárias nunca acei-
taram que eu seja o líder do
PSDB na Assembléia e come-
çaram a olhar de forma dife-
rente. É lamentável e absurdo”,
finaliza ele.

O Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social) realiza
no próximo domingo (20), a
terceira edição do Bunka Ma-
tsuri – A Festa da Cultura Ja-
ponesa. A festa promete atra-
ções para visitantes de todas
as idades, do mangá ao ikeba-
na., passando por demonstra-
ções de cerimônia do chá e
workshops de shodô, ikebana,
origami e sumiê, entre outras
artes.

Também serão demonstra-
das as técnicas do gô (jogo de
raciocínio) e do soroban (ábaco
japonês), e os esportes de ori-
gem japonesa tem espaço ga-
rantido, com oficinas e de-
monstrações de artes marciais
como o aikidô e o kendô.

Para os mais jovens, uma
atração imperdível são as ex-
posições e oficinas de mangá
(quadrinhos japoneses) e
animê (desenhos animados), e
para as crianças, o destaque é
a barraca de Kingyo Sukui
(“Colheita de Peixinhos Dou-
rados”), uma brincadeira tra-
dicional japonesa, que remon-
ta ao século 17.

Na Praça de Alimentação,
outro destaque do evento, se-
rão montados estandes com
pratos típicos da culinária ja-
ponesa; como tempurá,
yakitori, bifun, yakisoba,
takoyaki, tai-yaki, okowá e

NO BUNKYO

Terceira edição de Festival Bunka Matsuri celebra a cultura
japonesa com atrações para todas as idades

Okinawa Soba.
Nesse dia, o Museu Histó-

rico da Imigração Japonesa no
Brasil, que funciona no prédio
do Bunkyo, estará com suas
portas abertas para receber o
público, que poderá fazer uma
visita monitorada e conhecer

um pouco mais sobre a histó-
ria dos pioneiros através de
objetos e painéis explicativos.
No local também serão expos-
tos os projetos e atividades pro-
gramadas pela comunidade
para a comemoração do Cen-
tenário da Imigração Japone-

sa, em 2008.
 A entrada é gratuita, e o

evento funciona das 9 às 17
horas, na sede da entidade (R.
São Joaquim, 381, Liberdade,
próximo ao metro São Joa-
quim). Mais informações pelo
site www.bunkyo.org.br.

Museu Histórico estará com suas portas abertas para receber o público durante o evento

DIVULGAÇÃO

Deputado nikkei afirma que não há base legal para expulsão

RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PAGO NO JAPÃO

Os brasileiros que traba-
lharam no Japão entre o ano
2002 a 2006, têm o direito de
restituir o imposto de renda
descontado diretamente no
holerite, de acordo com a le-
gislação japonesa.

O prazo para pleitear es-
tes valores é de cinco anos
a contar a partir do retorno
ao Brasil, devendo ser soli-
citado junto a Receita Fede-
ral do Japão (Zeimusho).

Lembramos que, para
aqueles que trabalharam no
Japão em 2002 possam ain-
da obter a Restituição do Im-
posto de Renda, deverão pro-
videnciar todos os documen-
tos com urgência para evi-
tar o risco de prescrição, isto
é, perder o prazo.

Para os que não possu-
em o Gensen (Informe de
Rendimento Anual), princi-
palmente, é necessário
agilizar as providências des-
de já para que haja tempo
suficiente de consolidar toda

documentação pertinente ao
processo, inclusive a solici-
tação da 2ª via junto à
empreiteira em que o dekas-
segui trabalhou. O tempo de
recebimento destes docu-
mentos poderá levar de um
a três meses, ou mais, o que
fará com que o tempo res-
tante até novembro seja re-
lativamente curto para apre-
sentar o processo aos fiscais
japoneses da receita.

 Os trabalhadores tempo-
rários, conhecidos como “aru-
baitos”, que ficam por cerca
de três a seis meses no Ja-
pão também podem conseguir
a restituição dos impostos pa-
gos por lá. A maioria retorna
ao Brasil e consideram que
são valores pequenos a serem
restituídos, devido ao pouco
tempo de trabalho. Mas os
valores são significativos con-
siderando os custos de ida e
volta, permanência e o que
conseguiu juntar de dinheiro
por este curto tempo.

Para quem trabalhou em 2002,
ainda é tempo.

Shinji Jorge Nakaoka
Diretor Executivo

Daiwa Service
snakaoka@daiwaservice.com.br

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

POR MARCELO IKEMORI

Quando eu era garoto, no
auge dos anos 70, freqüente-
mente fui vítima de brincadei-
ras e piadinhas devido à mi-
nha descendência oriental.
Diversos eram os apelidos
que, na maioria dos casos, ti-
nham uma carga forte de pre-
conceito e discriminação. A
constância dos insultos era
tamanha que em determina-
do momento comecei a sen-
tir vergonha e até raiva por
ser filho de japoneses, pois
tudo o que mais desejava era
ser um garoto normal e acei-
to pelo grupo.

Passados alguns anos, já
na adolescência, passei a sen-
tir orgulho da minha origem,
vi que os japoneses eram
muito apreciados e a cultura
nipônica estava começando a
ser difundida e aceita no Bra-
sil. Obviamente, o preconcei-
to não tinha acabado comple-
tamente, mas já me sentia in-
serido na sociedade como um
cidadão normal.

Já adulto, segui o mesmo
caminho de milhares de des-
cendentes de japoneses no
Brasil, parti rumo ao Japão na
esperança de “melhorar de
vida”. Chegando lá, apesar
dos salários significantemente
melhores, senti o peso do tra-
balho árduo das fábricas e li-
nhas de produção porém,
mais do que isso, senti que a
mesma discriminação que me
assombrava na infância ha-

via voltado à tona.
Se no Brasil eu era discri-

minado por ter olhos puxados
e ser “taxado de diferente”,
no Japão minhas caracterís-
ticas físicas não impediram
que me tratassem assim. Para
grande parte dos japoneses,
os dekasseguis não são vis-
tos com bons olhos, pois mui-
tos ainda acham que se tra-
tam de filhos daqueles que
fugiram ao invés de lutar pelo
país, na época da guerra.

Diante dessa situação,
comecei a indagar minhas
origens a mim mesmo: Quem
sou eu? O que sou eu? No
Brasil me chama de japonês,
no Japão em chama de bra-
sileiro, o que eu sou na reali-
dade?

Pensei sobre o assunto
durante alguns dias, mas o rit-
mo acelerado das fábricas
logo me fez esquecer esse
questionamento e me adap-
tar ao modo de vida japonês.
Ainda carregava comigo
essa revolta por não ser acei-
to por completo em nenhum
dos dois países, mas conse-
gui encontrar qualidades que
só nós, descendentes de ja-
poneses nascidos no Brasil,
possuímos. Podemos ter a
cara e o esforço do povo ja-
ponês, mas a relação huma-
na com certeza herdamos dos
brasileiros e é essa mistura de
culturas e particularidades
que faz com que não sejamos
nem brasileiros nem japone-
ses, mas sim, nikkeis.

“Não sou brasileiro, não sou estrangeiro.
Não sou de lugar nenhum.”

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

ARQUIVO
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14 – Segunda-Feira
05:00 NHK News
05:15 Grand Sumo Summer Tournament

at Ryogoku (B, R)
06:00 Tanka Poetry
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 37
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 The Ultimate Cuisine
10:30 Micro World (R)
10:35 My Gardening
11:00 News & Weather
11:05 NHK Overseas Network
11:40 Asian Word Traveller
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 37
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 37

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

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

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

15 – Terça-Feira
05:00 NHK News
05:15 Grand Sumo Summer Tournament

at Ryogoku (B, R)
06:00 Haiku Poetry
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 38
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Living Well at 100
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

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

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

at Ryogoku (B)
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Walking the Koshukaido
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Extracurricular Lesson (R)
20:30 Japan on Site
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 NHK Song Concert
22:43 World Weather
22:45 Tsurube’s Salute to Families
23:30 News & Sports
00:10 Childhood Memories
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Grand Sumo Summer Tournament

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

16 – Quarta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Grand Sumo Summer Tournament

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

Master
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 39
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Enjoying Hot Springs
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 39
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 39

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

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

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

17 – Quinta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Grand Sumo Summer Tournament

at Ryogoku (B, R)
06:00 The Mark of Beauty
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 40
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Pottery Dream Atelier
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 40
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 40

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

at Ryogoku (B)
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Walking the Koshukaido
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up

19:56 World Weather
20:00 Songs of Our Generation
20:30 Neo-Office Chuckles
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Thursday Samurai Drama “Sword

Fights of Jubei Yagyu: The Last
Duel” Eps. 6

22:43 World Weather
22:45 The Moment History Changed
23:30 News & Sports
00:10 Undecided
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Grand Sumo Summer Tournament

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

18 – Sexta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Grand Sumo Summer Tournament

at Ryogoku (B, R)
06:00 Enjoy Learning: Real Life Stories
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 41
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Meet the Legend (R)
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 41
12:00 News
12:20 Friday Variety
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 41

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

at Ryogoku (B)
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Walking the Koshukaido
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Tokyo Metropolis
19:55 World Weather
20:00 The Quiz Monster
20:30 Variety Show: The Human Body
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Premium 10
23:30 News & Sports
00:10 Cool Japan
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 World Heritage 100 Selection (R)
02:00 NHK News
02:10 Grand Sumo Summer Tournament

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

Fights of Jubei Yagyu: The Last
Duel” Eps. 6 (R)

03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Express Yourself! Mini
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

19 – Sábado
05:00 NHK News
05:10 Grand Sumo Summer Tournament

at Ryogoku (B, R)
06:00 Enjoy Learning: History at Hand
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather (E)
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 42
08:30 NHK Weekly News
09:00 Check Your Life Budget
09:30 Extracurricular Lesson
10:00 News & Weather
10:05 Songs for Everyone
10:10 Weekend Japanology (B)
10:54 World Weather
10:55 Overseas Safety Information
11:00 Around Japan Again
11:39 World Weather
11:40 Japanese Traditional Music (R)
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 42
12:00 News
12:15 Law and Laughter
12:40 Micro World
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 42

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

Eps. 19 (R)
13:50 Enjoying Hot Springs (R)

14:00 NHK News
14:10 World Strollers
14:55 World Music Album
15:00 NHK News
15:10 J-MELO (E)
15:39 World Weather (E)
15:40 Insight & Foresight (E)
16:00 Grand Sumo Summer Tournament

at Ryogoku (B)
18:00 News
18:10 News for Kids Weekly
18:42 Our Favorite Songs
18:45 Pottery Dream Atelier (R)
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Can You Speak English?
19:59 World Weather
20:00 Undecided
20:45 News & Weather
21:00 Undecided
22:00 NHK News
22:10 Tonight with Kiyoshi
22:53 World Weather
22:55 Asian Word Traveller
23:00 NHK News
23:10 Nature Wonder Land
23:40 Inspiring Lives: Europe
00:00 Saturday Sports News
00:25 MUSIC JAPAN
00:55 Overseas Safety Information
01:00 NHK News
01:10 WHAT’S ON JAPAN (B)
01:40 Getting into Nihongo
02:00 NHK News
02:10 Grand Sumo Summer Tournament

Highlights
02:35  Mini Japanese Lessons
02:40 The Ultimate Cuisine (R)
03:00 NHK News
03:10 Go & Shogi Journal
04:30 Japanese Narrative Art

20 – Domingo
05:00 NHK News
05:10 Grand Sumo Summer Tournament

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

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

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

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

Eps. 20 (R)
03:55 Our Favorite Songs (R)
04:00 NHK News
04:10 Treasures of Japan: Okinawa’s

Legendary Martial Arts (B, R)
04:55 Mini Japanese Lessons

NHK – PROGRAMAÇÃO – 14 A 20 DE MAIO

Programação da NHK

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

Inaugurada nesta sexta-fei-
ra (11), a segunda mostra in-
dividual do artista plástico Ro-
gério Degaki, intitulada
“Humpty Dumpty”, na Casa
Triângulo no Itaim Bibi, em
São Paulo, reúne 15 obras iné-
ditas, esculturas produzidas
em 2007, que poderão ser
conferidas até o dia 9 de ju-
nho. No mezanino, o artista
Mauro Restiffe, que partici-
pou da última Bienal de São
Paulo, apresenta a série iné-
dita de fotografias intitulada
“Red Light Portraits”.

Degaki, de 32 anos, cria
uma ligação com a obra do
escritor Lewis Carroll, autor do
livro “Alice no País das Mara-
vilhas”, desenvolvendo um
ambiente imaginário para suas
esculturas, forrando todo o
piso do espaço expositivo com
grama artificial.

O personagem título
Humpty Dumpty é uma espé-
cie de homem ovo que acon-
selha a protagonista Alice, na
obra ‘Através do Espelho´, do
alto de um muro. São cervos,
taturanas e coelhos, entres
outros animais, de forma não
tão verossímil, além de balas
que lembram as consumidas na
sua infância, que podem ser

vistos. O texto crítico fica à
cargo da curadora Juliana
Monachesi.

Frequentemente o artista
usa a História da Arte, o man-
gá e a cultura pop contempo-
rânea, sob uma ótica escapista,
como elemento para a sua pro-
dução plástica. Graduado em
Artes Plásticas pela Fundação
Armando Álvares Penteado
(FAAP), em 2000, Degaki fez
residência, durante 6 meses, na
Cité Internationale des Arts
(Paris), em 2005. Participou
das coletivas “Amalgames
Bresilliens”, na cidade de
Mantes la Jolie, na França, e
“Dadá é mais que Dada”, no
Paço das Artes, em São Pau-
lo, além de ter obras expostas
nas feiras como a SP Arte
(Brasil); Miami Basel (EUA)
e na ARCO, na Espanha.

MOSTRA “HUMPTY
DUMPTY”’, INDIVIDUAL DE

ROGÉRIO DEGAKI

QUANDO: DE 12 DE MAIO A 9 DE JUNHO.
DE TERÇA A SÁBADO, DAS 11 ÀS 19H

ONDE: CASA TRIÂNGULO (RUA PAES

DE ARAÚJO, 77, ITAIM BIBI)
TELEFONE: 11/3167-5621
QUANTO: ENTRADA FRANCA

HOMEPAGE: HTTP://
WWW.CASATRIANGULO.COM

EXPOSIÇÃO

Rogério Degaki explora
imaginário em obras inéditas

Artista relembra símbolos da infância, como as balas que consumia

DIVULGAÇÃO

O Shopping D apresenta
até o dia 27 de maio a Exposi-
ção “Oratórios - Concentração
de Divindades”, composta por
obras em forma de oratórios,
criadas por artistas afiliados à
Associação Brasileira dos Ar-
tistas Plásticos de Colagem a
partir de diversos materiais
recicláveis.

Simultaneamente, estão
expostas duas coleções
filatélicas temáticas da União
Postal Universal, cada uma
com aproximadamente 150
selos. No dia 19, às 14h0, o
coral da 3ª idade “Horizonte
Azul” – com 50 integrantes de
ambos os sexos – brindará o
público visitante, com números
musicais folclóricos e  sacros.

O objetivo do evento é re-
tratar a religiosidade humana,
alvo de reflexão por ocasião da
visita do Papa Bento XVI ao
Brasil.

Para a exposição, os artis-
tas criaram o seu próprio ce-
nário religioso: oratórios de
vários estilos (católicos, dos
santos da moda, pagãos, mís-
ticos, etc...), formatos, com e
sem imagens, alguns abrigan-
do  entidades muito conheci-
das e outras nem tanto.

Cada tipo de oratório reme-
te a uma maneira de crer, a
uma época e à sensibilidade
individual do fiel, permitindo
imaginar-se todo um contexto
particular e, muitas vezes, his-
tórico.

Outra revelação da expo-
sição é a popularidade de cada
santo através do tempos. Hoje,
os mais lembrados são os que
têm a sua imagem associada

EXPOSIÇÃO

Shopping D expõe oratórios e
selos para celebrar a fé

à emergência, no sentido de
socorro amplo e imediato. As
obras, em formato de oratóri-
os, têm até 1 metro de altura
por 30cm X 30cm de lado.

EXPOSIÇÃO “ORATÓRIOS -
CONCENTRAÇÃO DE
DIVINDADES” - VISITAÇÃO

GRATUITA

QUANDO: ATÉ 28 DE MAIO. DE 2ª A 6ª,
DA 10 ÀS 22H. DOMINGOS E FERIDOS, DAS

12H ÀS 20H

ONDE: SHOPPING D (AV. CRUZEIRO DO

SUL  1.100 ).
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3311-9333
WWW.SHOPPINGD.COM.BR

Mostra fica até 27 de maio

DIVULGAÇÃO
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Omundo é dos nikkeis
mestiços. Ao menos
aos olhos (com do-

bras) da cirurgiã plástica Edith
Horibe, das agências de mo-
delo japonesas, da mídia e de
grande parte da população do
País. A cirurgia das “dobri-
nhas” ou da “ocidentalização”
é uma das mais requisitadas
pelos pacientes nikkeis e até
por alguns japoneses. O obje-
tivo da intervenção, para Edith,
é proporcionar mais expressão
ao olhar e melhorar o conjunto
do rosto sem perder as carac-
terísticas das feições asiáticas.
Segundo estatística apresenta-
da pela doutora, cerca de 50%
dos orientais nascem sem as
dobrinhas.

Pela técnica desenvolvida,
Edith recebeu um prêmio in-
ternacional no 5° Congresso
de Cirurgia Estética de Buenos
Aires há alguns anos. A cirur-
gia consiste na construção da
pequena dobra de pele que se
forma na parte superior da
pálpebra dos ocidentais e de
alguns orientais, quando o olho
está aberto. A “dobrinha” ou o
sulco dos primeiros mede de
10 a 15mm, e a dos segundos,
de 5 a 8mm. Esse padrão é
respeitado pela doutora, que há
anos estuda as diferenças en-
tre ocidentais e orientais, como
o tipo de pele, a conformação
óssea, as proporções e as di-
mensões das estruturas.

BELEZA

Nikkeis ocidentalizam feições
com a cirurgia das ‘dobrinhas’

DIVULGAÇÃO

Segundo Edith Horibe, 50% dos orientais nascem sem dobrinhas

“O músculo responsável
pela elevação da pálpebra das
‘hitoe mabuta’ [uma pálpebra]
não chega até a pele e, por isso,
as dobrinhas não são forma-
das. Mas ao fazer a cirurgia, é
preciso estar atento a detalhes
anatômicos importantes para o
resultado ficar estético”, expli-
ca. Ela coloca que a procura
pela plástica deve-se também
à necessidade de “integração
à sociedade” do nikkei. “Os

descendentes querem se sen-
tir mais bonitos, não querem
sofrer preconceitos, nem se-
rem ridicularizados.”

A cirurgia com cerca de
uma hora de duração é feita
com anestesia local e não ne-
cessita de internação. É feita
uma pequena incisão acima
das pálpebras e nos pontos que
vão garantir a permanência do
sulco. “As pupilas se tornam
mais visíveis e os cílios ficam

voltados para cima após a ope-
ração. O olho fica maior e sem
aquele aspecto inchado porque
as gordurinhas são retiradas.”

Indagada se as novas tec-
nologias poderiam auxiliar os
pacientes ao simular o resul-
tado de uma operação, a mé-
dica é taxativa. “A pele retrai,
cicatriza e muda. Ela é viva,
diferente da tela de um com-
putador usado no ‘Photoshop’.
O mais importante é a procu-
ra de um bom profissional
credenciado pela Sociedade
Brasileira de Cirurgia Plásti-
ca”, afirma Edith, que é pós-
graduada e doutorada pela
USP.

Em alguns casos, a mudan-
ça no visual pode não estar
relacionada somente a fins es-
téticos, mas também à neces-
sidade. Cílios voltados para
baixo de algumas pessoas en-
tram em contato com o olho,
causando o risco de úlcera de
córnea. Edith acrescenta que
aqueles que desejam fazer
uma plástica devem estar
atentos ao equilíbrio psicoló-
gico e espiritual, e cita Leo-
nardo da Vinci para definir o
padrão estético ideal. “Se a
pessoa acha que uma plásti-
ca vai mudar sua vida, está
enganada. É claro que ela aju-
da, mas não adianta querer
fazer mudanças radicais. Be-
leza é proporção”.

(Gílson Yoshioka)

Mamas – além da altura e do
peso, as proporções do tórax, do
quadril, e dos ombros devem ser
verificadas para a escolha da
prótese mais adequada.

Pneus e gordurinhas localiza-
das – a lipoplastia tumescente
pelo sistema peristáltico é uma
técnica trazida ao País pela Dra.
Edith Horibe. Feita com aneste-
sia local e sedação, a técnica fa-
vorece uma rápida recuperação
e é mais segura que a técnica tra-
dicional de lipoaspiração por
causar menos sangramento.

Pálpebras caídas – a técnica cha-

mada de blefaroplastia elimina o ar
de cansaço provocado por pálpe-
bras caídas ou bolsas de gordura.
Basta anestesia local para se reti-
rar o excesso de pele e de gordura.

Rejuvenescimento natural – o
“minilift” deve ser feito logo nos
primeiros sinais de envelhecimen-
to facial para que as mudanças
sejam suaves e, dessa forma, mais
difíceis de serem detectadas. Pe-
quenas incisões camufladas no
couro cabeludo e atrás da orelha
garantem rejuvenescimento natu-
ral e recuperação bastante rápida.

Nariz – o envelhecimento do ros-

to causa a queda do nariz. A
rinoplastia corrige esse desvio
sem deixar cicatrizes aparentes. A
correção do dorso achatado tam-
bém traz um equilíbrio maior ao
perfil.

Barriga – a abdominoplastia é a
plástica do abdômen. Retira os
excessos de pele e gordura, além
de reposicionar a musculatura
para endurecer a região. Nas mu-
lheres, a cicatriz é estrategica-
mente feita na altura da alça do
biquíni.

Manchas na pele – o peeling é um
procedimento não-cirúrgico que

retira manchas e restauram a qua-
lidade da pele da cabeça aos pés.

Rugas e sulcos faciais – várias
técnicas são utilizadas para es-
sas intervenções não-cirúrgi-
cas. O botox, a mais famosa de-
las, corrige as rugas de expres-
são frontais, entre as sobrance-
lhas e os “pés de galinha”, ten-
do de ser reinjetado a cada 4 a 6
meses.  Já o ácido hialurônico
tem duração de 8 a 12 mêses, o
PMMA, de quatro a cinco e o
PTFE dura por tempo indetermi-
nado, além de poder ser retirado
em caso de arrependimento.

(GY)

Confira as plásticas e os tratamentos mais requisitados da atualidade

A Caixa Econômica Fede-
ral, a Petrobras e o Instituto
Tomie Ohtake apresentam a
exposição “Tomie Gráfica”,
uma retrospectiva do trabalho
de gravura da artista plástica
Tomie Ohtake. A mostra fica
em cartaz até o dia 24 de ju-
nho e é aberta a todo o públi-
co.

A exposição comemora os
cinco anos do Instituto Tomie
Ohtake, e é a primeira centra-
da exclusivamente em todas
as gravuras produzidas pela
artista ao longo de sua trajetó-
ria. “Com ela corrige-se uma
lacuna até certo ponto surpre-
endente, pois, embora tenha
sido a pintura o meio através
do qual a artista deu sua maior
contribuição à arte brasileira,
a gravura foi e continua sendo
um suporte do qual Tomie se
serve sistematicamente desde
os anos sessenta”, observa o
curador Agnaldo Farias.

“Tomie Gráfica” reúne 80
trabalhos, realizados entre
1968 e 2005.  De 1968 até
1974, a artista utiliza-se da
serigrafia e da litografia e, a
partir de 1987, passa a traba-
lhar com chapas de metal.
Experimentalismo incomum
para a técnica milenar, a obra
em gravura de Tomie surpre-
ende não só pela inovação,
como também por uma fecun-
da produção que resulta hoje
em cerca de 400 trabalhos,

realizados em séries ou indivi-
dualmente.

Desde a década de 1990,
Tomie vem intensificando sua
forma singular de trabalhar o
suporte. Em 1996, cria “Gran-
des Formatos”, na qual três
unidades de imagens são com-
postas pela verticalidade e pelo
raciocínio construtivo, resultan-
do em um tamanho inédito para
a gravura: 280cm x 70cm. Com
múltiplas possibilidades de ar-
ranjo, resguarda a autonomia
de cada imagem que se
coletiviza na justaposição com
as outras. Em 1997, destaca-
se a série que fez com Haroldo
de Campos, o álbum “Yu-
Gen”, composto por doze tra-
balhos – imagens de Tomie e
poemas de Haroldo – inspira-
dos no Japão. Em 1999, desa-
fia a bidimensionalidade do
suporte, criando formas recor-

ARTES

Obras de Tomie Ohtake ganham destaque no Rio de Janeiro

Obras mostram vesatilidade

DIVULGAÇÃO

BOLSAS DE ESTUDO

Palestra explicativa acontece
no dia 17 na Casa da Cultura

O Consulado Geral do Ja-
pão, em parceria com o Cen-
tro de Estudos Japoneses da
FFLCH-USP e a Abmon –
Associação dos Bolsistas do
Governo Japonês, promove-
rá  uma Palestra Explicativa
sobre as Bolsas (com ênfase
na Bolsa de Pesquisa – Pós-
graduação) oferecidas a bra-
sileiros pelo Governo Japo-
nês.

A palestra acontece na

próxima quinta-feira (17), às
14h30, na Casa da Cultura
Japonesa – USP (Av. Profes-
sor Lineu Prestes, 159, Cida-
de Universitária). Entrada
gratuita (não é necessária ins-
crição prévia). A inscrição
para a bolsa de Pesquisa está
aberta até o dia 25 de maio.

Mais informações: www.
sp.br.emb-japan.go.jp  (clique
em Cultura e Educação e
depois em Bolsa MEXT)

tadas e montadas em vidro,
transformando, por meio da
sombra que a forma projeta, a
gravura em objeto.

A série mais recente
(2005), em formato de 220cm
x 30cm, foi criada para ocu-
par ângulos de 90 graus, ou
seja, pode ser colocada verti-
calmente, no teto e parede, ou
horizontalmente, na quina de
duas paredes. A obra avança
de uma parede à outra, expan-
dindo seu tradicional espaço de
ocupação e criando novas
perspectivas.

As gravuras de Tomie ga-
nharam reconhecimento inter-
nacional em 1972, quando par-

ticipou da lendária sala Grafica
D’Oggi na Bienal de Veneza
– que, dentre outros artistas
importantes, teve obras dos
americanos da Pop Art –, e
também a partir de sua parti-
cipação na Bienal de Gravura
de Tóquio, em 1974.

EXPOSIÇÃO: TOMIE GRÁFICA
QUANDO: DE 8 DE MAIO A 24 DE JUNHO

DE 2007
ONDE: CAIXA CULTURAL – GALERIA 3
AV. ALMIRANTE BARROSO, 25,
CENTRO, RIO DE JANEIRO

TELEFONES: (21) 2544.1099 /
2544.3029 / 2544.7666
TERÇA A DOMINGO, DAS 10H ÀS 22H

ENTRADA FRANCA

Nascido há um ano para
participar do 4º Festival de
Yosakoi Soran, o Etno Soran
mostra sua identidade mistu-
rando tradição japonesa e cul-
tura brasileira. Uma união de
jovens do Instituto JUMP, Ins-
tituto Cultural de Juventude
Multi Participação, da região
de Embu, interior de São Pau-
lo.

Composto por 13 adoles-
centes na fixa etária entre 15
e 18 anos, o grupo traz um
show à parte. Inovador, o gru-
po leva para o palco não só
movimentos ágeis e vibrantes,
mas também a miscigenação
de estilos, ritmos e costumes.

No ano passado, a equipe
de nikkeis e não-nikkeis sur-
preendeu o público com uma
apresentação que envolveu
dança nipônica, africana, indí-
gena e também, a capoeira.
Assim, nada mais seria a cara
do grupo se a nomeação não
mostrasses essa composição
inusitada.

“Se agradou eu não sei, mas
foi um choque para a platéia.
Foi uma dança diferente de
todos os grupos”, recorda o
responsável pelo grupo, Kyoshi
Sakamoto. “Nossa intenção é
mostrar essa mistura, já que o
yosakoi soran veio para o Bra-
sil, país que mistura raças, cor,
ascendência”, ilustra.

E para esta edição, a men-
sagem a ser passada será ba-
seada na campanha “Rio lim-

po” da instituição. Este ano, os
componentes subirão ao palco
para mostrar uma conscienti-
zação ecológica, baseada na
lenda do “Dragão d’água”.
História de um dragão que sal-
va o povo de uma seca trazen-
do água aos rios.

“Este ano iremos participar
com o objetivo de divulgar essa
boa causa”, explica. Foi cria-
da uma dança inspirada no
“para-para”, anime dance que
será anexada a coreografia
que estava sendo apresentada
em eventos.

O uniforme também ganhou
uma nova cara. O kimono será
azul e trará a figura do dragão
d’água nas costas. Haverá tam-
bém dançarinos dançando com
um outro figurino que ainda não
foi definido.

Sakamoto afirma que a ga-
rotada está ansiosa e melhor
preparada. No Festival anteri-
or, o nervosismo por ser a pri-
meira exibição atrapalhou um
pouco o desempenho deles.
Motivo de grande esforço para
subir ao placo novamente e
abrilhantar a festa, agora mais
experiente.

“O mais importante é in-
centivar os jovens a participa-
rem de atividades culturais, in-
dependente de traços orien-
tais”, afirma. Para ele, é im-
prescindível dar oportunidade,
uma vez que os integrantes
demonstram grande interesse
em aprender.

YOSAKOI SORAN

Etno Soran mostrará sua
identidade em Festival

O Festival de dança japone-
sa que une tradição e moderni-
dade, fazendo a ponte entre o
passado e o presente, está com
as inscrições abertas até dia 10
de julho. Todos os grupos, de
qualquer lugar do Brasil, forma-
dos por escolas, associações e
entidades ligadas à cultura japo-
nesa poderão participar.

Neste ano, as inscrições es-
tão limitadas a 40 grupos, com o
mínimo de oito dançarinos cada,
nas categorias Juvenil (idade
média de 15 anos) e Adulto (aci-
ma de 15 anos).

O regulamento estipula o uso
obrigatório do NARUKO (cho-
calho japonês) e da expressão
SORAN BUSHI durante a coreo-
grafia. A apresentação deverá ter
duração máxima de 5 minutos e
poderá ser criada com base em

qualquer ritmo e gênero musical.
As equipes serão avaliadas pe-
los critérios de técnica, harmonia,
criatividade e conjunto. 

O evento acontecerá no dia
29 de julho, no Via Funchal. Se-
rão premiados os três primeiros
colocados em cada categoria e
o grupo vencedor do Grand Prix.
Ao todo, serão distribuídos 20
mil reais em prêmios. Uma reali-
zação da Associação Yosakoi
Soran Brasil com apoio do
SOHO Cabeleireiros.

INSCRIÇÕES GRATUITAS
PRAZO: DE 10/05 A 10/07/2007
FICHA DE INSCRIÇÃO E REGULAMENTO

NO SITE WWW.YOSAKOISORAN.ORG.BR

APRESENTAÇÃO: 29/07/2007 NO VIA

FUNCHAL, EM SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: (11)3170-4199 /
YOSAKOISORAN@GMAIL.COM

Inscrições para o 5º Festival Yosakoi
Soran estão abertas

Estilo do grupo é de misturar traços culturais do Brasil e Japão

DIVULGAÇÃO
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GASTRONOMIA

Com duas casas, Jankenpô! aposta
no sistema de rodízio em Alphaville

Além do rodízio, variedades de sushis e sashimis imperam no cardápio à la carte do restaurante

MARCUS IIZUKA

Oempresário Fabio
Kohatsu já havia tra-
balhado dez anos com

informática, prestado vestibu-
lar para Medicina, cursado Fi-
sioterapia e se aventurado
como dekassegui até descobrir
na culinária japonesa sua vo-
cação. O aprendizado come-
çou na prática, como ajudante
da mãe, que fazia sushi para
vender no bairro da Liberda-
de.

Com a experiência acumu-
lada – entre cursos de aper-
feiçoamento e um estágio de
três anos no restaurante Yayoi
-, Kohatsu resolveu tornar o
know-how em empreendimen-
to. Assim, em 2004 inaugurou
a primeira unidade do restau-
rante Jankenpô! em Alphavil-
le. “Na época só tinham dois
restaurantes japoneses na re-
gião e recebi muito apoio e in-
centivo da comunidade”, con-
ta o nikkei.

A casa segue a tendência
da maioria dos estabelecimen-
tos do ramo e tem no rodízio
de sushi (de R$ 29,90 a R$
35,00) a preferência dos clien-
tes. “Os brasileiros têm dificul-
dade de escolher pratos japo-
neses, mesmo pelo desconhe-
cimento, e o rodízio facilita
essa questão. Sem falar que o
rodízio quebrou a estigma de
que comida japonesa é cara”,
explica o proprietário.

Entre as especialidades do
restaurante está o Sushi de
Acelga Gunka (R$ 20,00), pre-
parado com salmão empana-
do, maionese, tabasco, ceboli-
nha e molho tare. Há ainda o
carpaccio de salmão com
rúcula e molho especial (que
leva na receita shoyo, sakê e
gengibre), e o yakissoba, que
Kohatsu garante ser a receita
japonesa. “É preparado com
molho inglês e tem um paladar
marcante”.

Os diferenciais da casa fi-
cam por conta do Uramaki Sol,
criado pelo sushiman em ho-
menagem a uma cliente cha-
mada Solange e elaborado
com salmão, atum, cream
cheese, tomate seco, rúcula,
ovas e tabasco; e o Love
Bentô (R$ 58,00). “Foi uma
criação dos garçons para o Dia

dos Namorados e tem um cus-
to-benefício ótimo”, acrescen-
ta. O bentô serve duas pesso-
as e é composto por sushi, sa-
shimi, tempurá, guioza, grelha-
dos, shimeji, salada, gohan e
missoshiro.

Filiais – Para a tarefa de es-
colha do nome do restaurante,
Kohatsu contou com a ajuda
da filha. A sugestão agradou
aos clientes e também foi es-
colhida para nomear a segun-
da casa, inaugurada no final do
ano passado no Shopping
Tamboré, onde funcionava uma
das filiais do Sea House.

As duas unidades mantêm
o mesmo cardápio, estilo na
decoração e perfil dos fre-
qüentadores, com exceção
para o período da noite, quan-
do os clientes da academia e
do cinema instalados no

shopping lotam o estabeleci-
mento no Tamboré.

E no que depender dos pla-
nos do proprietário, o
Jankenpô! poderá ter mais
uma filial em São Paulo. “Tive
sorte de investir em um res-

taurante japonês; é um merca-
do em expansão. Se tivesse
aberto uma pizzaria, por exem-
plo, talvez não desse tão cer-
to”.

(Luciana Kulba)

JANKENPÔ!

CALÇADA ANTARES, 216 – C. APOIO

II – ALPHAVILLE – 4153-6677

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: DE

DOMINGO A TERÇA, DAS 12H ÀS 15H E

DAS 18H ÀS 22H; QUARTA E QUINTA, DAS

12H ÀS 15H E DAS 18H ÀS 23H; SEXTA E

SÁBADO, DAS 12H ÀS 15H E DAS 18H ÀS

0H

SHOPPING TAMBORÉ – PRAÇA

GOUMERT – LOJA 75-C – 4193-2033

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: DE

SEGUNDA A SEXTA, DAS 12H ÀS 15H E DAS

18H ÀS 23H; SÁBADO, DAS 12H ÀS 16H E

DAS 19H ÀS 23H; DOMINGO, DAS 12H ÀS

16H

Tempurá é uma das opções para quem prefere pratos quentes

Kohatsu: “Tive sorte de investir em um restaurante japonês”

DIA DAS MÃES

Confira algumas sugestões
para comemorar a data

Com tendências da cozi-
nha italiana clássica e
moderna, e influência

da culinária do norte da Itália,
o restaurante Supra indica as
massas frescas elaboradas no
próprio estabelecimento e que
são cilindradas, cortadas e re-
cheadas logo após o pedido.
Entre as opções, estão o
Agnolotti di Brie e Pera al Vin-
santo (massa recheada com
queijo brie e pêra, temperada
com molho de manteiga, Gra-
na Padano e Vinsanto seco, R$
38,00), o Panzoti di Gamberi e
Porò al Pomodoro Piccante
(massa recheada com cama-
rão e alho poro ao molho leve-
mente picante de tomates fres-

cos, finalizada com dois cama-
rões grelhados, R$ 47,00) e o
Gnocchi Ripieni con Taleggio
alla Grappa (nhoques de bata-
ta, aromatizados com grapa e
recheados com queijo Taleggio,
temperados com molho a base
de caldo de vitelo, Grana
Padano e grapa italiana, R$
42,50).

Rua Araçari, 260 – Itaim
Horário de funcionamento: Al-
moço - de terça a sexta, das
12 às 15h; domingo, das 12h30
às 17h. Jantar - de terça a
quinta, das 19h30 às 24h; sex-
ta e sábado, das 19h30 à 1h
Informações e reservas: 11/
3071-1818

OGrupo Rubaiyat (A Fi-
gueira Rubaiyat, Porto
Rubaiyat e Baby Beef)

presenteará todas as mães que
almoçarem ou jantarem em
um dos seus restaurantes com
uma garrafa do espumante ar-
gentino Munn. Cada casa des-
taca sugestões diferenciadas
para o domingo: 

A Figueira Rubaiyat -
Abadejo argentino com molho
de camarão e purê de mandi-

oquinha (R$ 67,00), camarão
gigante com batatas risoles
provençais (R$ 86,00) e
picanha de cordeiro fatiada
com batatas ao forno e mos-
tarda de Dijon (R$ 71,00).

R. Haddock Lobo, 1738 - Jar-
dim Paulista – 11/3087-1399
Horário de funcionamento: de
segunda a domingo, das 12h à
1h

Porto Rubaiyat - Lasagna
aberta de frutos do mar (R$
56,00), linguado grelhado com

palmitos ao forno, amêndoas
crocantes e ervas finas (R$
64,00), arroz úmido com lagos-
ta (R$ 78,00) e cavaquinha
com champignons e tomates
provençais (R$ 78,00).
R. Leopoldo Couto de Maga-
lhães Jr. 1.142 – Itaim Bibi –
11/3077-1111
Horário de funcionamento: de
segunda a sexta, das 12h às
15h e das 19h à 0h;  sábado e
domingo, das 12h às 0h

Baby Beef Ru-
baiyat - Picanha
Summus (R$ 66,00)
e o Tropical Kobe
Beef (foto), que
pode ser saboreado
em sete diferentes
cortes, como a fral-
dinha (R$ 55,00), e
a costela especial
(R$ 60,00). Na casa

do Paraíso será servido o Gran
Buffet Mediterrâneo, com op-
ções variadas de pratos quen-
tes e frios (R$ 79,00 por pes-
soa/ R$ 39,50 para crianças de
5 a 12 anos e grátis para meno-
res de 5 anos).

Al. Santos, 86 – 11/3289-6366
Av. Brigadeiro Faria Lima,
2954 – 11/3078-9488
Horário de funcionamento:
de segunda à sexta, das
11h30 às 15h30 e das 19h à
0h30; sábado e domingo, a
partir das 12h

Para comemorar o Dia das
Mães, os restaurantes
Spot e Ritz oferecerão

uma sobremesa de brinde às
mães que almoçarem em qual-
quer uma das três casas. 

No Ritz, as mães terão
como opções a torta de maçã
(foto), servida quente, com sor-
vete de creme e o merengue
de framboesa, também acom-
panhado de sorvete de creme,
amêndoas torradas e creme
batido.

Já no Spot, desta-
cam-se entre as so-
bremesas, o chocola-
te short cake, mousse
de chocolate, calda de
chocolate, creme ba-
tido e biscoito e
amêndoas, e a taça
butterscotch, com sor-
vete, creme, carame-
lo, praline e biscoito.

RITZ
Alameda Franca, 1088 –
11/3088-6808
Horário de funcionamento: Al-
moço - de segunda a sexta, das
12h às 15h. Jantar - de segun-
da a quarta, das 20h às 1h; quin-

ta e sexta, das 20h à 1h30; sá-
bado, das 13h à 1h30; domingo
e feriado, das 13h às 1h

Rua Jerônimo da Veiga,
141 – 11/3079-2725
Horário de funcionamento: Al-
moço – de segunda a sexta,
das 12h às 15h. Jantar - de
segunda a quarta, das 20h às
0h; quinta e sexta, das 20h à
1h; sábado, das 13h à 1h; do-
mingo e feriado, das 13h às 0h

 
SPOT
Al. Min. Rocha Azevedo, 72
– 11/3289-1247
Horário de funcionamento: Al-
moço – de segunda a sexta, das
12h às 15h; sábado, domingo e
feriado, das 13h às 17h. Jantar -
todos os dias, das 20h à 1h
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AUTOMÓVEIS

New Civic se consolida na
primeira posição entre os sedãs

Nos primeiros quatro me-
ses de 2007, foram emplacadas
11.246 unidades do New Civic,
marca que representa um cres-
cimento de 132% em relação
ao mesmo período de 2006.
Somente em abril, 3.871 car-
ros chegaram às mãos de seus
proprietários.

Além de consolidar a posi-
ção de líder do New Civic no
segmento, a elevação colabora

para o bom momento da Honda
no País: em 2007, a montadora
já apresenta índices 21% supe-
riores aos conquistados no ano
anterior com os modelos fabri-
cados em Sumaré (SP).

A linha de automóveis im-
portados da Honda segue o su-
cesso dos modelos nacionais.
No acumulado do ano, o sport-
utility CR-V, trazido do Japão,
já alcançou a marca de 367

unidades comercializadas (171
delas apenas em abril). O nú-
mero corresponde a uma ele-
vação de 118% com relação a
2006.

Em 2007, o sedã Honda
Accord já conta com a prefe-
rência de 442 motoristas – em
abril foram 149 unidades, o que
corresponde a uma elevação
de 133% em comparação a
março deste ano.

Sedã de montadora japonesa caiu no gosto dos consumidores brasileiro por sua originalidade

DIVULGAÇÃO

TECNOLOGIA

Sony amplia linha de
câmeras digitais coloridas

A Expobusiness, que acon-
tece hoje (12) e amanhã (13)
na cidade de Nagoya, no Japão,
é considerada a porta de entra-
da para os brasileiros que so-
nham em exportar seus produ-
tos para o Oriente. O evento,
organizado pelo empresário
brasileiro Sérgio Tinner, conta
com a participação de cerca de
150 empresas brasileiras que
mostram seus produtos para
mais de dois mil visitantes.

Durante a Expobusiness, o
Sebrae irá lançar a 2ª edição
das ‘Histórias de Sucesso –
Dekasseguis Empreendedores
2007’. A série é formada por
seis livretos que relata, em
cada um, o trabalho e a expe-
riência de dekasseguis que
abriram um negócio no Brasil.
O termo ‘dekasseguis’ é a de-
nominação dada aos brasilei-
ros descendentes de japoneses
que vão trabalhar temporaria-
mente no Japão e posterior-
mente retornam para o Brasil.

Participam do evento o co-
ordenador nacional do Progra-
ma Dekassegui Empreendedor
no Sebrae, Silmar Pereira Ro-
drigues; o gerente de Asses-
soria Internacional do Sebrae,
Vinícius Lages; o coordenador
do Programa no Sebrae no
Paraná, Marcos Aurélio Gon-
çalves; o consultor de Atendi-
mento do Sebrae no Pará,
Daniel Berg; o coordenador do
Programa no Sebrae em São
Paulo, Milton Fumio Bando; e
o vice-prefeito do município de
Três Lagoas (MS), Akira
Yoshio Otsubo.

A série ‘Histórias de Su-
cesso’ é resultado do Progra-
ma Dekassegui Empreendedor
e do projeto Casos de Suces-
so, ambos desenvolvidos pelo
Sebrae por meio das Unidades
de Gestão Estratégica e de
Atendimento Individual. São
seis relatos de histórias de de-
kasseguis bem-sucedidos que
residem nos estados do Pará
e Mato Grosso do Sul. As his-
tórias foram escritas por fun-
cionários do Sebrae nos res-
pectivos estados.

Dekassegui Empreende-
dor – Durante a Expobusiness,
o Sebrae também está com um
estande em que podem ser ti-
radas dúvidas sobre o “Progra-
ma Dekassegui Empreende-
dor”. No espaço também há
uma televisão de plasma para
apresentação de um vídeo com
12 casos de sucesso de dekas-
seguis. De acordo com o co-

ordenador nacional do Progra-
ma, Silmar Pereira, a idéia des-
se trabalho de audiovisual é
“mostrar, para os brasileiros
que moram no Japão, histórias
reais de dekasseguis que acre-
ditaram e conseguiram realizar
seus sonhos”, afirma.

O Sebrae também conta
com um outro espaço destina-
do à realização de palestras.
No local são apresentados pa-
inéis sobre os temas: “Empre-
endedorismo”; “Programa
Dekassegui Empreendedor”;
palestras gerenciais voltadas
para candidatos a empresári-
os; “Oportunidades e Negóci-
os em Três Lagoas (MS)”.

Os trabalhos dos represen-
tantes do Sebrae ainda terão
continuidade após a feira. Eles
irão visitar lideranças e insti-
tuições que congregam a co-
munidade dekassegui no Japão
situadas nas cidades de
Toyohashi e Hamamatsu.

EXPOBUSINESS

Feira de negócios deve reunir cerca de 150
empresas brasileiras em Nagoya

Cartilhas ajudam novos empreendedores a lançar projetos

DIVULGAÇÃO

ASony Brasil amplia a li-
nha de câmeras digitais
coloridas com o lança-

mento da DSC-W55. Nas co-
res rosa e preto, a nova Cyber-
shot chega como opção dife-
renciada de presente para o
Dia das Mães, agradando às
clássicas e às modernas.

Além do visual, a DSC-
W55 chama atenção pelos re-
cursos técnicos, que englobam
lentes Carl Zeiss Vario Tessar,
resolução de 7.2 Mega Pixels,
tela LCD de 2,5 polegadas ,
zoom óptico de 3x, zoom digi-
tal de 6x e smart zoom de 14x.
Além disso, o modelo conta
com 56 MB de memória inter-
na, bateria para até 360 fotos
e sete tipos de seleção de cena,
com ajuste ao ambiente para
otimizar a produção das fotos.

O recurso Alta Sensibilida-
de permite a captura de obje-
tos em movimento rápido, com
redução do efeito borrado das
imagens, utilizando o ajuste
máximo de ISO 1000. Também
é possível fotografar sem flash
em ambientes de pouca lumi-
nosidade, como museus, res-
taurantes e shows, obtendo
imagens com aspecto mais
natural.

Outro destaque da nova
Cyber-shot é o menu explica-
tivo de funções, facilitando e
agilizando o manuseio da
câmera e o acesso aos recur-
sos. Ao clicar nos ícones do
menu, um texto explicativo é
exibido na tela de LCD. Por
exemplo, ao selecionar uma
resolução no menu, lê-se uma
tela com informações sobre o
tamanho ideal de impressão
para aquela imagem.

Acessórios – O modelo con-
ta também com capacidade de
gravação de vídeos MPEG VX
e a função picture bridge, para
impressão de fotos direto da
câmera para a impressora, sem
a necessidade de computador.

A câmera é vendida com os
seguintes acessórios: bateria
recarregável, carregador de
baterias, cabo multi-uso (AV/
USB), cordão de mão e
software picture motion
browser, de fácil acesso às ima-
gens e com função back-up.

O gerente da linha de
câmeras digitais da Sony Bra-
sil, Fernando Salomão, desta-
ca que modelos com apelo
fashion, com design e cores di-
ferenciadas, são uma tendên-
cia nesse mercado. “Moda e
tecnologia estão cada vez mais
próximos. Os consumidores
buscam equipamentos que
combinem com seu estilo de
vida, aliando design, opções de
cores e recursos de última ge-

DIVULGAÇÃO

Câmera se destaca por LCD grande e zoom óptico de 3X

ração”, destaca Salomão.
“Mulheres e adolescentes po-
dem se identificar com o mo-
delo rosa, enquanto os homens
e mulheres de estilo clássico
podem preferir o preto `bási-
co´”, conclui.

A nova cyber-shot DSC-
W55 tem preço sugerido de R$
1.199,00 e pode ser adquirida a
partir do mês de maio no site de
vendas www.sonystyle.com.br
e nas lojas especializadas.

A Gyotoku, detentora do
mais completo mix de produ-
tos e quarta maior indústria
cerâmica do Brasil, organiza no
próximo dia 15 de maio (ter-
ça-feira), às 19h, na Fundação
Armando Álvares Penteado
(FAAP), uma palestra sobre
as Tendências e Oportunida-
des no Segmento de Revesti-
mentos Cerâmicos.

Durante o debate, Cláudio
Luiz Thurler – Gerente de Su-

porte Técnico e Treinamentos
da Cerâmica Gyotoku - abor-
dará assuntos relacionados ao
mundo cerâmico, como o mer-
cado, as oportunidades e a ges-
tão dos sistemas construtivos.
O último tópico, inclusive, faz
parte da grade curricular do
novo curso de extensão da
FAAP, oferecido a partir do
segundo semestre de 2007.

A palestra tem entrada
franca. Os interessados podem

TENDÊNCIAS E OPORTUNIDADES

Gyotoku promove palestra na FAAP
confirmar presença pelo e-mail
pos.seminarios@faap.br ou
pelo telefone : 11/3662-7527.

ONDE: FUNDAÇÃO ARMANDO ÁLVARES

PENTEADO (FAAP)

ENDEREÇO: RUA ALAGOAS, 903,

HIGIENÓPOLIS – SP

LOCAL: PRÉDIO 3 – AUDITÓRIO 2

QUANDO: 15 DE MAIO, DAS 19 ÀS 21H

CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA:

POS.SEMINARIOS@FAAP.BR

VALOR: GRATUITO
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Se a primeira impressão
é a que fica, a situação
da Seleção Brasileira de

Beisebol nos Jogos Pan-Ame-
ricanos não é nada agradável.
A participação da equipe co-
mandada pelo técnico
Mitsuyoshi Sato, o Satão, nos
Juegos del Alba, competição
realizada de 29 de abril a 5 de
maio na Venezuela, apenas con-
firmou o que a Comissão Téc-
nica já previa: os brasileiros te-
rão que suar muito a camisa se
quiserem fazer bonito nos Pan.

Nem tanto pelo saldo. O
Brasil encerrou sua participa-
ção no 5º lugar na classifica-
ção geral, à frente de Colôm-
bia (6º), Nicarágua (7º) e Aruba
(8º), e atrás de Porto Rico (4º),
Venezuela (3º), Cuba (2º) e
Panamá (campeão). A Seleção
Brasileira disputou 7 partidas,
vencendo 3 e perdendo 4 – a
competição teve como sistema
o “um-contra-todos” em turno
único – incluindo uma partida
histórica contra Porto Rico, que
durou 6 horas e 36 minutos e
que se encerrou apenas na 18ª
entrada (9 prorrogações) – o
Brasil acabou derrotado por
Porto Rico pelo placar de 5 x 6
(1 x 1 no tempo normal).

“Foi a partida mais longa que
já participei”, disse o técnico

Mitsuyoshi Sato, o Satão, lem-
brando que a equipe estava ven-
cendo mas permitiu a virada dos
adversários. Para o treinador,
porém, a competição deixou algo
bem claro: ficar entre os três no
Pan não será nada fácil.

Se tudo ocorrer como pla-
neja a Confederação Brasilei-
ra de Beisebol e Softbol
(CBBS), os brasileiros devem
ficar no mesmo grupo de nica-
ragüenses, dominicanos e ame-
ricanos, enfrentando as seleções
nessa ordem. A outra chave
deve ser formada por Cuba,
Venezuela, México e Panamá.
Dessas seleções, Estados Úni-

cos, República Dominicana e
México não enviaram represen-
tação para a Venezuela.

De acordo com Satão,
Cuba enviou uma seleção B
enquanto a Nicarágua “escon-
deu o jogo” ao escalar a equi-
pe com seis juvenis. Panamá
e Venezuela, no entanto, parti-
ciparam com que o tem de
melhor – e preocuparam.

“O Panamá contratou três
técnicos cubanos, incluindo o
melhor treinador de arremessa-
dores do mundo”, conta Satão,
afirmando que o torneio serviu
para avaliar as condições físi-
cas e psicológicas dos jogado-
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Competição na Venezuela
acende ‘luz de alerta’ na Seleção

TIRO AO ALVO

Anba realiza
Prova Miralvo

res.
Alerta – “O grupo final deve
ser definido em meados de ju-
nho, mas deu para sentir que
pode ser útil”, explicou o técni-
co, lembrando que o grupo atu-
al, formado por 24 jogadores,
deve ganhar o reforço dos “ja-
poneses” Renan Sato, Reinal-
do Sato, Thiago Magalhães e
Rodrigo Miyamoto, além dos
jogadores que atuam no beise-
bol americano, Paulo Orlando
e Ânderson Gomes. Kleber
Ojima, Luis Camargo (Itália) e
Heitor Correa ainda não estão
confirmados.

Satão admitiu que o grupo,
de 20 jogadores, está pratica-
mente definido mas que por
enquanto prefere não antecipar
nomes para não desanimar o
grupo. “Traçamos um plano e
vamo cumpri-lo. Na próxima
semana vamos iniciar a segun-
da etapa dos treinamentos”,
explicou Satão, que espera ain-
da fazer de cinco a seis amis-
tosos contra adversários que
estarão no Pan. Segundo ele, a
competição na Venezuela acen-
deu a luz de alerta. “Daqui para
frente os treinos serão bem
puxados já que temos muitas
falhas para serem corrigidas”,
comentou.

(Aldo Shiguti)

Jogadores iniciam segunda etapa de treinos na próxima semana

ARQUIVO PESSOAL

“Voar baixo” é um lugar-
comum utilizado por locutores
esportivos para descrever a
performance de pilotos em to-
das as modalidades do automo-
bilismo. Mas é em algumas
provas do motociclismo que os
atletas chegam mais perto do
sentido literal da expressão.
Saltos de diversas alturas em
meio a retas e curvas de alta
velocidade fazem parte do re-
pertório do piloto da Equipe
Honda, Gustavo Takahashi,
atual primeiro colocado nas
85cc do Campeonato Brasilei-
ro de Motocross.

Considerado uma das prin-
cipais promessas das pistas, o
nikkei não se intimida com as
pressões e deixa claro o obje-
tivo em sua última temporada
na categoria: ser campeão.
“Já estou grande para a moto
de 85cc, tenho 1,70 m e 65 kg.
Além disso, a idade-limite
para essas competições é de
15 anos”, explica o jovem, que
é também o segundo coloca-
do no Arena Cross, transmiti-
do pela Rede TV. Ele acredi-
ta que não encontrará dificul-
dades na mudança do ano que
vem por conta do período de
adaptação antes do início da
temporada.

O treino, a coragem e o
gosto pelas motocicletas são os
fatores apontados por Takaha-
shi para o sucesso na profis-
são. Corridas, bicicleta, exer-
cícios de velocidade ou resis-
tência, além da prática do
motocross durante os fins-de-
semana, são conciliados pelo
nikkei com os estudos do pri-
meiro colegial em Caieiras.

Tal dedicação é uma exi-
gência do pai, Sidney Takaha-
shi, arquiteto e ex-participante

de competições de caratê. A
falta de “padrinhos” requer do
piloto um destaque constante
no motociclismo para atrair a
atenção de patrocinadores e
das principais equipes. Mas
essa dificuldade nunca foi um
empecilho para o nikkei conti-
nuar o seu sonho.

Nem mesmo o grave aci-
dente em prova na qual o ir-
mão teve o intestino rompido
há alguns anos, e a morte do
colega Daniel Guelman nessa
temporada, fizeram Takahashi
pensar em desistir da profis-
são. Apesar de possíveis pro-

blemas mecânicos e alguns ris-
cos, como errar a marcha, fa-
zer o traçado errado ou cair em
parte fofa da pista após um
salto, ele afirma que as
chances de um acidente são
pequenas.

“Cheguei a ver o Daniel no
chão, no dia em que ele bateu.
Até agora, ninguém sabe a
causa da queda dele. Ele era
meu amigo, mas nunca passou
pele minha cabeça largar tudo.
Essa perda me deu ainda mais
força para continuar a compe-
tir”, complementa.

(Gílson Yoshioka)

MOTOCICLISMO

Gustavo Takahashi, 15, é o primeiro colocado
no Campeonato Brasileiro de Motocross

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Manobras arriscadas e perigos da profissão encorajam jovem

Com uma vitória
sobre Maringá por 3 a
2, a equipe do Cooper-
cotia faturou o título da
4ª Taça IV Taça de
Softbol Feminino In-
terclubes Juvenil, com-
petição reaizada no úl-
timo dia 6, em Arujá
(SP). Na decisão, fo-
ram necessárias quatro
entradas extras para o
Coopercotia vencer a
partida. Um dos desta-
ques da equipe, a ar-
remessadora Camila
Silva foi premiada
como a Melhor Jogadora do
Campeonato, enquanto que a
também arremessadora Dani-
ela Kassada, de Maringá, re-
cebeu o prêmio de Jogadora
Mais Eficiente.

Escalações das equipes na
final (ordem de rebatedoras):
Coopercotia: Kátia Abe (2a-
base), Milena Toyoda (re-
ceptora), Talita Tanabe (interba-
ses), Cibele Kirihara (1a-base),
Mariana Nitta (jardineira-cen-
tral), Emi Higashitani (jardinei-
ra-direito), Ilka Hatakeyama (jo-
gadora-designada), Lilian Kuroki
(jardineira-esquerdo), Karen
Ishihara (3a-base) e Camila Sil-
va (arremessadora) - Técnico:
Jun Hozawa.

Maringá: Daniela Kassada
(arremessadora), Vivian Si-
raichi (2a-base), Tathiane

Misawa (3a-base), Vivian Mo-
rimoto (receptora), Veronika
Fukunishi (jardineira-direito),
Karissa Higaki (jardineira-cen-
tral), Karoline Higaki (1a-base),
Mayra Akamine (interbases) e
Sofia Grillo (jardineira-esquer-
do - Técnico: Sérgio Saito.

SOFTBOL

Coopercotia conquista título
do Interclubes Juvenil

Resultados - Fase Final
06/05 - Domingo

Chave Ouro
Coopercotia 6 x 3 Atibaia

(Semifinal)
Central Glória 1 x 12 Maringá

(Semifinal)
Coopercotia 3 x 2 Maringá

(Final - 11ª entrada/penalidade)
Placar da final:

Cooper - 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 1 2 = 3
Maringá- 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 1 1 = 2

Chave Prata
Nippon Blue Jays 8 x 0 Dragons

Gigante 7 x 1 Guarulhos
Marília 3 x 6 Nippon Blue Jays

Marília 4 x 1 Gigante

Garotas do Cooper foram campeãs

DIVULGAÇÃO

A categoria pré-infantil do
Nikkey Clube de Marília con-
quistou o título da 11ª Taça
Brasil de Beisebol Interclubes
Pré-infantil. Na decisão, a
equipe de Marília mostrou gar-
ra e vibração para superar o
Nippon Blue Jays por 3 x 1 na
final da competição, disputada
nos dias 5 e 6, nos campos da
Acema (Associação Cultural
e Esportiva de Maringá).

Os destaques da competição
ficaram para o arremessador
João Vitor Aires (Marília), elei-
to o Melhor Jogador do Cam-
peonato, e para o atleta Lucas
Mifume (Mirandópolis), eleito o
Jogador Mais Esforçado.

Resultados - Fase Final
06/05 - Domingo

Chave Ouro
Gecebs 1 x 11 Nippon Blue Jays

(Semifinal)

Mirandópolis 7 x 13 Marília
(Semifinal)

Marília 3 x 1 Nippon Blue Jays
(Final)

Chave Prata
Nikkei Curitiba 5 x 2 Ibiúna

(Semifinal)
Pereira Barreto 0 x 8 Bastos

(Semifinal)
Nikkei Curitiba 4 x 10 Bastos

(Final)
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Marília fatura o título do Pré-infantil em Maringá

Chave Bronze
Atibaia 6 x 7 Maringá (Semifinal)

Presidente Prudente 9 x 4
Coopercotia (Semifinal)

Maringá 0 x 10 Presidente
Prudente (Final)
Chave Incentivo

Jales 6 x 7 Londrina (Semifinal)
Mogi 18 x 0 Paraná Clube

(Semifinal)
Londrina 5 x 6 Mogi
(Final - penalidade)

Equipe de Marília ficou em primeiro no Pré-Infantil

DIVULGAÇÃO

O 5º Campe-
onato Paulista
de Beisebol
Adulto prosse-
gue amanhã
(13), com a rea-
lização da quar-
ta rodada, em
quatro sedes.
Todas as parti-
das têm início às
9 horas. No Co-
opercotia, os donos da casa
enfrentam o Indaiatuba; no
campo do Gecebs, os anfitri-
ões pegam o Guarulhos; em
Itapecerica da Serra, o Dra-
gons enfrenta o Nippon Blue
Jays “B” e no Estádio Muni-
cipal de Beisebol Mie Nishi,
no Bom Retiro, jogam Shida
e MED-USP.

BEISEBOL 2

Campeonato Paulista tem
rodada neste domingo (13)

Pela terceira rodada, foram
realizadas seis partidas. Nos
campos do Dragons: Nippon
Blue Jays “A” 3 x 1 Gecebs,
Guarulhos 3 x 10 Coopercotia,
Atibaia 4 x 5 Dragons e Nippon
Blue Jays “B” 3 x 2 Shida. No
Bom Retiro: São Paulo 6 x 9
Mogi das Cruzes e Anhangue-
ra 6 x 7 Suzano.

(*) Vitórias (v), Derrotas (d), Empate (e). Critérios para classificação entre
equipes com mesmos números de v-d-e: confronto direto, pontos permitidos
(tomados), saldo de pontos (marcados-tomados) e pontos conseguidos (mar-
cados) somente entre as equipes empatadas.

Confira a classificação até a terceira rodada

Grupo A

1º Nippon B.Jays-A  3v

2º Gecebs  2v 1d

3º Coopercotia  1v 1d

4º Indaiatuba  2d

5º Guarulhos  2d

Grupo B

1º Dragons  3v

2º Nippon B.Jays-B 2v

3º Atibaia  1v 2d

4º Shida  2d

5º Medicina-USP  2d

Grupo C

1º Mogi das Cruzes  2v

2º Suzano  1v 1e

2º São Paulo  1e 1d

3º Anhanguera  2d

Jogadores entram em campo amanhã

DIVULGAÇÃO

A Anba (Associação Nova
Bandeirante de Tiro ao Alvo)
realiza amanhã (13), das 9 às
16 horas, na Sala de Exposi-
ções do Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa e de Assistência Social), a
19ª etapa do Campeonato
Miralvo Virtual em homena-
gem aos participantes com
nomes com iniciais em S. O
campeonato é aberto a todos
nas categorias masculino e fe-
minino, PPDF (pessoas porta-
doras de deficiência física) e
Melhor Centro Olímpico nas
modalidades pistola de ar olím-
pica 4,5 mm sem chumbinho.

Na prova anterior, a 18ª pro-
va – em homenagem aos no-
mes com iniciais em “R” – re-
alizada no dia 8 de abril, o des-
taque ficou por conta do
casalYuji e Ureshi Sato, que
venceram as categorias vete-
rano masculino e veterano fe-
minino, respectivamente

ARQUIVO PESSOAL
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MÚSICA

Idolatrado no Japão, Toninho Horta faz
uma retrospectiva dos 40 anos de carreira

JORNAL NIPPAK

Horta, que já fez diversas turnês no Japão: “O povo de lá  me adora”

Ele já tocou com Elis Re-
gina, Gal Costa e Mil-
ton Nascimento, re-

gravou músicas de Tom Jobin
e fez duo com o instrumentista
japonês Ryuichi Sakamoto.
Recebeu o prêmio de 5º me-
lhor guitarrista do mundo pela
revista Melody Marker, de
Londres, em 1977, e foi um dos
convidados para participar da
gravação do álbum A Big
Hand for Hanshin, em bene-
fício das vítimas do terremoto
de Kobe, em 1995.

Estes são apenas alguns
dos marcos dos 40 anos de
carreira do músico Toninho
Horta, que comemora o lança-
mento do CD duplo Solo – Ao
Vivo. O trabalho é uma retros-
pectiva das quatro décadas em
que o mineiro circulou pelos
mais diversos países e estilos
musicais. “Toquei com muitos
músicos japoneses e europeus
e percebi que em cada lugar
há uma pulsação diferente.
Cada cantor que acompanhei
tinha um jeito também e con-
segui me adaptar a maneira de
tocar cada estilo”, afirma.

Entre os locais em que se
apresentou no exterior está o
Japão, destino que se tornou
freqüente no caderno de via-
gens de Horta desde 1991,
quando fez sua primeira apre-
sentação no país. Pelas turnês
no arquipélago, o mineiro ge-
ralmente mostra o talento no
palco do clube de jazz Blue
Note, em Tóquio. “No Japão
o pessoal me adora”.

O fato é que desde 1976,
quando acompanhou Milton
Nascimento pela primeira vez
em  uma viagem internacional,
Horta ganhou reconhecimen-
to no exterior e passou a ser
requisitado não só em apresen-
tações, como também convi-
dado para acompanhar diver-

sos músicos de renome. “Eu
comecei a gostar muito do ou-
tro lado do mar”, brinca.

Reconhecimento – Alcançar
a fama no exterior é um sonho
– na maioria dos casos não
realizado - de muitos artistas
brasileiros. Apesar de tê-lo
conquistado, Horta optou por
fazer de moradia o país que lhe
deu a oportunidade de tocar no
Clube da Esquina, movimento
que marcou a história da MPB
na década de 70.

“Eu sei que trabalharia mui-
to mais no exterior. No Brasil,
tenho de me dividir entre o lado
de intérprete com o de produ-
tor. A demanda de trabalho lá
fora é maior”.

O mineiro, que decidiu não
trocar o Brasil por outro país e
quis ficar próximo da família
,confessa que na terra natal fica
“renegado a trabalhos especi-

ais”. “A cultura da música ins-
trumental é mais antiga em ou-
tros lugares, onde o público para
esse tipo de música é maior. Eu
gosto de viajar para fora e ver
que têm pessoas que admiram
meu trabalho. Isso é muito gra-
tificante, mas o reconhecimen-
to no seu próprio país é mais
prazeroso”, acrescenta.

Autodidata, Horta cresceu
em uma família de tradições
musical e sofreu forte influên-
cia da mãe e do irmão mais
velho, o baixista de jazz Paulo
Horta. Músico profissional já
aos dezesseis anos, o mineiro
conta com 23 CDs lançados no
mercado e um selo próprio, o
Minas Records.

Foi incluído numa compila-
ção da Sony/BMG americana
dos 74 guitarristas mais impor-
tantes dos últimos 100 anos do
Blues ao Jazz no mundo e tam-
bém indicado na 6ª edição do

prêmio Grammy Latino com o
trabalho Toninho Horta com
o Pé no Forró, que concorreu
na categoria de melhor álbum
de música popular brasileira.

Nos projetos do artista es-
tão um trabalho de música pop
e uma parceria com a Orques-
tra Sinfônica de Londres.
“Além de eles serem excelen-
tes, eles têm uma abertura
grande para gravar com artis-
tas populares. É um sonho que
tenho, sou ambicioso”.

Show – A temporada de
shows do Solo – Ao Vivo teve
início na última quinta-feira, em
São Paulo. Até este domingo
(13), o músico apresenta o
novo trabalho no Teatro Fecap,
inaugurado no final de 2006.
“Faço a abertura do show com
voz e violão e depois me apre-
sento com a Orquestra Fantas-
ma”, adianta. A orquestra que
acompanha o músico há cer-
ca de 30 anos é formada por
Rudi Berger (violino), André
Dequech (teclados), Yuri
Popoff (baixo) e Robertinho
Silva (bateria).

Entre as músicas que se-
rão apresentadas estão “Segue
em Paz”, que compôs com Mil-
ton Nascimento, “Era só co-
meço o nosso fim”, de Yuri
Popoff e Murilo Antunes e
“Aqui, Ó!”, parceria com Fer-
nando Brant.

(Luciana Kulba)

TONINHO HORTA E BANDA
FANTASMA
ONDE: TEATRO FECAP (AV.
LIBERDADE, 532, LIBERDADE)
QUANDO: ATÉ 13 DE MAIO. SÁBADO ÀS

21H E DOMINGO ÀS 19H

DURAÇÃO: 90 MINUTOS

INGRESSOS: R$ 20,00 (INTEIRA) E R$
10,00 (MEIA)
INFORMAÇÕES: 0800-551902, 11/
3272-2277 - WWW.FECAP.BR

Depois do sucesso
da primeira ero
comedy (comédia eró-
tica) lançada no Bra-
sil, Love Junkies, a
Editora JBC publica
mais um título assina-
do por Kyo Hatsuki:
Inu-Neko. Com dese-
nho perfeito, detalhado
e cheio de sensualida-
de, a minissérie em três
volumes narra as revi-
ravoltas de um peculi-
ar triângulo amoroso
formado por uma linda
professora cheia de
conflitos e dois estu-
dantes com a sexuali-
dade à flor da pele.

As palavras japo-
nesas inu (“cachor-
ro”) e neko (“gato”), que for-
mam o título do mangá, fazem
referência às duas persona-
gens femininas principais da
série. A estudante Makino Aoi
(neko) adora os felinos. Ela
tem o temperamento de uma
gata de rua - livre e sem pu-
dores, briga com unhas e den-
tes pelo que quer. Mas seu
objeto de desejo, o primo
Toraichi Kanda, tem passado
os dias imaginando uma mu-
lher bem mais madura nas si-
tuações excitantes de suas
revistas e filmes eróticos.
Esta mulher, a professora
Sachi Hoshikawa (inu), tem o
temperamento oposto ao de
Makino: recatada, séria e in-
teligente, ela evita até mesmo
tocar em alguém do sexo
oposto. E ainda por cima, ado-
ra cachorros.

A professora parece atrair
a atenção de Tora naturalmen-
te, mas Makino fará o que for
preciso para seduzir o primo e
convencê-lo de que, na verda-

de, ela é a mulher de sua vida.
O rapaz que se segure, porque
as duas moças esbanjam sen-
sualidade.

A autora – Natural de Osaka,
no Japão, a autora Kyo
Hatsuki nasceu em 6 de de-
zembro de 1974. Também co-
nhecida como Naizo Kudara,
pseudônimo com que assina-
va seus trabalhos antes de se
tornar conhecida, publicava
em fanzines os seus mangás
eróticos e histórias picantes.
Com o sucesso de Love
Junkies, Kyo Hatsuki passou
a usar o nome verdadeiro e
montou seu próprio estúdio, o
Atelier Ça Va.

INU-NEKO
AUTORA: KYO HATSUKI

CÓDIGO: ISBN 978-85-87679-64-2
PÁGINAS: 96
FORMATO: 12,5 X 18 CM

PREÇO: R$ 5,90
PREVISÃO PARA LANÇAMENTO EM

BANCAS: 15 DE MAIO

HENSHIN

Inu-Neko é o novo mangá
adulto da JBC

Mangá deve ser lançado dia 15
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