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Especialistas do Japão chegam ao Brasil
para discutir movimento dekassegui

Oficialmente, o fenômeno de-
kassegui começou nos idos de
1990. De lá para cá, muita
coisa mudou. Para falar dos
17 anos de movimento, espe-
cialistas japoneses chegam
nessa semana ao Brasil para
a troca de informações com
lideranças brasileiras. Na oca-
sião, o Ciate (Centro de In-
formação e Apoio ao Traba-
lhador no Exterior), uma das
principais entidades responsá-

veis por auxiliar tanto quen vai
quanto quem volta do Japão,
comemorará seus 15 anos.
Para o público, trata-se de
uma boa oportunidade para
conhecer de perto estudiosos
e ouvir relatos de brasileiros
ilustres que passaram pela ter-
ra do sol nascente, caso do
ex-jogador de futebol Wagner
Lopes, que, inclusive, defen-
deu a seleção japonesa há al-
guns anos.
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Serra anuncia investimento de
R$ 220 mi para Vale do Ribeira

DIVULGAÇÃO
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O governador José Serra
anunciou no último dia 5 um
conjunto de medidas para o
desenvolvimento do Vale do
Ribeira, no sudoeste do Esta-
do. O plano reúne investimen-
tos de R$ 220 milhões para 23
cidades da região. “A qualida-
de de vida da população do

Vale do Ribeira tem melhora-
do, mas eu não tenho dúvida
alguma de que vai melhorar
ainda mais com esses investi-
mentos”, disse Serra durante
visita à cidade de Registro. Na
ocasião, deputados federais e
autoridades da região também
estiveram presentes.

Atividades físicas:
dicas para levar
uma vida saudável
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As desculpas são infinitas. Fal-
ta de tempo, falta de dinheiro
e reclamações de academias
lotadas estão entre os argu-
mentos mais usados para jus-
tificar o sedentarismo. Mas em
meio há tantos motivos como
esses, muitas pessoas se es-
quecem que existem outras
atividades físicas que não exi-
gem longas horas do seu dia.
”Para aqueles que não gostam
ou não podem freqüentar uma
academia, há diversas alterna-
tivas como caminhada, corri-
da, bicicleta”, conta o personal
Sérgio Teruya.

Escolas divulgarão
documentário sobre
imigração japonesa
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Região considerada um dos
marcos da colonização japo-
nesa no Brasil, o Vale do Ri-
beira, em São Paulo, viu mais
uma vitória ser alcançada.
Através da ONG Ecofalante,
o documentário “Os Japone-
ses no Vale do Ribeira e Su-
doeste Paulista” acaba de ser
finalizado e está pronto para
percorrer escolas estaduais e
mostrar aos alunos a vida dos
primeiros imigrantes que che-
garam por lá. No total, são
5,5 mil DVD’s a serem distri-
buídos até o início do ano que
vem.

Campeonato Nikkey
de Golfe reúne a
‘elite’ nikkei no Arujá
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A Associação Nikkey de
Golfe do Brasil realizará, nos
dias 10 e 11 de novembro,
no Arujá Golfe Clube, o 38º
Campeonato Nikkey de
Golfe do Brasil. Trata-se de
uma das competições mais
tradicionais da comunidade
nipo-brasileira por reunir a
elite nikkei do esporte. Par-
ticipam atletas de diversos
estados, como São Paulo,
Paraná, Norte-Nordeste,
Rio Grande do Sul, Rio de
Janeiro e Minas Gerais. As
inscrições prosseguem até o
dia 30/10.

Vila Maria escolhe
samba para ‘Carnaval
do Centenário’

———––––——– | pág 3

A escola de samba Unidos de
Vila Maria, segunda coloca-
da no Carnaval deste ano, já
escolheu seu samba-enredo
que embalará os passistas no
ano que vem. Em uma final
que reuniu membros da agre-
miação e representantes da
comunidade nipo-brasileira
no último dia 05, a escola es-
colheu a letra dos composi-
tores Dão, Véia, Martins,
Nando e Moleque Pará, gru-
po denominado “Samba 16”.
A final foi decidida entre qua-
tro sambas, com quadra cheia
e muita disputa.

Jovem nikkei está entre as principais
dançarinas do ventre no País

Quem tem referênci-
as como É o Tchan e
a novela O Clone
para a dança do ven-
tre, com certeza vai se
impressionar ao co-
nhecer a nikkei
Suellem Leiko Azeve-
do Morimoto. Com
10 anos de estudos
dessa arte, ela e algu-
mas das principais
bailarinas do País são
os destaques das
apresentações da es-
cola e casa de chá
Khan el Khalili.
Quando uma das me-
ninas joga o véu para
alguém da platéia, sig-
nifica que ela dedica
seu show para aquela
pessoa. “Maktub
[está escrito]”!, mui-
tos devem pensar.

DIVULGAÇÃO
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O que Joe Hirata e Mauricio Miya têm em comum? Além da ascendência japonesa, ambos elegeram a música
como profissão. Não bastasse, optaram pelo estilo sertanejo. Outra coincidência: tanto Joe Hirata, com mais
tempo de estrada, como Mauricio Miya estão lançando seus CDs no mercado. Mauricio Miya está divulgando
seu primeiro trabalho solo, Ego. O batismo aconteceu na Festa de Peão de Boiadeiro de Barretos. No próximo
dia 27, é a vez de Joe Hirata lançar ‘Mistura de Raças’, em show no Bunkyo.
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AGENDA
A FUNDAÇÃO MOKITI
OKADA realiza nos próximos dias
20 e 27, das 9 às 13h, o curso de
Introdução à Gestão Ambiental
Urbana. O objetivo é estudar a
evolução do conceito de gestão
ambiental urbana e relacionar o
habitat urbano e o ambiente le-
vando em conta a cidade como
fator físico. O responsável pelo
curso é o gestor ambiental e ge-
rente da Korin Meio Ambiente,
José Luiz Choiti Tomita. O valor é
de R$ 60,00. Mais informações po-
dem ser obtidas pelo telefone 11/
5087-5134 ou pelo e-mail
cursoslivres@fmo.org.br.

BEISEBOL INFANTIL – Numa
promoção da Federação Parana-
ense de Beisebol e Softbol e Ali-
ança/Liga e realização da Associ-
ação Cultural e Esportiva de Ma-
ringá, será realizado nos dias 20 e
21 de outubro o 13º Campeonato
Paranaense de Beisebol Infantil,
na sede da Acema, em Maringá.

SOFTBOL VETERANO – Em
mais uma promoção da Federação
e da Aliança/Liga será realizado
nos dias 20 e 21 de outubro o 11º
Campeonato Paranaense de
Softbol Veterano (54 a 59 anos),
no campo da Aceg, em Goioerê.

O CIATE (Centro de Informação e
Apoio ao Trabalhador no Exteri-
or) informa seus próximos cursos
preparatórios para quem pretende
trabalhar no Japão. No dia 17/10
(quarta-feira), das 14 às 16h, o tema
será “Seguro Contra Acidente de
Trabalho”, e no dia 18/10 (quinta-
feira), das 10h30 às 12h30, “Utili-
zação de Hello Work e Órgãos
Assistenciais no Japão”. Os cur-
sos são gratuitos e acontecem no
escritório do Ciate (Rua São Joa-
quim, 381, 1º andar, sala 11). Infor-
mações pelo tel.: 11/3207-9014.

O GRUPO ESCOTEIRO CARA-
MURU realizará no próximo dia 21/
10, das 10 às 17h, no GE Caramu-
ru (Rua José do Patrocínio, 550 –
próximo à estão Ana Rosa do me-
trô), o seu Bazar Beneficente Ca-
ramuru. O evento conta com di-
versos pratos, como sushi, tema-
ki, harumaki, churrasco, doces,
sonho, barracas de diversão,
bingo e muito mais. O valor arre-
cadado com as vendas será rever-
tido em prol das atividades
escoteiras. Transporte gratuito do
metrô Ana Rosa (saída a partir do
estacionamento da estação, sen-
tido Jabaquara-Paraíso), até o lo-
cal. Informações pelo tel.: 11/5573-
1976. E-mail: gecaramuru@
gecaramuru.com.br

MAURÍCIO TAKARA, multi-
instrumentista paulistano das ban-
das Hurtmold, Instituto e SP
Underground, volta ao Museu da
Imagem e do Som (Av. Europa, 158
– Jardim Europa) no próximo dia
15 de outubro (segunda-feira), às
21h, para apresentação especial no
projeto Encontros da Imagem e do
Som. Na ocasião, será apresenta-
do pela primeira vez um formato
diferenciado do seu show usual.
O “show/instalação” intitulado
Variações da Luz que Toca é base-
ado no uso de imagens projetadas
e refletidas em objetos (telas, pa-
nos, espelhos, etc) como fonte
sonora para composição de uma
peça musical/visual que explora di-
versos aspectos do espaço físico
onde se passa. O músico assume
o controle de samplers, sintetiza-
dores, computador, etc; e ainda
conta com a participação de Rogé-
rio Martins (Hurtmold), nas per-
cussões e de Luciano Valério,  nas
projeções e eletrônicos. Ingressos:
R$ 10,00 e R$ 5,00.

FOTO  DO  LEITOR

Este espaço é seu! Envie
sua foto para esta coluna
pelo e-mail jornaldonikkey
@yahoo.com.br (assunto:
foto do leitor), com informa-
ções sobre o evento e tele-
fone para contato. Vale tudo:
festa de aniversário, batiza-
do, casamento, reunião de
confraternização, excursão,
a foto do filho, do animal de
estimação... Participe!

CENTENÁRIO – Na região sul da Capital, as associações nipo-brasileiras Colônia, Cipó, Casa
Grande, Cidade Ademar, Brooklin, Santo Amaro, Represa, Showa, Sociedade Cultural Jabaquara,
AJAB e mais os representantes das entidades como Rotary Club Jabaquara, Imigrantes e Lyons
Nikkei, reuniram-se no último dia 02 na sede do Cidade Ademar Nikkei Clube com o objetivo de
programarem, na região, eventos alusivos à comemoração do Centenário.

FESTIVAL DE CORAL – A
Aliança Cultural Brasil-Japão
realizou no último dia 07, no
Grande Auditório do Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social), o 41º Festival de
Coral. O evento reuniu cerca
de mil vozes divididas em 25
corais, entre infanto-juvenis e
adultos.

Coral do Suzano Kongoji Gakuen Coral Shiinomi Infantil

Coral da Sociedade Beneficente Feminina
Esperança

Coro da Associação Cultural e Esportiva de
Londrina

O diretor Renato Yamada faz o encerramento do evento, antes da
apresentação do coral Lirio da BSGI

SEMPRE MULHER – O Grupo Sempre Mulher e o secretário de Planejamento e Tecnologia
de Informação, Hiroyuki Minami, realizaram no dia 07 de outubro (domingo) mais uma edição do
seu tradicional yakissoba beneficente. O almoço foi realizado em São Bernardo do Campo e
serviu cerca de 1300 porções do prato oriental. A renda do evento foi destinada para três entida-
des: Creche Pelicano, Núcleo Educacional São Francisco de Assis e Lar da Criança Emmanuel.

Etsuko Miura, Minami, Setsuko e Yuri Jinno Deolinda Nakano, Natalina Inoue e Tereza Nakano

Mario Ona saboreou um dos pratos típicosLuiza Marui, Clarice Fukuti, Dirce Fukuti e Fátima
Matsuda

POSSE – Os deputados William Woo, Walter Ihoshi e Hidekazu
Takayama, e o presidente do Bunkyo, Kokei Uehara, prestigia-
ram a posse dos três novos ministros do Tribunal Superior do
Trabalho, Pedro Paulo Teixeira Manus, Fernando Eizo Ono e
Guilherme Augusto Caputo Bastos. A solenidade foi realizada
no dia 4 de outubro, em Brasília.

TÊNIS DE MESA – A Confederação Brasileira de Tênis de
Mesa entregou ao ministro do esporte, Orlando Silva, uma pla-
ca em homenagem aos esforços em prol do esporte brasileiro.
A comitiva de tênis de mesa, formada pelo presidente da CBTM,
Alaor Azevedo, pelo secretário geral Luiz Desideratti e pelos
mesa-tenistas Hugo Hoyama e Mariany Nonaka passaram dois
dias em Brasília a convite do Ministério do Esporte.

Deputada Manuela D’Ávila, ministro Orlando Silva, Hugo Hoyama,
Alaor Azevedo e a deputada Lidice da Matta

MADE IN JAPAN – A revista Made in Japan comemorou
seu décimo aniversário em grande estilo. A festa aconteceu no
dia 9, no Buffet Colonial (Zona Sul de São Paulo) e reuniu per-
sonalidades da comunidade nipo-brasileira.

Patricia, Luzia, Júlio e Marina da Editora JBC

Discurso do presidente Masakazu Shoji

O diretor executivo da Daiwa Service, Shinji Jorge Nakaoka, e o
presidente do Centro Cultural Okinawa do Brasil, Shinji Yonamine
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História dos imigrantes japoneses
será repassada em escolas de SP

Nos preparativos para o
desfile do Carnaval 2008, a
Unidos de Vila Maria definiu
no último dia 05 seu samba-
enredo. Em uma final que reu-
niu membros da agremiação
e representantes da comuni-
dade nipo-brasileira, a escola
escolheu a letra dos composi-
tores Dão, Véia, Martins,
Nando e Moleque Pará, gru-
po denominado “Samba 16”.
A final foi decidida entre qua-
tro sambas, com quadra cheia
e muita disputa.

Segundo o presidente da
escola, Serginho, a escolha fi-
nal foi difícil, principalmente
pelas canções que concorre-
ram. “Gostaria de agradecer a
todos os sambas concorrentes
pela dedicação, criatividade,
qualidade e profissionalismo.
Saibam que tudo que foi feito

CARNAVAL 2008

Unidos de Vila Maria define samba-enredo para desfile do Centenário

Eu quero ver brilhar!
Vila Maria vai passar
Irashai-mase a esse povo
do oriente
Da terra do sol nascente

Abrem-se os portais
Das tradições, de uma
cultura milenar...
Preservam seu jardim
oriental e a arte de
cultivar
Na religião, celebração a
cerimônia do chá
No ocidente se tornou
realidade

A conquista do tratado da
amizade
E com a honra de um
samurai guerreiro
Cruzou os mares rumo ao
solo brasileiro

Pra massa toda aplaudir
A bateria ta aí... Vem ver
E vamos comemorar
O centenário brindar... Saquê

Em sua criação, a gentileza
tem rosto de mulher
Símbolos da sorte que
anunciam devoção e muita fé

Confira a letra do samba campeão
O shodo não se apagou!
A arte deu movimento a
vida
No plantio do algodão,
Ô terra boa que se planta
dá
Na culinária requinte em
nossa mesa
Pratos com toque de beleza
A evolução da tecnologia
Dá asas a imaginação,
presente em nosso dia a dia
Com a imigração, somos
filhos de uma só nação
Arigato a essa parceria
Brasil, Japão que alegria...

mentais para uma boa avalia-
ção, os grandes e imortais sam-
bas, um dia foram somente le-
tras em um simples pedaço de
papel”, disse ele.

Com o tema “Irashai-mase:
Milênios de Cultura e Sabedo-
ria, no Centenário da Imigra-
ção Japonesa”, a Vila Maria
promete surpreender o públi-

co no Sambódromo do
Anhembi. Dentre as novidades,
os carros alegóricos já estão
em fase de preparação, bem
como as fantasias.

para a nossa agremiação foi
valorizado e respeitado à altu-
ra. A comissão julgadora foi
extremamente preparada para
julgar na escolha do samba ven-

cedor. Portanto a divulgação do
trabalho, a boa apresentação, o
calor da torcida, enfim, tudo que
foi feito para enaltecer a obra
foi valido, são quesitos funda-

O grupo campeão comemora vitória sobre demais concorrentes

DIVULGAÇÃO

O que era para ser uma
mega-apresentação nas co-
memorações do Centenário da
Imigração em 2008, não será
mais. Com o imbróglio criado
desde o início do ano, o desfe-
cho para uma das principais
atrações dos festejos acabou
com um final triste: o cancela-
mento em definitivo dos shows
do cantor Itsuki Hiroshi.

No Paraná, o anúncio ofi-
cial saiu no fim de setembro,
quando a comissão responsá-
vel pela parte artística confir-
mou o cancelamento. O moti-
vo, segundo os próprios dire-
tores, é a de que as comissões
organizadoras de São Paulo e
do Paraná não conseguiram
chegar a um acordo com o
novo empresário do cantor,
uma vez que o antigo morreu
no transcorrer das negocia-
ções. No “novo” contrato, hou-
ve a inserção de novas cláu-
sulas que inviabilizariam a ten-
tativa de se trazer o astro ja-
ponês.

A principal divergência era
em relação a quantidade de
músicos que viriam ao Brasil.
De início, acertou-se que sete
acompanhariam Hiroshi. Po-
rém, o novo empresário con-
firmou que o contrato só seria
fechado se viessem quinze
músicos. Na questão das pas-
sagens aéreas, novo empeci-

lho: o custo total passou para
R$ 650 mil, R$ 250 mil a mais
do que nas conversas iniciais.
Por tudo isso, as comissões
artísticas tanto de São Paulo
quanto do Paraná optaram por
não aceitarem as exigências.

Com a definição, ambas as
comissões lutam agora para
trazer um nome de peso para
abrilhantar os festejos. Na par-
te musical, está confirmada a
vinda da cantora nikkei Mina-
mi Kanako, cujo relativo su-
cesso do outro lado do mundo
chamou a atenção de dirigen-
tes brasileiros. A agenda ain-
da não está definida, mas a in-
tenção é levar a jovem para
São Paulo, Paraná e Campo
Grande. Outra solução encon-
trada pelos lados paulistas é
fechar com um grande nome
da música nacional O nome,
por enquanto, é mantido a sete
chaves. É ver para crer.

CENTENÁRIO/MÚSICA

Paraná confirma cancelamento
de Itsuki Hiroshi para 2008

Hiroshi: cantoria cancelada

Região considerada um
dos marcos da coloni-
zação japonesa no Bra-

sil, o Vale do Ribeira, em São
Paulo, viu mais uma vitória ser
alcançada na corrida para as
comemorações do Centenário
da Imigração, no ano que vem.
Através da ONG Ecofalante,
o documentário “Os Japoneses
no Vale do Ribeira e Sudoeste
Paulista” acaba de ser finali-
zado e está pronto para per-
correr escolas estaduais e
mostrar aos alunos a vida dos
primeiros imigrantes que che-
garam à região. No total, são
5,5 mil DVD’s a serem distri-
buídos até o começo de 2008.

O lançamento oficial acon-
teceu no último dia 28 de se-
tembro na Secretaria de Edu-
cação do Estado de São Pau-
lo, reunindo convidados, im-
prensa e representantes regi-
onais. Na ocasião, os presen-
tes viram em primeira mão a
obra, além de trocarem infor-
mações sobre a empreitada.

O vídeo fará parte do Pro-
grama Viva Japão, que inclui
aulas sobre a história do Ja-
pão, bem como sua cultura e
costumes em salas de aula das
escolas estaduais do ensino
fundamental e médio. Em
2008, as aulas serão estendi-
das a toda rede estadual, num
total de 5 mil escolas, como
forma de preparar os alunos
para as comemorações dos
festejos, no dia 18 de junho de
2008.

Segundo o diretor e produ-
tor do documentário, Francis-
co Guariba, ver o filme pronto
para ser distribuído “é um so-
nho”. “Foi uma verdadeira
honra realizar o trabalho. De
início, fomos convidados pelo
Centenário de Registro e co-
meçamos a rodar as filmagens.
São histórias muito interessan-
tes e que contam a trajetória
dos japoneses por lá. Outro
ponto é a situação hoje da co-
munidade, com os projetos de
vaorização e preservação da
cultura entre os mais jovens”,
explica ele.

Para a secretária-adjunta
da Educação, Iara Prado, e o
coordenador do Viva Japão,

Hiroyuki Hino, a iniciativa
vem incrementar ainda mais
as aulas sobre história japo-
nesa que já acontecem nas
salas de aula. “No Brasil, há
muitas dificuldades como a
desigualdade social. Mas esse
vídeo traz justamente o orgu-

lho de ser brasileiro, uma
multiculturalidade presente no
País. Realmente é uma gran-
de oportunidade para os alu-
nos aprenderem um pouco
mais não só do Japão, como
do Brasil também”, disse Pra-
do. Hino também segue a mes-

ma linha. Para ele, o docu-
mentário “é um incremento
dentro do Viva Japão. E aju-
dará a compreensão das cri-
anças e dos jovens, fortale-
cendo ainda mais a união en-
tre os dois povos.”

(Rodrigo Meikaru)

Se depender da resposta
dos presentes na exibição
ocorrida na Secretaria de
Educação, o sucesso de “Os
Japoneses no Vale do Ribei-
ra e Sudoeste Paulista” está
mais que garantido. Com
uma narrativa objetiva
permeada com histórias sa-
borosas, o filme mostra exa-
tamente toda a trajetória dos
imigrantes japoneses na re-
gião, relembrando a dificul-
dade encontrada à época,
seja na parte de construção
de casas, passando pelo em-
pecilho para se plantar arroz
e chá, além de mostrar a
saga dos nikkeis que deixa-
ram suas famílias para ga-
nharem a vida no Japão, já
na década de 80 e 90.

No total, são 26 minutos
de duração. O tempo relati-
vamente curto, porém, não

atrapalha. Pelo contrário, ga-
nha em dinâmica, principalmen-
te porque é dividido em três par-
tes: antes da guerra, o pós-guer-
ra e o panorama atual.

Já os personagens escolhi-
dos para narrarem as passa-
gens são conhecidos da comu-

nidade. Estão lá o chefe de
gabinete de Registro, Manoel
Chikaoka; a vice-prefeita
Inês Kawamoto; o presiden-
te da Fenivar, Toshiaki Ya-
mamura; o coordenador do
Centenário em Registro,
Hideo Nasuno, dentre ou-
tros. Todos contam histórias
da comunidade local, além de
lembrarem (com direito a
fotos da época) das próprias
histórias das famílias. A tri-
lha sonora e a direção musi-
cal ficam por conta de Shen
Ribeiro.

Para se chegar ao produ-
to final, Francisco Guariba
reuniu oito profissionais e
contou com o apoio de diver-
sas entidades nikkeis, além de
ter o patrocínio da Sabesp,
Nossa Caixa, Secretaria de
Estado da Cultura e do Go-
verno de São Paulo.

Documentário une contexto histórico e passagens saborosas

Lançamento de documentário reuniu lideranças como a secretária-adjunta da Educação, Iara Prado
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A comissão de Homena-
gens da Associação do Cen-
tenário ainda busca nomes
para a entrega de diplomas e
honrarias para aqueles que
prestaram serviços em prol da
comunidade nipo-brasileira. A
data final para a entrega dos
currículos ficou para o dia 31
de outubro.

A Comissão de Homena-
gens, em conjunto com o Con-
sulado Geral do Japão em São
Paulo, iniciou um trabalho de le-
vantamento de pessoas físicas,
pessoas jurídicas e entidades
que contribuíram para a comu-
nidade nipo-brasileira em todo o
País, nesses 100 anos de relaci-
onamento entre Brasil e Japão

“A Comissão de Homena-
gens foi criada para atender ao
estatuto da Associação, que tem

a meta de prestar justa home-
nagem aos pioneiros da imigra-
ção japonesa, e aos que traba-
lharam para a perfeita integra-
ção dos imigrantes na nova ter-
ra”, explica Tomio Katsuraga-
wa, Coordenador da comissão.

“O governo japonês fará
homenagens e a ACCIJB tam-
bém tem esse objetivo. A co-
missão fará as indicações para
as duas homenagens, e por
esse motivo, é importante rea-
lizarmos este trabalho em con-
junto com o Consulado, pois
quem for indicado para as ho-
menagens do governo japonês
não receberá as honrarias da
ACCIJB”, completa.

Para mais informações, o
e-mail é: homenagem@
centenario2008.org.br ou pelo
tel: 11/ 3209-3875.

ASSOCIAÇÃO

Comissão de Homenagens
aceita indicações até dia 31
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DEKASSEGUIS

Ciate comemora 15 anos com
simpósio sobre movimento

OCiate (Centro de Infor-
mação e Apoio ao Tra-
balhador Exterior) está

em festa. No último dia 2, a
entidade – uma das mais re-
presentativas quando o assun-
to é auxílio para quem vai ao
Japão a trabalho – comemorou
seus 15 anos de existência.
Longe de ser somente um nú-
cleo para tirar dúvidas ou indi-
car empregos, o Centro provou
ao longo do tempo ser uma fer-
ramenta indispensável tanto
para quem vai quanto para
aqueles que voltam ao Brasil.

Para coroar os 15 anos, a
entidade promoverá um sim-
pósio no dia 20 de outubro, das
9 às 19 horas, trazendo espe-
cialistas de diversas áreas
para debater temas relaciona-
dos ao movimento dekassegui.
A iniciativa faz parte de um
plano de ações montado pelo
próprio Ciate para preparar
melhor e, também, saber como
anda o panorama dos trabalha-
dores brasileiros no Japão.

No dia 19, o evento será
fechado a convidados e im-
prensa, contando com a pre-
sença de alguns palestrantes do
Japão, bem como a presença
de autoridades. Já no dia 20,
acontece o “Simpósio Interna-
cional Comemorativo do 15º
Aniversário da Constituição do
Ciate”, aberto ao público em
geral. “É mais um simpósio no
qual vamos debater o passa-
do, o presente e o futuro do
movimento dekassegui, com
palestras e histórias daqueles
que acompanham de perto os
trabalhadores brasileiros no
Japão”, afirma o presidente do

Ciate, Masato Ninomiya.
Pra se chegar nos oito no-

mes que participarão do encon-
tro, o Ciate teve de recorrer a
especialistas japoneses. Três
deles vêm de universidades
japonesas: os professores
Megumi Yuki, da Faculdade de
Educação da Universidade de
Gunma; Yasushi Iguchi, da
Universidade Kwansei
Gakuin; e Masatoshi Ozaki, da
Universidade Aomori Chuo
Gakuin. Os três explanarão
sobre a educação das crianças
brasileiras no Japão, reforma
da política estrangeira e a re-
estruturação do sistema de in-
gresso do trabalhador migran-
te, respectivamente.

Aos interessados, as inscri-
ções e mais informações so-
bre o Simpósio podem ser ob-

tidos pelo tel: 11/ 3207-9014.

Estrutura e atendimento:
Ao mesmo tempo em que se
prepara para comemorar
seus 15 anos com um grande
encontro, o Ciate também
aposta em novos caminhos. O
primeiro – e que já se mos-
trou ser de grande valia para
os interessados em trabalhar
no Japão – é o Ciate
Itinerante, no qual profissio-
nais vão até cidades do inte-
rior de São Paulo e de outros
estados para prestarem ser-
viços. Segundo Ninomiya, a
tendência é aumentar esse

tipo de serviço.
“Tivemos boa receptivida-

de nas cidades do interior de
São Paulo, como Ourinhos e
Campinas, além de Londrina,
no Paraná. E, com a parceria
do Sebrae [Serviço de Apoio
às Micros e Pequenas Em-
presas], temos tido resultados
satisfatórios”, afirma o presi-
dente do Ciate, adiantando que
a perspectiva é estender os
serviços. “Não podemos mais
ficar sentados no escritório. O
suporte tem de ser feito tam-
bém saindo daqui, levando até
as pessoas os nossos atendi-
mentos.”

Palestras com informações relevantes sobre dekasseguis promete atrair centenas de pessoas

FOTOS: DIVULGAÇÃO

8h30 – Recepção
9 horas – Abertura com pa-
lestra sobre vacinas indicadas
para quem viaja ao Japão
(dra. Helena Sato)
10 horas – Palestra sobre
criminalidade com o diretor
da Agência Nacional de Po-
lícia do Japão, Kazuhiro Ebine
11 horas – Palestra sobre
situação atual da educação
das crianças brasileiras no
Japão, com a professora
Megumi Yuki
12 horas – Lanche
13 horas – “O início da re-
forma política de estrangeiros
do Japão e novos desafios a
serem enfrentados”, com o
professor Yasushi Iguchi
14 horas – “Situação atual

Programa do Simpósio (20 de outubro)
da emissão de vistos no Con-
sulado do Japão em SP”, com
cônsul Hideo Minato
15 horas – “Reestruturação
do sistema de ingresso do tra-
balhador migrante no Japão”,
com professor Masatoshi
Ozaki
16 horas – “Projeto dekas-
segui empreendedor”, com o
coordenador do Sebrae Mil-
ton Bando
17 horas – “Minha trajetó-
ria de vida: aprendizado e su-
cesso no Japão”, com o ex-
jogador da seleção japonesa,
Wagner Lopes
18 horas – Apresentação
musical de instrumentos e de
canto
19 horas – EncerramentoAutoridades e personalidades também devem comparecer

O governador do Ceará, Cid
Gomes, e o cônsul-geral do Ja-
pão em Recife, Toshio Wata-
nabe, assinaram na última quar-
ta-feira (10) o acordo de doa-
ção de recursos do Fundo para
o Desenvolvimento de Políticas
e Recursos Humanos (PHRD)
do Governo japonês: US$ 850
mil. A solenidade ocorreu no
Palácio de Iracema e contou
com a participação do secretá-
rio das Cidades, Joaquim
Cartaxo, de representantes do
Banco Mundial (Bird), além de
prefeitos, vereadores e empre-
sários da Região do Cariri.

Os recursos doados serão
utilizados pelo Governo em pro-
jetos e estudos necessários
para a preparação do Progra-
ma Cidades do Ceará. O pro-
grama pretende promover um

NORDESTE

Governo do Japão doa
recursos para o Ceará

pólo estratégico de desenvol-
vimento na Região do Cariri.
Nos planos, atrair população e
equipamentos, promover o de-
senvolvimento econômico e
social e reduzir as desigualda-
des regionais.

O Cidades do Ceará prevê
intervenções físico-territoriais,
econômicas e de fortalecimen-
to institucional das gestões mu-
nicipais e Regional do Cariri, a
serem implementadas em cin-
co anos. O Programa está or-
çado em US$ 61,66 milhões,
dos quais 70% serão financia-
dos pelo Banco Mundial. Os
projetos e estudos, que serão
executados com os recursos do
Governo do Japão, fazem par-
te das exigências do Bird para
assinatura do acordo de finan-
ciamento com o Estado.

CIDADÃO HONORÁRIO

Ministro Massami Uyeda
recebe título no Rio de Janeiro

O ministro do Superior Tri-
bunal de Justiça, Massami
Uyeda, recebeu no último dia
05 uma homenagem na Câma-
ra Municipal no Rio de Janeiro.
Trata-se do título de Cidadão
Honorário do Município, prêmio
concedido a pessoas que con-
tribuíram para o desenvolvimen-
to do município. A entrega
aconteceu no Plenário Teotônio
Vilela, no centro da cidade.

A iniciativa da entrega partiu
do ex-vereador Ivan Moreira,
atual conselheiro do Tribunal de
Contas do Município carioca. O
pedido foi aceito e encaminha-
do pelo próprio presidente da
Câmara, Aloísio Freitas.

Na platéia, compareceram
nomes de peso da classe polí-
tica e também da comunidade
nipo-brasileira. Segundo o pró-

prio ministro, a entrega do tí-
tulo foi uma grata satisfação,
principalmente por vir de uma
cidade tão acolhedora.

Na ocasião, também foi
entregue a Medalha de Méri-
to Pedro Ernesto. A condeco-
ração é a mais importante co-
menda do município do Rio de
Janeiro, entregue pela Câma-
ra Municipal àqueles que mais
se destacam na comunidade
brasileira. Foi criada em 1980,
em homenagem ao médico
pernambucano Pedro Ernesto
Batista (1884-1942), que ini-
ciou sua trajetória política nos
primeiros anos da década de
1920, quando tomou parte dos
movimentos de oposição ao
Governo Federal levados a
cabo pela jovem oficialidade
revolucionária do Exército.

Ministro Uyeda (centro) com representantes da comunidade
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Aos amantes da cultura ja-
ponesa que não foram viajar
no feriadão, uma boa notícia.
Acontece hoje (13) e amanhã
(14) mais uma edição do Japan
Experience, festival destinado
à divulgação das tradições e
costumes típicos do Japão.
Com entrada gratuita, o even-
to é uma oportunidade de co-
nhecer ainda mais aspectos
culturais.

Estarão lá, por exemplo,
apresentações esportivas típi-
cas do Japão, caso do sumô,
nas quais serão apresentados
as regras e o estilo. Na área
cultural, estarão presentes
apresentações e workshops de
washiê, idioma japonês, ikeba-
na, origami e wrapping. Todos
são aberto para a participação

do público.
Mas o que promete mes-

mo agitar o evento são os
shows no palco principal. Com
uma programação variada,
passarão pelo Japan Experien-
ce desde os shows com ban-
das tocando clássicos do ani-
me, música tradicional japone-
sa e taikô, e chegando até a
nomes já consagrados dentro
da comunidade, caso do can-
tor Joe Hirata.

JAPAN EXPERIENCE 2007
DATA: 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2007
(SÁBADO E DOMINGO)
LOCAL: UNINOVE – CENTRO

UNIVERSITÁRIO NOVE DE JULHO -
UNIDADE VERGUEIRO

RUA VERGUEIRO, 235/249 -
LIBERDADE (PRÓXIMO AO METRÔ SÃO

EVENTO

Japan Experience acontece hoje (13) e amanhã (14) em SP
JOAQUIM)
HORÁRIOS: SÁBADO DAS 10 ÀS 19
HORAS, DOMINGO DAS 11 ÀS 19 HORAS

WWW.JAPANEXPERIENCE.COM.BR

INFORMAÇÕES: (11) 3209-3975/ 3277-
3279
ENTRADA GRATUITA

SÁBADO
11h00 – Show de Anime –
Banda Genki Force
12h00 – Grupo Ishin Yosakoi
Soran
12h30 – Associação Brasi-
leira de Ioiô
13h00 – Associação Brasi-
leira de Taikô
13h15 – Banda Rocksamiyo
(músicas de Okinawa)

PROGRAMAÇÃO DO PALCO PRINCIPAL:

DOMINGO
11h30 – Grupo Sansey
Yosakoi Sooran - Londrina
12h00 – Associação Brasilei-
ra de Ioiô
12h30 – Stormtrooper
13h00 – Kyorakuza Harmo-
nia Taiko
13h30 – Apresentação de
Sumô
13h45 – Mika Youtien Taikô
14h15 – Grupo Ishin Yosakoi

Soran
14h30 – Joe Hirata
15h15 – Grupo Ishindaiko -
Londrina
15h45 – Pop Jam
16h15 – Grupo NGN Crew
16h30 – N7N Grupo
17h00 – Yuushin Taiko
17h30 – Matsuri Dance
18h15 – Requios Gueinou
Doukoukai (Taikô de Okina-
wa)

14h00 – Mika Youtien Taiko
14h30 – Grupo The Cube
15h00 – Aikidô Cremona
15h45 – Himawari Taiko
16h15 – Grupo Ishin Yosakoi
Soran
16h45 – Show Michael, La-
rissa, Banda e Convidados
17h45 – Matsuri Dance
18h30 – Ryukyu Koku Matsu-
ri Daiko (Taikô de Okinawa)

Comissão organizadora prepara uma série de atrações culturais nos dois dias de evento

DIVULGAÇÃO
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CIDADES/REGISTRO

Serra anuncia investimento de
R$ 220 mi para o Vale do Ribeira

A 29ª edição do Karaokê
dos Rojinkais acontece no pró-
ximo dia 21, no Clube Cultural
Nipo-Brasileiro (Rua Mon-
senhor Claro, 9-51, tel.: 14/
3223-2845). O evento é reali-
zado de sete em sete anos, em
uma das  cidades componen-
tes do eixo Noroeste, Paulista
e Sorocabana, em rodízio, con-
forme acordo efetuado quan-
do fundada a liga em Marília,
há 29 anos, pelo admirador de
karaokê, Sugayama Hikaro.

Hikaro era de Cafelândia.
Há 70 anos foi para Marília de
onde nunca mais saiu. Presi-
diu o Nihonjinkai e o Rojinkai ,
este último por 15 anos. Ele
faleceu aos 101 anos, em 2006,
logo depois de realizado o tor-
neio em Marília. Os adeptos
de karaokê devem-lhe uma
homenagem póstuma, que po-
deria ser prestada agora em
Bauru, mesmo porque, sua fi-

lha dona Sadako, diz que esta-
rá presente. Ela é casada com
o professor Kiyoshi Oyama,
que mais de vinte anos ensi-
nou karaokê e a língua japo-
nesa em Lins. Agora o casal
mora em Campinas.

Só podem fazer parte da liga,
cidades situadas no máximo
100 km de distância de Marília.
Os participantes devem ter ida-
de superior a 60 anos e somen-
te oito casais por cidade. O tor-
neio deve terminar às 17h para
que todos possam retornar às
suas cidades ainda claro. Cada
participante ganha também lan-
che e água para se alimentar
durante a viagem de regresso.
As cidades participantes são:
Bastos, Bauru, Garça, Lins,
Marília, Ourinhos e Tupã. O
próximo, ano do centenário da
imigração, Garça terá o privilé-
gio de ser sede.

(Shigueyuki Yoshikuni)

CIDADES/BAURU

Karaokê dos Rojinkais espera
candidatos de sete cidades

O vice-prefeito de Londri-
na, Luís Fernando Pinto Dias,
representando a Prefeitura de
Londrina, embarcou no último
dia 5 para o Japão, integrando
a 35ª Missão Econômica ao
Japão, organizada pela Câma-
ra do Comércio e Indústria
Brasil-Japão Paraná, para con-
vidar autoridades políticas ja-
ponesas para as festividades
do centenário da imigração
(Imin-100), em Londrina.

Junto com o vereador Ro-
berto Kanashiro (PSDB), que
viajou ao Japão representan-
do o poder Legislativo londri-
nense, o vice-prefeito visita os
representantes do executivo e
legislativo das cidades irmãs de
Londrina, Nishinomiya e Nago.
“Vamos retribuir a visita que
representantes destas cidades
fizeram para nós e vamos
aproveitar para convidá-los a
participar dos festejos do Imin-

100 em Londrina”, afirmou
Luís Fernando.

O vice-prefeito vai apresen-
tar o projeto da Praça da Imi-
gração Japonesa Tomi Naka-
gawa, que será construída no
terreno de 9,4 mil m², na área
central da cidade, entre o Cen-
tro Municipal de Educação In-
fantil Valéria Veronezzi (super-
creche) e o Pronto Atendimento
Municipal (PAM). “A obra é
uma parceria da prefeitura com
a comissão Imin-100, iniciativa
privada e o governo federal”,
informou, acrescentando que a
agenda prevê ainda encontro
com empresários.

O vice-prefeito levou na
bagagem diversos materiais
sobre Londrina, inclusive um
CD com informações em ja-
ponês, editado pelo Instituto de
Desenvolvimento Econômico
(Codel). O retorno está previsto
para o dia 24 de outubro.

CIDADES/LONDRINA

Vice-prefeito visita o Japão
para divulgar o Imin-100

*POR PAULO MAEDA

MISS NIKKEI E MISS
IMIN-100 – Em uma promo-
ção da Aliança/Liga e realiza-
ção da Associação Cultural e
Esportiva de Maringá será re-
alizado no dia 1º de dezembro
de 2007 o concurso Miss Nik-
kei e Miss Imin-100 do Para-
ná na sede social da Acema.
As entidades filiadas interes-
sadas em participar devem en-
trar em contato pelos telefo-
nes (44) 3031-8966/9973-3038
– r.takeda@transkine.com.br,
Miriam Matsuda (44) 3031-
2256 – 8812-7099 – mirma
tsuda@gmail.com e Junko
(44) 3262-6088 – 9919-8506
(Kameoka@sefa.pr. gov.br)

FESTIVAL DE TAIKO – O

4º Festival Paranaense de
Taiko promovido pela Aliança/
Liga será no dia 21 de outubro
numa realização da Associa-
ção Cultural e Esportiva de
Apucarana a partir das 8h30m,
no Cine Teatro Fênix, em Apu-
carana.  Os participantes  te-
rão um ensaio geral da música
“Kizuna” com todos os grupos
filiados à ABT presentes, além
de reunião para definição da
cidade-sede do 5º Festival de
Taiko para 2008.

CONCURSO DE CANTO
– A promoção da Aliança/Liga
e realização da Associação
Cultural e Esportiva de Marin-
gá do XXVI Concurso Para-
ná Kayo Taikai será em Ma-
ringá. Segundo o presidente da
Acema, Eduardo Suzuki, mais

PARANÁ

Informativo da Aliança Cultural Brasil-Japão do Paraná e Liga Desportiva Cultural Paranaense
de 300 cantores veteranos es-
tão inscritos. São os melhores
do Paraná e os classificados
participarão do Concurso Na-
cional.

TOORU NAGASHI – O tra-
dicional Festival Tooru Nagashi
com apoio da Associação Cul-
tural e Esportiva de Carlópolis
e Prefeitura Municipal será no
dia 27 de outubro, na cidade de
Carlópolis. O presidente da as-
sociação, Tadashi Muto infor-
ma que este ano o festival será
um dos mais concorridos com
a participação de várias entida-
des filiadas à Aliança/Liga.

IMIGRANTES NO PARA-
NÁ – É grande o número de
nipo-brasileiros no Paraná e os
agricultores, empresários e pro-

fissionais liberais nikeis estão
prestando uma significativa ho-
menagem aos pais e avós que
vieram do Japão, solicitando a
inclusão do nome dos patriar-
cas no livro “A História das
Famílias Imigrantes Japonesas
no Paraná” que será editada
pela Aliança Cultural Brasil-Ja-
pão do Paraná e Liga Despor-
tiva e Cultural Paranaense em
parceria com a jornalista Elisiê
Peixoto, em comemoração ao
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil.  O livro conta a
história da chegada dos imigran-
tes em terras brasileiras, a en-
trada no Paraná, sua saga e
evolução de seus descendentes
até os dias de hoje. Mais infor-
mação com Cleide pelo telefo-
ne (43) 3024-4252 ou (43)
3024-1701, Londrina.

CIDADES/LINS

Grupo Ishindaiko encerra
apresentação do Viva Japão

A convite da Escola Esta-
dual D. Genoveva Junqueira,
o Grupo Ishindaiko encerrou a
apresentação do Projeto “Viva
o Japão”, uma iniciativa do
governo do estado para todas
as escolas públicas em home-
nagem ao centenário da imi-
gração. O evento foi realizado
no dia 6 de outubro, na sede
da Abcel (Associação Bene-
ficente, Cultural e Esportiva de
Lins), cujo salão ficou comple-
tamente lotado.

O “Ishindaiko” tem só qua-
tro anos, mas já é tricampeão e
carrega em seu currículo como
o mais premiado. Recebeu prê-
mios até no Japão em março
deste ano, onde tocou em Kioto
e em mais duas cidades. É

mantido pelo Instituto Cultural
“Ishindaiko”, constituído pelos
pais que pagam as despesas,
fazem seus uniformes, vendem
camisetas para angariar fundos
e acompanham o grupo em
suas exibições.

O grupo não cobra cachê,
somente as despesas de trans-
porte e estada. Fundado há
quatro anos por Lucas
Munaguchi e seu filho Sílvio.
Tem e teve vários mestres, in-
clusive alguns do Japão. O res-
ponsável, hoje, é o Márcio
Lobo. Faz umas três apresen-
tações por mês. Paraná é o
celeiro de taikô. Possui 27 gru-
pos. Londrina, há um só de
mulheres.

(Shigueyuki Yoshikuni)

Grupo mostrou toda a técnica do taikô para alunos de escola

DIVULGAÇÃO

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Prefeito divulga pesquisa
sobre moradores de rua

De 2001 para cá, o núme-
ro de pessoas em situação de
rua de Mogi das Cruzes caiu
pela metade. A constatação é
de um amplo levantamento
feito pela Secretaria Munici-
pal de Cidadania e Ação So-
cial, por determinação do pre-
feito Junji Abe. Realizado en-
tre agosto e setembro deste
ano, o estudo traz um perfil
completo sobre essa popula-
ção e norteará a adoção de
uma série de medidas para
diminuir o problema.

Segundo o titular da pasta,
José Luiz Freire de Almeida,
os dados apontados indicam
que há, hoje, 66 moradores nas
ruas da cidade, contra cerca
de 130 em 2001. “Basicamen-
te, o que fizemos foi conver-
sar com as entidades assisten-
ciais da cidade que trabalham
com essa população e propor
uma mudança no enfoque do
trabalho. Em vez de simples
assistencialismo, iniciamos um
trabalho para recuperar a auto-
estima dessas pessoas”.

A principal novidade foi a
implantação do Programa
Novo Rumo. A Prefeitura sub-
venciona entidades assistenci-
ais para que elas façam um
trabalho de abordagem com os

moradores em situação de rua,
oferecendo abrigo, banho, rou-
pas, alimentação e encaminha-
mento para programas em que
eles podem se livrar de vícios,
como álcool e outras drogas.

Para o prefeito, a solidarie-
dade da população mogiana
dificulta a reintegração dos
moradores de rua à socieda-
de. “Vamos voltar com a cam-
panha para as pessoas não
darem dinheiro. A doação de
sopas, lanches e dinheiro con-
tribui para a permanência des-
sas pessoas na rua e atraem
indivíduos de outras cidades a
Mogi. Temos que pensar em
atividades laborais, em cursos
e ações para recuperar essa
população”, destaca Junji.

O secretário municipal de
Saúde, Cláudio Miyake, que
participou da reunião, ressal-
tou que muitos dos abordados
possuem problemas psiquiátri-
cos e necessitam de tratamen-
to. “Estamos buscando a mu-
nicipalização do ambulatório de
saúde mental, que deve ser
conseguida até o final do ano.
A solicitação já está em poder
da Secretaria do Estado de
Saúde. Teremos mais profis-
sionais, melhor estrutura e
equipamentos”, afirmou.

Prefeito Junji Abe (centro) ouviu explicações sobre estudos

PMMC

Em visita à cidade de Re-
gistro no último dia 5, o
governador José Serra

anunciou um conjunto de me-
didas para o desenvolvimento
do Vale do Ribeira, no sudoes-
te do Estado. O plano reúne in-
vestimentos de R$ 220 milhões
para 23 cidades da região. Os
recursos serão aplicados em
ações como a recuperação de
143 quilômetros de estradas,
compra de equipamentos para
hospitais, aquisição de ambulân-
cias, construção de unidades
habitacionais, canalização de
córregos, entre outras.

O montante destinado para
o Vale é quatro vezes superior
ao orçamento da maior cidade
da região, Registro, hoje com
cerca de 55 mil habitantes e
com dotação orçamentária de
R$ 50 milhões anuais. A verba
será aplicada em obras consi-
deradas estratégicas para o
desenvolvimento da região e
para elevar a qualidade de vida
de 480 mil moradores. O cro-
nograma foi elaborado por
nove secretarias ao longo do
primeiro semestre, a pedido do
governador José Serra.

“A qualidade de vida da
população do Vale do Ribeira
tem melhorado, mas eu não
tenho dúvida alguma de que
vai melhorar ainda mais com
esses investimentos”, disse o
governador. “Estamos traba-
lhando em sintonia com as ne-
cessidades de cada região de
São P aulo. O Vale do Ribeira
chegou a ter o mais alto índice

de mortalidade infantil do Es-
tado. Hoje, esse percentual
está abaixo da média estadu-
al”, comparou Serra. “Estamos
trabalhando para trazer ao Vale
do Ribeira mais atividade eco-
nômica. A família fundamen-
talmente precisa de mais ren-
da e de emprego”, completou.

Recursos – A área de trans-
portes é uma das que receberá
o maior volume de recursos.
Serão aplicados R$ 68,4 milhões
na revitalização das estradas da
região. Ao todo, serão recupe-
radas oito estradas, e duas vão
receber pavimentação.

Na Saúde, uma das princi-
pais novidades é a definição de
que a cidade de Registro ga-
nhará um AME (Ambulatório
Médico de Especialidades).
Com isso, os pacientes de to-
das as cidades da região pas-
sarão por consulta e exames
no mesmo dia.

Para a Educação, a boa no-
tícia é a instalação de uma Etec
(Escola Técnica) em Registro
com investimento de R$ 500 mil.
“Vamos discutir com a comu-
nidade para que possamos
adaptar os cursos à necessida-
de da economia local”, desta-
cou Serra. Ele lembrou do ní-

vel de empregabilidade dos alu-
nos formados pelas Etecs. “Oito
em cada dez alunos já saem da
escola empregados”, apontou.
Também haverá recursos para
criação de novas salas de in-
formática, compra de impres-
soras, televisores, novas mobí-
lias e mais de 1.800 computa-
dores para as 174 escolas es-
taduais da região.

Serra esteve acompanhado
dos deputados federais Walter
Ihoshi (DEM-SP) e Arnaldo
Madeira (PSDB-SP), além do
deputado estadual Samuel Mo-
reira da Silva Júnior (PSDB),
entre outras autoridades.

Governador José Serra acompanhou lideranças da cidade e aproveitou ocasião para guiar um trator

DIVULGAÇÃO/PMREGISTRO
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VIDA SAUDÁVEL

Atividades físicas: confira as dicas para entrar
em forma e ganhar mais qualidade de vida

A JBC promete no-
vidades na Fenalba –
Feira Nacional de Li-
vros da Baixada Santis-
ta – que termina ama-
nhã (14), no Mendes
Convention Center, em
Santos (litoral pauista).

A editora conta com
o lançamento dos livros
Samurai das Tesouras,
Saquê: Para Iniciantes
& Iniciados, e dos
mangás Cavaleiros do
Zodíaco – Lost Canvas:
A Saga de Hades, e
Socrates in Love – O
Amor Sobrevive ao
Tempo. Além das edi-
ções antecipadas dos
mangás FullMetal #17,
Samurai Girl #7 e Gra-
vitation #5.

Socrates in Love - O Amor
Sobrevive ao Tempo é a ver-
são em mangá do maior best-
seller do Japão. Baseado no
romance Sekai no Chuushin de
Ai wo Sakebu, de Kyoichi
Katayama, narra através do
traço delicado, mas contunden-
te, da desenhista Kazumi
Kazui o trágico primeiro amor
de um casal de adolescentes.

O romance nasceu quando
o escritor japonês Kyoichi
Katayama, ao ler um livro de
filosofia, deparou-se com a fra-
se: “o amor é uma forma de
violência que obriga as pesso-
as a pensarem”. Intrigado, ele
decidiu criar uma história que
simbolizasse a idéia. O livro
mais vendido do Japão virou
mangá e o sucesso de venda
se repetiu, tanto no Japão
quanto nos Estados Unidos.

Com 192 páginas, a histó-
ria fala sobre os adolescentes
Aki e Sakutaro se apaixona-
ram e viveram todas as emo-
ções de um primeiro amor.
Juntos, descobriram a alegria,
a ansiedade pelo primeiro bei-
jo e o companheirismo no dia-
a-dia. Mas uma tragédia muda

tudo, separando abruptamen-
te o jovem casal.

Salão da Educação – No mes-
mo pavilhão, simultaneamente
à feira, acontece o 6º Salão da
Educação, com a presença de
Secretarias Municipais de Edu-
cação da Baixada Santista e
Vale do Ribeira, escolas que
vão da Educação Infantil ao
Ensino Superior, cursos de idi-
omas, entre outros. Nesta ex-
posição, pais, alunos e visitan-
tes poderão conhecer propos-
tas pedagógicas, métodos de
ensino e aproveitar promoções
em matrículas e inscrições para
o vestibular.

FENALBA 2007– 6ª FEIRA
NACIONAL DO LIVRO DA
BAIXADA SANTISTA E 6º
SALÃO DA EDUCAÇÃO
DATA: ATÉ AMANHÃ (14), DAS 10 ÀS

22H

ONDE: MENDES CONVENTION CENTER

(AV. FRANCISCO GLICÉRIO, 200,
CAMPO GRANDE, SANTOS/SP)
INGRESSOS: R$ 5,00 NAS BILHETERIAS

OU UM LIVRO DIDÁTICO INFANTIL

MAIS INFORMAÇÕES:
WWW.FENALBA.COM.BR

FENALBA

Maior best-seller em versão
manga é destaque na Fenalba

Capa do mangá Cavaleiros do Zodíaco

DIVULGAÇÃO

As desculpas são infini-
tas. Falta de tempo,
falta de dinheiro e re-

clamações de academias lota-
das estão entre os argumen-
tos mais usados para justificar
o sedentarismo. Mas, em meio
a tantos motivos como esses,
muitas pessoas se esquecem
que existem outras atividades
físicas que não exigem longas
horas do seu dia, e muito me-
nos que mexa no bolso para
praticá-las.

“Para àqueles que não gos-
tam ou não podem freqüentar
uma academia, há diversas al-
ternativas como caminhada,
corrida, bicicleta, uma infinida-
de de esporte. É só escolher
um que se encaixe com você.
O importante é praticar exer-
cícios regularmente e de for-
ma prazerosa”, mostra o
personal trainer Sérgio Teruya.

Devido à tecnologia, o ser-
viço se tornou sedentário. Mui-
tos passam o dia inteiro em
frente ao computador, por
exemplo, acarretando em um
perfil que consome mais ener-
gia do que gasta. Outro ponto é
o dia-a-dia atribulado. Embora
a tendência seja o aumento de
pressões e responsabilidades,
principalmente no mercado de
trabalho, é importante estabe-
lecer limites para preservar a
saúde e a qualidade de vida.

Por isso, “as atividades fí-
sicas são uma ótima saída.
Além de manter a boa forma,
fazem com que o corpo secrete
um hormônio chamado
endorfina, que proporciona a
sensação de bem-estar. Assim,
a pessoa consegue descansar

arborizados é até melhor que
praticar em uma esteira na
academia. Vira um passeio
descontraído ao ar livre, o que
torna muito mais motivador”,
afirma o personal trainer.

Na prática – Uma tese que
o aposentado Akira Nozuma,
55, mostra na prática que é ver-
dade. Há cerca de 10 anos, ele
tem o costume de praticar re-
gularmente o exercício em um

melhor e, conseqüentemente,
acordar melhor”, explica.

E o professor de educação
física Douglas Kiohara, comple-
ta mostrando que os exercícios
físicos proporcionam bens
como flexibilidade, força, pos-
tura, condicionamento físico e
ajudam em doenças como os-
teoporose, coluna, coordenação
motora, aumenta o dinamismo.

Mude o estilo de vida – Um
ótimo estímulo para começar
a cuidar de você mesmo e dei-
xar um pouco de lado os pro-
blemas. Se necessário, come-
ce aos poucos, segundo suges-
tão dos dois especialistas.

“Desça um ponto de ônibus
antes ou um depois para ca-
minhar mais; opte andar a ir
de carro sempre que for pos-
sível; deixe o controle da TV
de lado e levante-se para mu-
dar de canal. Para quem mora
em apartamento, procure su-
bir de escadas ao invés de usar

o elevador”, sugere Teruya.
“Pequenas transformações
como essas oferecem o míni-
mo de atividade física. Contri-
bui bastante para as pessoas
completamente sedentárias”,
justifica Kiohara.

Ou então, inicie uma cami-
nhada. Não requer muito tem-
po, um físico escultural ou
muitos recursos. Meia hora por
dia, no mínimo, já é o suficien-
te. “Caminhar por lugares

parque em Guarulhos, onde
mora. Embora atualmente
ande apenas três vezes por
semana, ele dá exemplo e
mostra os benefícios.

“Comecei para prevenir
doenças, pois sempre ouvi que
faz bem. E no final, acabei
gostando. Sinto mais disposi-
ção e o alívio do stress”, con-
ta. E mais que aprender a gos-
tar, Nozuma comprovou que se
exercitar só traz vantagens ao

realizar seus exames de roti-
na. “Estou com a saúde em dia
com ajuda das caminhadas”,
afirma.

Ainda segundo Teruya, as
melhorias são sentidas a longo
prazo. Em torno de seis me-
ses, é possível ter uma perda
razoável de medidas e gordu-
ras. Para animar um pouco
mais, em uma hora de cami-
nhada, a pessoa gasta em mé-
dia, cerca de 500kcal.

E para garantir a motivação,
vale a pena se exercitar com
uma companhia. Dessa forma,
uma incentiva a outra. Aliás,
quem caminha em praças ou
parques, tem grandes chances
de aumentar o ciclo social ou
então, praticar esportes em gru-
po. Como é o caso da cabelei-
reira Shizue Wakazawa
Toyoshima, 52, que joga vôlei.

Aos domingos, encontra-se
com jovens na faixa etária de
20 a 30 anos em um kaikan em
São Bernardo do Campo, e
“bate um bolão” em cima da
garotada. “Não ligo para ida-
de, acho até bom conviver com
os jovens, pois têm a mente
mais aberta. Só tem a acres-
centar”, afirma. Já durante a
semana, faz parte de um gru-
po de senhoras que também
praticam a modalidade.

“As atividades físicas englo-
bam todos os aspectos: físico,
social, mental e psicológico. Só
tem a ganhar na qualidade de
vida, ao contrário de ficar em
frente a televisão comendo pi-
poca e tomando refrigerante”,
finaliza o professor de educa-
ção física Kiohara.

        (Cibele Hasegawa)

• Antes de começar qualquer
tipo de atividade, é impor-
tante realizar um check-up
e consultar um médico.
Certifique que não há ne-
nhum problema ou restrição
em praticar o exercício de
sua preferência.

• Vista roupas leves, que per-
mitam a transpiração –
nada de jeans e calce tênis
confortáveis.

• Faça alongamentos antes de
iniciar os exercícios físicos.

• Consuma bastante líquido.
• Em caso de atividades inten-

sas, tome um isotônico (so-
lução líquida que hidrata e
repõe os sais minerais).

• Antes dos exercícios, faça
uma refeição leve, de fácil
digestão.

• Respeitar seus limites pesso-
ais.

• De preferência, use um re-
lógio para acompanhar o
tempo da prática de ativi-
dades físicas.

• Aqueles que tiverem ou pu-
derem comprar, utilize um
frequencímetro (medidor de
batimentos cardíacos) du-
rante os treinos.

Fonte: Personal Trainer
Sérgio Teruya

Dicas essenciais para praticar atividades físicas

Prática de exercícios e esportes em grupo são grandes aliados Caminhada no parque também é uma boa opção para iniciantes
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Aos 88 anos, Yasuko Ma-
tsumoto realizou mais uma
grande ação em sua vida. No
dia em que comemorou seu
aniversário, no dia 16 de se-
tembro, ela lançou o livro Kan
Beni, obra que traz passagens
de sua vida e muitas mensa-
gens de harmonia e dedicação.
O lançamento oficial aconte-
ceu na cidade de Mogi-Mirim,
no interior paulista, reunindo
amigos e familiares.

Escrito através de poemas
japoneses, também conhecidos
como haikus, a obra é rechea-
da de momentos de reflexão
típicos de um imigrante, trazen-
do lembranças e memórias.

Dona Yasuko veio ao Bra-
sil com dez anos de idade.
Casou-se com o Kazumi Ma-
tsumoto, já falecido, com quem
viveu 65 anos. Aos 60 anos
freqüentou o Mobral (Movi-
mento Brasileiro de Alfabeti-
zação), aprendendo a ler e es-
crever em português. Atual-
mente, pertence ao clube de
“haiku” Shiro Hagui e freqüen-
ta aulas de tricô fazendo as
roupinhas para seus bisnetos.

É mãe de sete filhos, Sadao
(falecido), Célia, Fernando,
Felicia, Neusa, Líria e Newton,
com que vive em Mogi-Mirim.

Lutou contra todas as ad-
versidades que a vida de imi-
grante se lhe apresentou, mas,
nunca perdeu as esperanças e
a sensibilidade de captar mo-
mentos importantes de sua vida
e registrou-os nos “haikus” que
compõem Kan Beni.

Para mais informações so-
bre a obra, o tel para contato
é: 11/ 5574-1040

LITERATURA

Escritora de 88 anos lança
livro de haikus

Capa do livro de haikus

REPRODUÇÃO

A Associação Beneficente
Feminina “Esperança” realiza no
dia 24 deste mês, o “Chá Bene-
ficente” na Sociedade Brasilei-
ra de Cultura Japonesa e de
Assistência Social, o Bunkyo,
localizado na Liberdade, em São
Paulo. Um evento solidário que
trará como grande atração o
show de Jair Rodrigues.

Além da apresentação, a
ocasião também promoverá
sorteio de diversos prêmios
como televisão, aparelho de
DVD, entre outros. E quem for
para lá, não precisa se preo-
cupar com o almoço, pois as
senhoras do fujinkai preparam
um bentô que será distribuído
a todos os presentes.

Em sua 31ª edição, a festa
destinará grande parte da ver-
ba arrecadada a cinco entida-

des: Beneficência Nipo-Brasi-
leira de São Paulo (Kosei
Home – Santos), Benficência
Nipo-Brasileira de São Paulo
(Yasuragui Home), Associa-
ção Paulista Feminia de Com-
bate ao Câncer, Centro de Es-
tudos Nipo-Brasileiros e Asso-
ciação Brasileira Voluntária
em Musicoterapia.

Segundo as organizadoras,
o público estimado é em torno
de 350 pessoas, o mesmo nú-
mero do ano passado, devido
a lotação do salão utilizado. E
embora seja um evento de pro-
moção de mulheres, elas já
antecipam, os homens são bem
vindos também. O importante
é que todos participem e aju-
dem também nessa causa.

Os convites já estão à venda
por meio das mulheres integran-
tes da Associação, que possui
sede no prédio do Bunkyo. En-
tretanto, quem quiser, pode ad-
quirir o seu ingresso no dia.

31º CHÁ BENEFICENTE
QUANDO: 24/10/2007
HORÁRIO: 13H

ONDE:
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA

JAPONESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

ENDEREÇO:
R: SÃO JOAQUIM, 381 – LIBERDADE

CONVITE: R$35,00
INFORMAÇÕES:
3208-3249 OU 3209-1380

SOLIDARIEDADE

Chá Beneficente no dia 24
terá show de Jair Rodrigues

Senhoras da entidade esperam participação maciça do público
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Aos que foram ao litoral
paulista para curtir o feriado de
12 de outubro, uma dica é apro-
veitar para passar na cidade de
Peruíbe e conferir a primeira
edição do tradicional Tanabata
Matsuri. O evento, nos mes-
mos moldes dos que aconte-
cem na Capital, começou on-
tem (12) e segue até amanhã
(14) com entrada gratuita.

Assim como o evento pau-
listano, o Tanabata em Peruíbe
contará com os adereços pro-
duzidos pelo Miyagui Ken-
jinkai, que firmou parceria com
a Prefeitura da região. No lo-

LITORAL

Tanabata é atração em Peruíbe
cal, o público encontrará todas
as atrações que fazem parte
da tradição: os cartões de pe-
didos, barracas com peças tí-
picas e atrações gastronômi-
cas.

Segundo a vice-prefeita da
cidade, Julieta Fujinami
Omuro, são esperados milha-
res de pessoas para o evento.
“É uma forma de divulgar a
cultura japonesa para a popu-
lação da cidade”, diz ela.

Aos interessados, o evento
começa às 11 horas e aconte-
ce no Pátio Chico Latin (av.
São João, s/nº, Peruíbe).
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NHK – PROGRAMAÇÃO – 15 A 21 DE OUTUBRO

Programação da NHK
15 – Segunda-Feira

00:00:00 Sunday Sports News
01:00:00 NHK News
01:10:00 NHK Amateur Singing Contest

(R)
01:55:00 Overseas Safety Information
02:00:00 NHK News
02:10:00 Songs of Our Generation (R)
02:40:00 Three-month English Lessons
03:00:00 NHK News
03:10:00 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 41 (R)
03:55:00 Our Favorite Songs (R)
04:00:00 NHK News
04:10:00 Undecided
06:00:00 Tanka Poetry
06:30:00 News: Good Morning, Japan
08:15:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 13
08:30:00 News & Weather
08:35:00 Have a Good Day!
09:25:00 News: Good Morning, Japan (R)
09:58:00 World Weather (E)
10:00:00 News & Weather
10:05:00 Overseas Safety Information
10:10:00 The Ultimate Cuisine
10:30:00 Micro World (R)
10:35:00 My Gardening
11:00:00 News & Weather
11:05:00 NHK Overseas Network
11:40:00 Asian Word Traveller (R)
11:45:00 Drama Serial Encore “Miyako

no Kaze” Eps. 13
12:00:00 News
12:20:00 Live from Your Hometown
12:45:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 13 (R)
13:00:00 News
13:05:00 Fun with English
13:15:00 PythagoraSwitch Mini
13:20:00 Peek-a-boo
13:35:00 With Mother
14:00:00 News & Weather
14:05:00 Good Afternoon Japan
14:55:00 TV Exercise
15:00:00 NHK News
15:15:00 World Weather
15:20:00 World Heritage 100
15:25:00 Tokyo Market Information
15:55:00 Overseas Safety Information
16:00:00 News & Weather
16:05:00 Hello from Studio Park
16:59:00 World Weather
17:00:00 NHK News
17:15:00 World Strollers (R)
17:59:00 World Weather
18:00:00 News
18:10:00 Whiz-Kids TV MAX
18:45:00 Rail Travel in China
18:55:00 Overseas Safety Information
19:00:00 NHK News 7 (B)
19:30:00 Today’s Close-up
19:56:00 World Weather
20:00:00 Weekly Book Review
20:54:00 World Weather
20:55:00 Japanese Traditional Music
21:00:00 News Watch 9 (B)
22:00:00 NHK Special
22:50:00 Pa Pa Saurus
23:00:00 The Mark of of Beauty (B)
23:25:00 World Music Album
23:30:00 News & Sports

16 – Terça-Feira
00:10:00 Bourgogne Travelogue
00:55:00 Business Frontline
01:15:00 News Today 30 Minutes (E)
01:45:00 Health for Today
02:00:00 NHK News
02:10:00 Forerunning Business Minds
02:35:00 News Today Asia (E)
02:50:00 Points at Issue
03:00:00 NHK News
03:15:00 Shibuya Live Stage: That’s Enka!
03:58:00 World Weather
04:00:00 NHK News
04:15:00 Overseas Safety Information
04:20:00 Kiddie Craft
04:25:00 Fun with Japanese
04:35:00 With Mother (R)
05:00:00 NHK News
05:15:00 Hello from Studio Park (R)
06:00:00 Haiku Poetry
06:30:00 News: Good Morning, Japan
08:15:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 14
08:30:00 News & Weather
08:35:00 Have a Good Day!
09:25:00 News: Good Morning, Japan (R)
09:55:00 World Weather (E)
10:00:00 News & Weather
10:05:00 Overseas Safety Information
10:10:00 Today’s Menu
10:35:00 Fashionable Living
11:00:00 News & Weather
11:05:00 Living Well at 100
11:15:00 Hobbies and Leisure
11:40:00 Everyday Tips
11:45:00 Drama Serial Encore “Miyako

no Kaze” Eps. 14
12:00:00 News
12:20:00 Live from Your Hometown
12:45:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 14 (R)
13:00:00 News
13:05:00 Fun with English
13:15:00 PythagoraSwitch Mini
13:20:00 Peek-a-boo
13:35:00 With Mother
14:00:00 News & Weather
14:05:00 Good Afternoon Japan
14:55:00 TV Exercise
15:00:00 NHK News
15:15:00 World Weather
15:20:00 World Heritage 100
15:25:00 Tokyo Market Information
15:55:00 Overseas Safety Information
16:00:00 News & Weather
16:05:00 Hello from Studio Park
16:59:00 World Weather
17:00:00 NHK News

17:15:00 Science for Everyone (R)
17:59:00 World Weather
18:00:00 News
18:10:00 Whiz-Kids TV MAX
18:45:00 Rail Travel in China
18:55:00 Overseas Safety Information
19:00:00 NHK News 7 (B)
19:30:00 Today’s Close-up
19:56:00 World Weather
20:00:00 Extracurricular Lesson (R)
20:30:00 Japan on Site
20:59:00 World Weather
21:00:00 News Watch 9 (B)
22:00:00 NHK Song Concert
22:43:00 World Weather
22:45:00 Tsurube’s Salute to Families
23:30:00 News & Sports

17 – Quarta-Feira
00:10:00 Bourgogne Travelogue
00:55:00 Business Frontline
01:15:00 News Today 30 Minutes (E)
01:45:00 Health for Today
02:00:00 NHK News
02:10:00 Little Trips (R)
02:35:00 News Today Asia (E)
02:50:00 Points at Issue
03:00:00 NHK News
03:15:00 Shibuya Live Stage: Japanese

Narrative
03:58:00 World Weather
04:00:00 NHK News
04:15:00 Overseas Safety Information
04:20:00 Kiddie Craft
04:25:00 Fun with Japanese
04:35:00 With Mother (R)
05:00:00 NHK News
05:15:00 Hello from Studio Park (R)
06:00:00 Enjoy Learning: The Knowledge

Master
06:25:00 Baby Care Tips
06:30:00 News: Good Morning, Japan
08:15:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 15
08:30:00 News & Weather
08:35:00 Have a Good Day!
09:25:00 News: Good Morning, Japan (R)
09:55:00 World Weather (E)
10:00:00 News & Weather
10:05:00 Overseas Safety Information
10:10:00 Today’s Menu
10:35:00 Fashionable Living
11:00:00 News & Weather
11:05:00 Enjoying Hot Springs
11:15:00 Hobbies and Leisure
11:40:00 Everyday Tips
11:45:00 Drama Serial Encore “Miyako

no Kaze” Eps. 15
12:00:00 News
12:20:00 Live from Your Hometown
12:45:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 15 (R)
13:00:00 News
13:05:00 Fun with English
13:15:00 PythagoraSwitch Mini
13:20:00 Peek-a-boo
13:35:00 With Mother
14:00:00 News & Weather
14:05:00 Good Afternoon Japan
14:55:00 TV Exercise
15:00:00 NHK News
15:15:00 World Weather
15:20:00 World Heritage 100
15:25:00 Tokyo Market Information
15:55:00 Overseas Safety Information
16:00:00 News & Weather
16:05:00 Hello from Studio Park
16:59:00 World Weather
17:00:00 NHK News
17:15:00 Digital Stadium
17:55:00 World Music Album
18:00:00 News
18:10:00 Whiz-Kids TV MAX
18:45:00 Rail Travel in China
18:55:00 Overseas Safety Information
19:00:00 NHK News 7 (B)
19:30:00 Today’s Close-up
19:56:00 World Weather
20:00:00 Top Runners
20:44:00 World Weather
20:45:00 Micro World
20:50:00 Meet the Legend
21:00:00 News Watch 9 (B)
22:00:00 Science for Everyone
22:43:00 World Weather
22:45:00 Professionals
23:30:00 News & Sports

18 – Quinta-Feira
00:10:00 Bourgogne Travelogue
00:55:00 Business Frontline
01:15:00 News Today 30 Minutes (E)
01:45:00 Health for Today
02:00:00 NHK News
02:10:00 Law and Laughter (R)
02:35:00 News Today Asia (E)
02:50:00 Points at Issue
03:00:00 NHK News
03:15:00 Shibuya Live Stage: Music

Paradise
03:58:00 World Weather
04:00:00 NHK News
04:15:00 Overseas Safety Information
04:20:00 Kiddie Craft
04:25:00 Fun with Japanese
04:35:00 With Mother (R)
05:00:00 NHK News
05:15:00 Hello from Studio Park (R)
06:00:00 Enjoy Learning: My Favorite

Figures
06:25:00 Baby Care Tips
06:30:00 News: Good Morning, Japan
08:15:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 16
08:30:00 News & Weather
08:35:00 Have a Good Day!
09:25:00 News: Good Morning, Japan (R)
09:55:00 World Weather (E)
10:00:00 News & Weather
10:05:00 Overseas Safety Information
10:10:00 Today’s Menu

10:35:00 Fashionable Living
11:00:00 News & Weather
11:05:00 Pottery Dream Atelier
11:15:00 Hobbies and Leisure
11:40:00 Everyday Tips
11:45:00 Drama Serial Encore “Miyako

no Kaze” Eps. 16
12:00:00 News
12:20:00 Live from Your Hometown
12:45:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 16 (R)
13:00:00 News
13:05:00 Fun with English
13:15:00 PythagoraSwitch Mini
13:20:00 Peek-a-boo
13:35:00 With Mother
14:00:00 News & Weather
14:05:00 Good Afternoon Japan
14:55:00 TV Exercise
15:00:00 NHK News
15:15:00 World Weather
15:20:00 World Heritage 100
15:25:00 Tokyo Market Information
15:55:00 Overseas Safety Information
16:00:00 News & Weather
16:05:00 Hello from Studio Park
16:59:00 World Weather
17:00:00 NHK News
17:15:00 Professionals (R)
17:59:00 World Weather
18:00:00 News
18:10:00 Whiz-Kids TV MAX
18:45:00 Rail Travel in China
18:55:00 Overseas Safety Information
19:00:00 NHK News 7 (B)
19:30:00 Today’s Close-up
19:56:00 World Weather
20:00:00 Songs of Our Generation
20:30:00 Japan’s Academia
20:59:00 World Weather
21:00:00 News Watch 9 (B)
22:00:00 Thursday Samurai Drama “The

End of the Wind” Eps. 1
22:43:00 World Weather
22:45:00 The Moment History Changed
23:30:00 News & Sports

19 – Sexta-Feira
00:10:00 Bourgogne Travelogue
00:55:00 Business Frontline
01:15:00 News Today 30 Minutes (E)
01:45:00 Health for Today
02:00:00 NHK News
02:10:00 Mythical Japan
02:35:00 News Today Asia (E)
02:50:00 Points at Issue
03:00:00 NHK News
03:15:00 Shibuya Live Stage: That’s

Comedy!
03:58:00 World Weather
04:00:00 NHK News
04:15:00 Overseas Safety Information
04:20:00 Express Yourself! Mini
04:25:00 Fun with Japanese
04:35:00 With Mother (R)
05:00:00 NHK News
05:15:00 Hello from Studio Park (R)
06:00:00 Enjoy Learning: Real Life Stories
06:25:00 Baby Care Tips
06:30:00 News: Good Morning, Japan
08:15:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 17
08:30:00 News & Weather
08:35:00 Have a Good Day!
09:25:00 News: Good Morning, Japan (R)
09:55:00 World Weather (E)
10:00:00 News & Weather
10:05:00 Overseas Safety Information
10:10:00 Today’s Menu
10:35:00 Fashionable Living
11:00:00 News & Weather
11:05:00 Meet the Legend (R)
11:15:00 Hobbies and Leisure
11:40:00 Everyday Tips
11:45:00 Drama Serial Encore “Miyako

no Kaze” Eps. 17
12:00:00 News
12:20:00 Friday Variety
12:45:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 17 (R)
13:00:00 News
13:05:00 Fun with English
13:15:00 PythagoraSwitch Mini
13:20:00 Peek-a-boo
13:35:00 With Mother
14:00:00 News & Weather
14:05:00 Good Afternoon Japan
14:55:00 TV Exercise
15:00:00 NHK News
15:15:00 World Weather
15:20:00 World Heritage 100
15:25:00 Tokyo Market Information
15:55:00 Overseas Safety Information
16:00:00 News & Weather
16:05:00 Hello from Studio Park
16:59:00 World Weather
17:00:00 NHK News
17:15:00 Begin Japanology (B)
17:45:00 Pet Counseling
18:00:00 News
18:10:00 Whiz-Kids TV MAX
18:45:00 Rail Travel in China
18:55:00 Overseas Safety Information
19:00:00 NHK News 7 (B)
19:30:00 Tokyo Metropolis
19:55:00 World Weather
20:00:00 The Quiz Monster
20:30:00 Variety Show: The Human Body
20:59:00 World Weather
21:00:00 News Watch 9 (B)
22:00:00 Songs of Japanese Spirit
23:30:00 News & Sports

20 – Sábado
00:10:00 Cool Japan
00:55:00 Business Frontline
01:15:00 News Today 30 Minutes (E)
01:45:00 World Heritage 100 Selection (R)
02:00:00 NHK News
02:10:00 Japan Fishing Travels
02:35:00 News Today Asia (E)

02:50:00 Points at Issue
03:00:00 NHK News
03:15:00 Thursday Samurai Drama “The

End of the Wind” Eps. 1 (R)
03:58:00 World Weather
04:00:00 NHK News
04:15:00 Overseas Safety Information
04:20:00 Express Yourself! Mini
04:25:00 Fun with Japanese
04:35:00 With Mother (R)
05:00:00 NHK News
05:10:00 Exercise for Everyone
05:15:00 Hello from Studio Park (R)
06:00:00 Enjoy Learning: History at Hand
06:25:00 Baby Care Tips
06:30:00 News: Good Morning, Japan
08:13:00 World Weather
08:15:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 18
08:30:00 NHK Weekly News
09:00:00 Check Your Life Budget
09:30:00 Extracurricular Lesson
10:00:00 News & Weather
10:05:00 Songs for Everyone (R)
10:10:00 Begin Japanology (B)(R)
10:40:00 Children Around the World
10:55:00 Overseas Safety Information
11:00:00 Around Japan Again
11:35:00 Beautiful Peaks of Japan
11:40:00 Japanese Traditional Music (R)
11:45:00 Drama Serial Encore “Miyako

no Kaze” Eps. 18
12:00:00 News
12:15:00 Law and Laughter
12:40:00 Micro World (R)
12:45:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 18 (R)
13:00:00 News
13:05:00 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 41 (R)
13:50:00 Enjoying Hot Springs (R)
14:00:00 NHK News
14:10:00 World Strollers
14:55:00 World Music Album
15:00:00 News
15:05:00 Mini Program
15:10:00 J-MELO (E)
15:39:00 World Weather (E)
15:40:00 Insight & Foresight (E)
16:00:00 Mini Program
16:10:00 Premium 10
17:10:00 Do as the Romans Do
17:40:00 World Heritage 100 Selection
17:55:00 Overseas Safety Information
18:00:00 News
18:10:00 News for Kids Weekly
18:42:00 Our Favorite Songs
18:45:00 Pet Counseling
19:00:00 NHK News 7 (B)
19:30:00 The Nation’s Future Part 1
20:45:00 News & Weather
21:00:00 The Nation’s Future Part 2
22:30:00 Can You Speak English?
23:00:00 Tonight with Kiyoshi
23:45:00 Nature Wonder Land

21 – Domingo
00:15:00 Saturday Sports News
00:40:00 MUSIC JAPAN
01:10:00 WHAT’S ON JAPAN (B)
01:40:00 Getting into Nihongo
02:00:00 NHK News
02:10:00 Battle for Laughs
02:40:00 The Ultimate Cuisine (R)
03:00:00 NHK News
03:10:00 Go & Shogi Journal
04:30:00 Japanese Narrative Art
05:00:00 NHK News
05:10:00 Sunday Art Museum
05:55:00 Asian Word Traveller (R)
06:00:00 News & Weather
06:15:00 What’s New on Japanese Food
06:50:00 TV Exercise
07:00:00 News: Good Morning, Japan
07:45:00 Natural Grandeur of the East
07:59:00 World Weather (E)
08:00:00 Little Trips
08:25:00 Business Compass
08:57:00 World Weather
09:00:00 Sunday Debate
10:00:00 News & Weather
10:05:00 Neighbors Unite!
10:50:00 World Heritage 100
10:55:00 Overseas Safety Information
11:00:00 News & Weather (R)
11:05:00 Undecided
12:00:00 News
12:15:00 NHK Amateur Singing Contest
13:00:00 News
13:05:00 Comedy Hour
13:35:00 With Mother
14:00:00 NHK News
14:10:00 Deciphering Science
14:55:00 World Music Album
15:00:00 NHK News
15:10:00 Beautiful Peaks of Japan
15:30:00 Nature Wonder Land (R)
15:59:00 World Weather
16:00:00 NHK News
16:10:00 Undecided
17:10:00 Undecided
17:55:00 Overseas Safety Information
18:00:00 News
18:10:00 Junior High School Diary
18:40:00 Overseas Safety Information
18:45:00 Pet Counseling
19:00:00 NHK News 7 (B)
19:30:00 Battle for Laughs (R)
19:59:00 World Weather
20:00:00 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 42
20:45:00 News & Weather
21:00:00 NHK Special
21:49:00 World Weather
21:55:00 World Heritage 100 (R)
22:00:00 NHK News
22:10:00 Pop Music Club
23:00:00 This Week and You
23:40:00 NY Streets

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

Será que os 100 anos são
mesmo da comunidade?

Infelizmente a comemora-
ção do centenário da imigra-
ção japonesa no Brasil se tor-
nou palco de inúmeras apre-
sentações de projetos muitas
vezes faraônicos, às vezes
inúteis. Até aí, tudo normal,
pois idéias vão e vêm. Porém,
no final, não importa realmen-
te qual ação a ser tomada. O
importante mesmo – para
certas pessoas – é “apare-
cer” e tentar levar alguma
vantagem em uma data tão
marcante como essa.

Nós (a comunidade) não
temos nenhum grande mar-
co feito em parceria mútua;
o que temos são alguns es-
boços parecidos uns com os
outros e que, se fossem tra-
balhados juntos, teriam futu-
ro certo e trariam benefícios
para todos.  Mas o grande
problema é que, volto a falar
novamente, o ego da grande
maioria faz com que essa
união ideal seja inviabilizada.

Em conversas nos mais
diferentes meios, é comum
ouvir de inúmeras pessoas ao
meu redor que imaginavam
uma comemoração de verda-
de, na qual houvesse um mí-
nimo de união. Tal expressão,
tão em desuso no nosso coti-
diano, foi a que marcou e ca-
racterizou os nossos antepas-
sados e que os levaram a ser
tão respeitados e honrados
por causa de seus atos e ati-

tudes. Todavia, muitos pare-
cem não levar em considera-
ção na hora de ficar “na cris-
ta da onda”, na qual só va-
lem os valores pessoais e a
satisfação única.

 Claro que temos muitas
pessoas que realmente estão
engajadas e não estão pen-
sando em favorecimento pró-
prio, como também existem
projetos sérios dentro da co-
munidade, mas vejo que mui-
tas vezes esses ficam sem
apoio porque não vão dar vi-
sibilidade nem lucro para seus
financiadores. Uma estraté-
gia mais correta e sem o
“bate-cabeça” que vemos
hoje certamente ajudaria a
angariar mais força.

 Tratar de um evento tão
grandioso como esse deve ser
feito em conjunto, e não com
tomadas de decisões partin-
do apenas de um dos lados.
Vivemos em uma anti-demo-
cracia, na qual apenas os “di-
tadores” levam vantagem. O
que vale a tão falada “voz do
povo” em uma hora dessas?
Será que não há um meio de
se realizar pesquisas para sa-
ber qual o real valor dos 100
anos ou o que as pessoas de-
sejariam ver?

Vamos participar com
muita vontade, muita cora-
gem e amor no coração e
abater estes “elementos” que
ficam nos rondando!

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

No próximo dia
20, a professora
Sandra Minaki irá
reunir suas obras em
shadow box e tam-
bém de suas alunas
para realizar a 13ª
edição da Exposição
Shadow Box, que
acontece no Sanwa
Gakuin São Paulo
School, das 12h30 às
16h30.

Serão mais de 90
trabalhos, parte deles
à venda, com tama-
nhos e temas diver-
sos. Os preços vari-
am de R$ 70,00 a R$
300,00 e os clientes
também poderão encontrar al-
guns quadros com motivos na-
talinos. “Pode até parecer
cedo, mas é uma boa oportu-
nidade para quem procura por
coisas diferentes para presen-
tear no Natal”, afirma a pro-
fessora.

Sandra estudou a arte em
Cingapura e desde 1999 lecio-
na no Brasil. Atualmente, en-
sina o trabalho de recorte,
colagem e dimensões para cer-
ca de 30 alunos. “A técnica
não é divulgada no Brasil e te-
mos até de importar as gravu-
ras”, lamenta a professora, que
precisa de, no mínimo, cinco
figuras iguais para montar os
quadros. “Às vezes, usamos
cartões para fazer outros tipos
de desenhos”.

Aos interessados, Sandra já
avisa que o processo é traba-
lhoso e que é preciso ter um
bom conhecimento para fazer

a montagem sem orientação
profissional. “É preciso ter o
trabalho final em mente para
saber onde cortar. Quanto mais
detalhes, mas difícil”.

A exposição tem entrada
franca e mais informações
podem ser obtidas pelo telefo-
ne 11/3885-8594. Outros cur-
sos ministrados na Sanwa
Gakuin São Paulo School, lo-
calizada na Rua Teixeira da
Silva, 539, Paraíso, podem ser
conferidos no site www.
sanwacursos.com.br.

13ª EXPOSIÇÃO SHADOW BOX
– SANDRA MINAKI
QUANDO: 20 DE OUTUBRO, DAS 12H30
ÀS 16H30
ONDE: SANWA GAKUIN SÃO PAULO

SCHOOL (RUA TEIXEIRA DA SILVA, 539
– PARAÍSO)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES: 11/3885-8594 –
WWW.SANWACURSOS.COM.BR

ARTES

Exposição reúne mais de 90
quadros em shadow box

Uma das obras no estilo shadow box
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Miriam Mirah volta com projeto e
declara interesse por Japão

Embora considerada a musa
do ritmo latino no Brasil, a can-
tora Miriam Mirah não possui
descendência de países sul-
americanos. Para a surpresa de
muitos, seu semblante é de ori-
gem nipônica, herdada da fa-
mília Nakano, pela mãe, com a
mistura ocidental do pai. Tra-
ços marcantes que prometem
estar mais presentes por meio
do seu talento. Com o projeto
“Mira Ira”, nome da canção
que fez o público vibrar no Fes-
tival dos Festivais da Rede Glo-
bo, em 1985, a nikkei prepara
uma grande volta aos palcos.

Ao lado de Lula Barbosa,
cantor e compositor, autor de
Mira Ira junto de Vanderlei
Cardoso, e Mário Lucio Mar-
ques, compositor e arranjador,
a intérprete inicia um novo tra-
balho, que ela espera “bom-
bar” no próximo ano. “Nós
três juntos somos uma ‘coisa
de louco’. Uma parceria, uma
química perfeita”, define.

Um encontro inusitado en-
tre três diferentes tribos, que
aconteceu na década de 1980,
quando Lula vivia no mundo da
MPB, Miriam no som latino e
Mário Lúcio na melodia instru-
mental do Placa Luminosa,
surge novamente pelo “prazer
de fazer uma boa música”,
como conta a intérprete.

Com um repertório inédito
e o retorno de melodias mar-
cantes da carreira de cada um,
o trio prova que tudo que é
bom, o público sempre pede
bis. E com força total, a ex-
pressão original da música bra-
sileira produzida pelo grupo
Mira Ira pretende conquistar
não só o Brasil, mas também
o exterior. “Não é nada ambi-
cioso, apenas queremos ser
felizes e mostrar essa felicida-
de para o maior número de
pessoas. Estamos criando es-
trutura para isso”, explica.
Japão – E nessa meta de via-
jar para fora do país por meio

periência com música popular
brasileira e o seu envolvimen-
to com o som “caliente”, a voz
de Lula Barbosa mais duas
bandas, o Placa Luminosa e
Tarancón.

“Foi muito bom, uma emo-
ção muito grande em sentir o
calor do público que nos aplau-
dia. O Mira Ira tinha torcida e
eu nem sabia”, lembra saudo-
samente do show que cantou
grávida de sete meses de sua
filha Ana. Um marco da épo-
ca, que segundo a Som Livre,
a melodia vendeu mais de 260
mil cópias.

Por outro lado, o início da
década de 1990 é marcado
com outras fortes emoções: a
perda de seu pai, e em 1994, a
perda de seu filho. “Não sa-
bemos o que é guerra até
enfrentá-la. Tive que seguir
em frente. Sou do tipo que
chora, mas passa por cima
logo”, desabafa.

E foi o que fez. Mesmo
com as transformações do
mercado fonográfico e da im-
prensa que começa a dar me-
nos valor às produções nacio-
nais, Miriam, assim como ou-
tros cantores, rumou ao circuito
alternativo.

“O país não faz jus aos ar-
tistas que possui”, opina, citan-
do uma frase de Tom Jobim
“O caminho do músico é o ae-
roporto”. No entanto, ela con-
ta que nunca voltou sua car-
reira para fora do Brasil. “Gos-
taria que meu país prestigiasse
a mim e a meus colegas. Não
me arrependo de ter ficado
aqui”, pontua.

Até hoje, realiza shows nes-
se meio, onde conquistou um
público bem cativo. Desde
2002, quando o convite foi fei-
to, faz parte também do grupo
“Raíces de América”. “Só
quero ser feliz fazendo aquilo
que amo, que me faz bem”, fi-
naliza.

         (Cibele Hasegawa)

Miriam Mirah fez o público vibrar no Festival dos Festivais de 85

DIVULGAÇÃO

da música, o Japão é um dos
locais que está nos planos da
cantora, que conta nunca ter
tido a vivência com tradição
oriental. “Minha mãe casou
com um brasileiro e como toda
japonesa, servia o meu pai, e
os costumes da família dela fi-
caram para trás”, conta.

“Agora que estou em uma
fase mais zen da minha vida,
sinto ser o momento de curtir
a cultura japonesa”, afirma,
oferecendo uma xícara de
banchá [chá verde]. Segundo
ela, seu interesse está em co-
nhecer mais a fundo as músi-
cas de raiz da terra do sol nas-
cente, desde os instrumentos
até o canto. “Hoje tenho mais
maturidade para lidar com
isso”, considera.

Miriam pensa em montar
algumas músicas seguindo
essa linha tradicional nipônica.
Especula-se até em gravar
uma melodia no cd solo, que
ela lança em 2008 e coinciden-
temente, é o ano em que será
celebrado o Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.

No entanto, por enquanto são
apenas idéias.

História e carreira – Uma
das fundadoras do Grupo
Tarancón em 1973, Miriam
Mirah percorreu quase todo o
país, em mais de mil apresen-
tações. Com o conjunto, gra-
vou sete LPs difundindo a
música latino-americanas no
Brasil. Um ritmo que ouvia
desde pequena e sempre teve
grande afinidade.

Já nos anos 80, a nikkei ini-
cia sua carreira solo, ganhando
experiência na sonoridade da
MPB. E em 1985, participou do
Festival dos Festivais da Rede
Globo, interpretando a canção
“Mira Ira”, composta em sua
homenagem fazendo uma brin-
cadeira feita com seu nome,
que consagrou sua carreira.

Nessa apresentação, cerca
de 30 pessoas subiram ao pal-
co para compor o espetáculo
que rendeu o 2º lugar e o prê-
mio de Melhor Arranjo para
Mário Lúcio Marques. A intér-
prete reuniu, além de sua ex-

PERFIL

VJ nikkei comemora sucesso de
projeto audiovisual em baladas

ARQUIVO PESSOAL

De segunda a sexta-feira,
o nikkei Fábio Arida cumpre
suas responsabilidades de ad-
ministrador de empresas. Já
aos finais de semana, troca a
burocracia da profissão e o
ambiente de escritório pelo
agito, descontração e barulho
das casas noturnas. Mas para
ele essa não é uma rotina de
diversão, e sim de trabalho.

A transformação já come-
ça pelo nome: no meio da ba-
dalação noturna, Arida é co-
nhecido como VJ Toshiro. No
lugar de planilhas e correspon-
dências, o laptop é usado para
editar imagens, exibidas simul-
taneamente com a seleção
musical dos DJs. As projeções
têm rendido bons frutos para
o nikkei, que já chegou a acom-
panhar nomes consagrados in-
ternacionais, como D.A.V.E
The Drummer (Inglaterra) e
Christian Fisher (Alemanha),
além dos brasileiros Murphy,
Mario Fischetti, Mau Mau e
Anderson Noise.

Há um ano, Toshiro resol-
veu se unir com o amigo DJ
Edson B. para iniciar um proje-
to áudio-visual, o V-TECH.
Com tempo para ensaio e co-
nhecimento das músicas que
serão executadas na noite, o VJ
prepara as imagens de acordo
com o ritmo do som. “As bati-
das ficam certas, acompanham
a música, e o pessoal acaba
prestando atenção também nas
imagens para ver o que está
acontecendo”, afirma.

Fama – As criações do nikkei
ainda não lhe rende a quantia

suficiente para deixar a admi-
nistração de lado, mas tem re-
percutido sua fama por diver-
sos locais, como em Santa
Catarina, Estado que a dupla
tem se apresentado com mais
freqüência. “Em Curitiba, que
é onde moro, só me apresen-
tei uma vez. Eles até conhe-
cem nosso trabalho, mas de
ouvir falar sobre festas em
outros lugares”, comenta
Toshiro, que também costuma
mostrar op trabalho do V-
TECH no Rio Grande do Sul e
no interior do Paraná.

Os sócios até cogitam a pos-
sibilidade de seguir os passos
dos amigos e partir em busca
do reconhecimento internacio-
nal, mas o atual objetivo é ex-
plorar mais o Brasil. “Eu não
tinha idéia de quanto o Brasil é
famoso lá fora. Os DJs que
vêm do exterior falam muito
bem dos profissionais brasilei-
ros e dizem que todos querem
vir tocar aqui”, ressalta o VJ.

Natural de Umuarama, Pa-
raná, Arida mudou-se para a
capital há 14 anos. Com expe-
riência em designer gráfico,
começou a produzir flyers para
festas e clubs e, conseqüente-
mente, freqüentar o universo
da música eletrônica. Como
promoter de uma casa notur-
na, Toshiro começou a procu-
rar por novidades para atrair
mais clientes e soube do tra-
balho de VJ. “Achei legal e
comecei a pesquisar mais so-
bre o assunto. Nessa área tem
de ser autodidata, ir atrás das
informações”.

(Luciana Kulba)

Nikkei já acompanhou grandes nomes da cena nacional

À primeira vista, a dança-
rina do ventre Suellem Leiko
Azevedo Morimoto causa sur-
presa em muitos que tomam
conhecimento de sua profissão
por conta de sua ascendência.
Mas logo que entra em cena,
a nikkei conquista a todos  com
seus movimentos arrojados e
elegantes, sensuais e sagrados
ao som de música típica nas
suas apresentações ou aulas.
Com seus vestidos, cinturões
e acessórios brilhantes, a nik-
kei de 19 anos e 1,63 m de al-
tura é um dos destaques da
escola Khan el Khalili, uma
das referências da cultura ára-
be em todo o País.

Neste mês, ela é uma das
dançarinas do seleto grupo
Noites do Harém, a principal
atração da escola. Para che-
gar a esse nível, a candidata
deve mandar uma fita que é
analisada junto a outras (cer-
ca de 200 por ano) pela esco-
la. Após uma pré-seleção na
qual são apontados os detalhes
a serem corrigidos, as meninas
se apresentam para uma ban-

quatro tipos de dança do esti-
lo: clássica, moderna, folclóri-
ca e solo de percussão. Final-
mente, dentre aquelas com

DANÇA

Destaque na dança do ventre, Suellem Morimoto fala da carreira de 10 anos

nota superior a 8, são escolhi-
das as integrantes do grupo.

“Essa prova é para quem já
tem bom tempo na profissão e
quer um certificado de qualida-
de. Todas que se apresentam
aqui acabam sendo conhecidas
nesse universo”, diz. Ela che-
gou a ingressar no curso de
moda da Universidade Anhem-
bi Morumbi, mas preferiu
trancá-lo para se dedicar ainda
mais à carreira. “É a coisa que
mais amo fazer na vida. Quero
abrir uma escola futuramente
e pretendo fazer uma faculda-
de de dança no ano que vem”.
O pai, professor de matemáti-
ca, e a mãe, professora do pri-

ca de dançarinas, que julgam
desde a expressão corporal e
as técnicas, passando pela
aparência física e as roupas em

DIVULGAÇÃO

Suellem Leiko (a direita, à frente) com o grupo de dançarinas profissionais: nikkei causa surpresa

mário, apóiam a decisão da jo-
vem em dar continuidade à saga
da família no ensino. Apesar dos
ciúmes em algumas ocasiões,
o namorado também está pre-
sente na maior parte das apre-
sentações. “Ele sempre vem e
dá palpite sobre a roupa ou ou-
tros detalhes.”

Para aquelas que querem
seguir a carreira no Brasil, a
nikkei adverte que não só a
técnica, conseguida às custas
de muito treinamento, mas
também a beleza é fundamen-
tal. “O público não gosta de ver
uma mulher gorda e feia. É
preciso cuidar do corpo, ter
cabelo, maquiagem e roupas
bonitas”. Além de dançar o
“tempo todo”, Suellem apro-
veita as horas vagas na aca-
demia Runner, onde também dá
aulas, e pratica yoga e outras
danças, como o zouk e o forró,
para manter a forma.

Dificuldades da profissão -
Workshops com bailarinas in-
ternacionais também proporci-
onam expressividade e ener-
gia à nikkei para lidar com a
platéia. Nos primeiros momen-
tos de seus shows, Suellem
vence o “friozinho na barriga”
e a “timidez” ao envolver os
espectadores, chegando até a
convidar aniversariantes ou
crianças para participar do
número. “Saber brincar é im-
portante para prender a aten-
ção do público.”

No entanto, as brincadeiras
de pessoas que “vão mais pela
diversão, para beber e brincar
com os amigos, do que para

assistir as danças” nos bares
árabes, onde se apresenta cer-
ca de três vezes por mês, aca-
bam passando dos limites al-
gumas vezes. “Sempre tem
um engraçadinho que não res-
peita o show. Eles querem mais
é ver uma pessoa bonita”. Em
vez de considerá-la uma arte,
muitos têm uma visão detur-
pada da dança do ventre. “As
pessoas brincam, mas entram
na linha porque as dançarinas
não dão bola. Elas acabam o
número e saem da sala.”

Apesar de contar com uma
turma comprometida “que re-
almente quer aprender a dan-
çar”, Suellem precisa lidar tam-
bém com algumas meninas que
fazem pedidos dos mais absur-
dos durante suas aulas na aca-
demia. “Já me pediram para
exigir mais esforço físico por-
que elas queriam suar e per-
der peso. Outras pessoas
acham que vão aprender de
uma hora para outra, sem muito
esforço.”

Com mais de 10 anos de
estudos, ela tem alguns títulos
importantes, como os segun-
dos lugares em duplas no Mer-
cado Persa 2004 e na Festa do
Ovo, em Bastos. A excelência
na dança, a sensualidade e a
inspiração que a jovem provo-
ca em seus diversos públicos
não a poupam, porém, de situ-
ações engraçadas. Sempre
encaradas com bom humor.
“Já derrubei garrafa de vinho
de cliente e bati com um bas-
tão na cabeça de uma mulher”,
confessa.

(Gílson Yoshioka)



São Paulo, 13 de outubro de 2007 JORNAL NIPPAK 9

GASTRONOMIA

Com vasta carta de vinhos, Café
Journal investe em harmonizações

DIVULGAÇÃO

BAR

Santo Antônio une comidas
típicas de boteco e japonesas

DIVULGAÇÃO

Localizado no Jardim Pau-
listano, o bar Santo Antônio é
uma sugestão para o encontro
de grupos ecléticos. Na casa,
podem ser encontrados desde
comidas típicas de boteco a
tradicionais pratos da gastro-
nomia japonesa.

O cardápio, preparado pelo
chef Maricélio dos Santos tem
receitas diversas, entre elas o
escondidinho de salmão (R$
28,70, para duas pessoas) e as
vegetarianas, como o bolinho
de carne vegetariano com hor-
telã e castanha-do-pará (R$
19,90), mini-hambúrguer de
carne vegetariana com cream
cheese no pão sete grãos (R$
19,90) e o polpettone de carne
vegetariana (servido com sa-
lada verde e molho pomodoro
– R$ 33,90).

Já aos que preferem a co-
zinha nipônica, o estabeleci-
mento traz desde sushis tradi-
cionais a preparações mais
elaboradas, como o de shimeji
com salmão batido com
cream-cheese e molho tarê.
Nas terças-feiras, é realiazada
a promoção “I Love Temaki”,
com o temaki de salmão ven-
dido a R$ 7,00.

No almoço, durante a se-
mana, o restaurante oferece
um bufê contemporâneo e ja-
ponês (R$ 29,90). Há também

pratos fixos que são servidos
apenas nos dias marcados,
entre eles o picadinho às se-
gundas-feiras, culinária árabe
nas terças e camarão na
moranga às quintas-feiras.

Benção aos casais – A de-
coração da casa foi
reformulada recentemente,
comprojeto assinado pela ar-
quiteta Karina Afonso, do es-
critório inglês Van Harinxma.
Para compor a nova decora-
ção, foi utilizado o conceito de
transparência que integra os
ambientes do salão principal e
mezanino, onde foi instalada
uma cabine de som que é co-
mandada por DJs que agitam
as noites do bar.

A referência ao santo
casamenteiro continua por
todo o espaço. Na entrada
uma pintura do Santo Antônio
abençoa os casais que che-
gam à casa.

SANTO ANTÔNIO
RUA DR. MÁRIO FERRAZ, 32, JARDIM

PAULISTANO

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: TERÇA A
QUINTA, DAS 18H À 1H; SEXTA, DAS 12H

ÀS 15H E DAS 18H À 1H; SÁBADO E

DOMINGO, DAS 17H À 1H

INFORMAÇÕES: 11/3031-5527-
WWW.BARSANTOANTONIO.COM.BR

RESERVAS: 11/3031-5527/ 3032-0404

Casa oferece opções vegetarianas, como o mini-hambúrguer

Os chefs Nuhad Segré e
Silvia Bergamo irão ministrar
um curso voltado a capacita-
ção de domésticas. No curso,
os participantes poderão
aprender como manter a higi-
ene na cozinha e qual a me-
lhor forma de arrumar a mesa,
além de receberem dicas so-
bre o modo certo de cortar a
cebola, e também de armaze-
namento de alimentos.

As aulas serão realizadas
nos dias 17 e 23 de outubro,
no Studio do Sabor, centro gas-
tronômico localizado no bairro
do Pacaembu, São Paulo. O
curso está com as inscrições
abertas e é destinado para o
aprimoramento dos conheci-

mentos básicos na cozinha
para quem trabalha como se-
cretária do lar e é responsável
por coordenar todas as ativi-
dades da casa.

O valor é de R$ 150,00, para
as duas aulas, e os interessa-
dos podem obter mais informa-
ções e realizar a inscrição pelo
telefone 11/3673-1973.

CAPACITAÇÃO DE
DOMÉSTICAS
QUANDO: 17 E 23 DE OUTUBRO, DAS

14H ÀS 17H

ONDE: STUDIO DO SABOR (RUA

GUSTAVO TEIXEIRA, 362, PACAEMBU)
QUANTO: R$ 150,00 (AS DUAS AULAS)
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: 11/3673-
1973 - WWW.STUDIODOSABOR.COM.BR

CURSO

Chefs promovem curso de
capacitação para domésticas

Com a proximidade do ve-
rão, aumentam as preocupa-
ções com o excesso de peso.
Há os que tentam emagrecer
a qualquer custo e se entre-
gam a dietas e produtos que
prometem perda de peso em
pouco tempo. Especialistas,
porém, são unânimes em afir-
mar que não existe milagre
para chegar a tão desejada
silhueta.

A receita para ficar enxu-
to e saudável é a associação
de alimentação equilibrada,
exercícios físicos e, em alguns
casos, medicamentos, sem-
pre com acompanhamento
médico, já que o abuso des-
sas substâncias pode ser pe-
rigoso. “A obesidade já preo-
cupa mais do que a desnutri-

ção. Atualmente, mais de um
bilhão de pessoas têm exces-
so de peso ou obesidade, e a
maioria sofre com problemas
relacionados, como o diabetes
tipo 2 e a síndrome metabóli-
ca”, afirma o médico nutrólogo
Valter Makoto Nakagawa.

Confira algumas dicas para
chegar no verão com saúde e
quilos a menos na balança:

• Faça escolhas mais saudá-
veis. Não vá a churrascos
ou festas de barriga vazia.
Faça uma refeição leve an-
tes de sair de casa, para di-
minuir a ingestão de alimen-
tos calóricos e gordurosos.
No preparo dos alimentos,
evite ao máximo usar óleo,
que é gorduroso e não agre-

ga nenhum valor nutricional
aos alimentos;

• A água é uma grande aliada
para perda de peso, pois
além de não ter calorias, é
hidratante. Recomenda-se
beber de 1 a 2 litros por dia;

• Coma pequenas quantidades
ao longo do dia. Seu corpo
precisa de uma certa quan-
tidade de calorias e nutrien-
tes para funcionar bem. Se
você pular refeições duran-
te o dia, estará mais propen-
so a compensar nas outras
refeições. Uma forma sau-
dável de perder peso é co-
mer pequenas quantidades
divididas em cinco refeições,
que devem incluir uma vari-

edade de alimentos nutriti-
vos e com pouca gordura;

• Diga não aos refrigerantes.
Refrigerantes são bombas
de calorias e açúcar, por-
tanto fique longe deles.
Prefira sucos naturais, mas
caso não seja possível, su-
cos light de caixinha são
melhores saídas para uma
alimentação mais saudável;

• Normalmente, as estradas
ficam congestionadas nas
férias e uma rápida viagem
pode se transformar em
longas horas de espera no
carro. Leve algumas frutas
para comer durante o tra-
jeto, assim você evita as
calorias dos salgadinhos
vendidos nas estradas.

VERÃO

Confira algumas dicas para perder peso sem prejudicar a saúde

Não hesite em pedir ori-
entação para um dos
sommeliers se ficar na

dúvida de qual vinho escolher
entre os cerca de 700 rótulos
disponíveis no Café Journal,
provenientes de mais de 15
países. Apaixonado pela bebi-
da, Daniel Rezende – que di-
vide a sociedade da casa com
o comentarista esportivo
Reginaldo Leme – resolveu
investir na adega e transformar
funcionários de outras áreas
em verdadeiros especialistas
no assunto.

“Comecei um trabalho di-
ferenciado. Os estabelecimen-
tos geralmente enxergam a
adega como se fosse um com-
plemento. Aqui, entendemos
que quando você vai a um res-
taurante, você decide primei-
ro o que vai beber para depois
decidir o resto”, justifica
Rezende.

O cardápio do Café Journal
traz algumas harmonizações,
desde petiscos e entradas ao
prato principal e sobremesa.
Mas outras sugestões podem
ser fornecidas pelos profissio-
nais. A carta de vinhos é re-
pleta de opções, com bebidas
para diversos gostos e bolsos,
inclusive um francês vendido
a R$ 7.094,00 a garrafa.

Novidades – Apesar de cer-
ca de 60% do movimento da
casa ser de freqüentadores da
do serviço de wine bar, a cozi-
nha não deixa nada a desejar
para a adega. Durante o almo-
ço, das 12h às 16h, o restau-
rante oferece um buffet com
variedade de saladas, mais de
vinte pratos frios, quatorze pra-
tos quentes, massas prepara-
das na hora e sobremesas. O
valor cobrado varia de R$
42,90 a R$ 58,90.

A chefe Renata Fonseca
também comanda o menu a la
carte, que oferece pratos es-
peciais para crianças, sanduí-

NAOKI TSUBONE

ches, beirutes, crepes, entre
outros. A casa presta, inclusi-
ve, uma homenagem às publi-
cações japonesas Kyoto
Shimbun, que nomeia o crepe
com cogumelos, mussarela de
búfala e molho de queijo (R$
22,00) e o sanduíche Tokio
KaleidoScoop (R$ 23,80), mix
de cogumelos paris, funghi
secchi e shitake gratinados

com mussarela de búfala e
rúcula.

Nas próximas semanas, o
destaque do restaurante fica-
rá por conta do festival de cor-
deiro. De três a quatro recei-
tas estarão disponíveis no menu
e, diariamente, os clientes po-
derão encontrar um prato pre-
parado com a carne também
no serviço de buffet.

As novidades não param
por aí. Até o final do mês de
outubro, o Café Journal deve-
rá ter inaugurado um espaço
anexo externo, onde, além de
um jardim, os clientes pode-
rão apreciar e comprar cha-
rutos.

Aberto em 1997, o estabe-
lecimento foi inaugurado em
Moema com sugestão de
Reginaldo Leme, que se inspi-
rou num bar em Heidelberg,
Alemanha. “Era o local onde
os jornalistas que faziam a co-
bertura da Fórmula 1 se encon-
travam no país”, explica
Rezende.

(Luciana Kulba)

CAFÉ JOURNAL
ALAMEDA DOS ANAPURUS, 1121 –
MOEMA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A DOMINGO, DAS 12 HORAS

ATÉ O ÚLTIMO CLIENTE

INFORMAÇÕES: 11/5055-9454  -
WWW.CAFEJOURNAL.COM.BRMix de sobremesas é opção para quem fica na dúvia do que pedir

Publicações japonesas inspiram criações de pratos no restaurante, como o crepe Kyoto Shimbun
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VEÍCULOS

Nissan lançará Frontier mais
potente para mercado brasileiro

Um dos principais objetivos
da Yakult, empresa criada em
1935 no Japão pelo médico
sanitarista Minoru Shirota, é
disseminar o conceito de que
a ingestão de alimentos com
probióticos são importantes
para a saúde do intestino.

Para discutir os avanços
das pesquisas relacionadas ao
tema, anualmente a empresa
realiza, em Tóquio, um encon-
tro com especialistas de vári-
as partes do mundo. Neste
ano, a Yakult do Brasil será
representada pelo diretor
Ryoju Misuno e pela gerente
Yasumi Ozawa Kimura e terá
como convidado o gastroente-
rologista e diretor clínico do
Hospital Santa Cruz, Luiz
Maruta.

Com patrocínio da Funda-
ção de Biociência da Yakult, o
simpósio chega à 16ª edição e
terá como tema ‘Intestinal Flo-
ra and Gut Barrier System’ ou

Microbiota e Sistema da Bar-
reira do Intestino. O encontro
será realizado no dia 2 de no-
vembro e terá como convida-
dos especiais os pesquisadores
Hiroshi Kiyono, do Instituto de
Ciências Médicas da Univer-
sidade de Tóquio, e Jon
Lundberg, do Instituto
Karolinska, da Suécia.

Outros importantes cientis-
tas, como Satoshi Hachimura,
da Universidade de Tóquio,
Maria Rescigno, do Instituto
Europeu de Oncologia da Itá-
lia, e Silvia Resta-Lenert, da
Escola de Medicina de San
Diego, Universidade da Cali-
fórnia (EUA) apresentarão
trabalhos relacionados à ação
dos alimentos probióticos para
a saúde humana. A Yakult de-
verá reunir aproximadamente
500 convidados no simpósio,
que tem apoio do Ministério da
Educação, Cultura, Esportes,
Ciência e Tecnologia do Japão.

SAÚDE

Yakult leva médico brasileiro
para simpósio no Japão

ELETRODOMÉSTICOS

Panasonic lança dois fornos
microondas na cor inox

A Panasonic, tradicional
fabricante de fornos microon-
das, inova mais uma vez em
sua linha de produtos e lança
duas opções de fornos micro-
ondas na cor inox, os modelos
NN-GT517W e NN-GD587S,
seguindo a tendência de deco-
ração e design das cozinhas
mais modernas.

Com chegada no mercado
prevista para a segunda quin-
zena deste mês, os fornos mi-
croondas contam com a tec-
nologia exclusiva da Panaso-
nic Inverter: um sistema capaz
de prover vários níveis contí-
nuos de potência que permite
preparo de alimentos mais sa-
borosos, com rapidez e menor
consumo de energia.

O microondas Junior
Dourador Sensor NN-
GT517W possui, ainda, sensor
de cozimento para ajustar os
níveis de potência e calcular o
tempo de cozimento automati-
camente de seis receitas pré-
programadas; sensor de rea-
quecimento para alimentos em
temperatura ambiente ou con-

gelados; auto dourador com
cinco receitas pré-programa-
das; além da função de turbo
descongelamento que que faz
a operação 35% mais rápida e
de maneira uniforme.

Já o forno NN-GD587S da
linha Style Panagrill é revesti-
do em inox por dentro e por
fora, além de ter um moderno
design com porta semi-
espelhada, botões pop-up para
facilitar o preparo de receitas
e tecla “Combinado” que
reaquece pizzas e salgadinhos
como se tivesse acabado de
fazê-los. Este microondas dou-
ra e cozinha ao mesmo tempo
graças ao dourador com dupla
resistência, e prepara pratos
mais crocantes e dourados
com o prato Panagrill, que
acompanha o produto.

A Panasonic produziu seu
primeiro forno microondas no
Brasil em 1985. Atualmente, a
linha conta com sete modelos,
todos fabricados em Manaus,
de forma a atender os desejos
e necessidades dos consumi-
dores.

Microondas chegam com novas funções e mais praticidade

DIVULGAÇÃO

Reforçando sua estraté-
gia de expansão no
mercado brasileiro, a

Nissan confirma a chegada da
Frontier SEL, quarto lançamen-
to do Plano SHIFT_mercosul,
que prevê ainda mais dois no-
vos produtos até 2009.

Derivada da Pathfinder, o
utilitário-esportivo mais vendi-
do da marca em todo o mundo,
a picape chegará com o motor
mais potente da categoria, de
acordo com informações da
própria montadora. Entretanto,
a Nissan faz mistério e não di-
vulgará os dados até o lança-
mento oficial que ocorre no iní-
cio de novembro.

A Nova Frontier reúne ca-
racterísticas dos dois mundos:
tem todos os atributos para en-
frentar o trabalho pesado em
qualquer tipo de terreno e ofe-
rece conforto, luxo e manejo
simples para ser conduzida no
asfalto em ritmo de passeio.

Importada da Tailândia, país
que se tornou referência em
construção de picapes médias,
a Frontier SEL também é
fabricada nos Estados Unidos

e na Espanha, de onde vieram,
no fim do ano passado, 200 uni-
dades para análise de merca-
do.

“Trouxemos algumas unida-
des para avaliar a aceitação do
consumidor brasileiro e o retor-

no foi extremamente positivo,
por isso acreditamos que a
Frontier SEL será muito bem
aceita no mercado brasileiro”,
conta Arison Souza, diretor de
Marketing da Nissan Mercosul.

Protótipo – A Nissan apre-
sentou no dia 05, no Japão, o
carro-conceito Pivo 2, que
será  a principal atração da
montadora no Salão de Tóquio,
que ocorre a partir de 27 de
outubro.  Movido a baterias
compactas de íons de lítio, o
conceito é a segunda geração
do Pivo, apresentado no Salão
de Tóquio de 2005.

O motivo de tanta polêmi-
ca é sua exclusiva cabine ro-
tatória de 360º - que dispensa
a marcha à ré – além das qua-
tro rodas rotatórias de 90º que

permite ao carro deslocar-se
lateralmente. O conceito do
veículo transmite a idéia de um
carro urbano, ecologicamente
correto e que entrega diversão,
funcionalidade e uma relação
única entre o carro e o moto-
rista.

Esse último item se deve
principalmente a um mini robô
bilíngüe que conversa com o
motorista em japonês ou inglês
e trata desde as funções bási-
cas do veículo até a localiza-
ção do estacionamento mais
próximo.

O carro-conceito está na
Nissan Ginza Gallery, em Tó-
quio, para exibição pública an-
tes da abertura oficial do Sa-
lão – para o qual a Nissan re-
serva outras quatro grandes
atrações.

Robusta, picape da Nissan ganhará mais potência para andar nas ruas e estradas brasileiras

Carro-ceonceito Pivo2 chamou a atenção de público brasileiro

DIVULGAÇÃO

Realizado de 4 a 9 de outu-
bro, no Transamérica Expo,
em São Paulo, o São Paulo
Boat Show 2007, maior salão
náutico indoor da América
Latina,  superou todas as ex-
pectativas em sua décima edi-
ção: o volume de negócios fe-
chados atingiu a casa dos R$
158 milhões e, durante os seis
dias de feira, 46.700 pessoas
visitaram o local e conferiram
os 256 barcos expostos e ou-
tras novidades apresentadas
pelos 150 expositores presen-
tes no evento.

Desta vez, a menina dos
olhos do evento não foram as
embarcações luxuosas e sim
os barcos com os preços mais
acessíveis, entre R$ 25 mil e
R$ 50 mil.

Estas embarcações, de 16
a 30 pés, se tornaram as prin-
cipais atrações dos visitantes
interessados em ingressar no
mundo náutico ou mesmo ter
um barco maior. As vendas
superaram em cerca de 50%
em relação a 2006. “Este cres-
cimento confirma uma nova
tendência no mercado: é pos-
sível ter um barco sem que se
tenha que pagar caro pela qua-
lidade e conforto”, ressalta o
organizador do São Paulo Boat
Show, Ernani Paciornik. O fi-
nanciamento de até 60 vezes,
oferecido no mercado, facili-
tou a realização de alguns so-
nhos de consumidores de clas-
se média, embora muitos te-
nham optado pelo pagamento
à vista.

SÃO PAULO BOAT SHOW

10ª edição do salão náutico
atinge a casa dos R$ 158 mi

Um dos maiores eventos
relacionados a motocicletas
agitará a cidade a partir de ter-
ça-feira (16). O Salão Duas
Rodas, maior feira nacional de
motocicletas, bicicletas, peças,
equipamentos e acessórios,
promete antecipar as novida-
des e chega à nona edição com
muitas surpresas. Além de
crescer em tamanho, a feira
inova para atender às exigên-
cias do mercado. Em 2007, o
Salão vai até 21 de outubro, no
Centro de Exposições Imi-
grantes, em São Paulo, e reu-
nirá cerca de 360 expositores,
representado 530 marcas de
25 países, em uma área de
46.000m².

As novidades para este
ano ficam por conta dos no-
vos acessos, com o objetivo de
distribuir melhor o fluxo de vi-
sitantes e credenciados. O nú-
mero de bilheterias, guichês de

EVENTO

Salão Duas Rodas apresenta novidades em motos
ções, entidades do setor, órgãos
governamentais, empresários,
técnicos, compradores e forne-
cedores, revistas, jornais, emis-
soras de televisão e rádios, moto
clubes, pilotos profissionais,
apaixonados e simpatizantes.

O evento também é uma
grande oportunidade de diver-
são e entretenimento para o
público em geral. As atrações
diárias ficam por conta de
campeões nacionais e interna-
cionais de motocross, trial e
bike trial, com shows e apre-
sentações de equipes como
Força e Ação, Negretti Moto-
cross Show, Moto e Bike Gas
Gas Brasil, Zerinho Motor
Show e a 2ª edição do ‘BMX
– Grande Prêmio Brasil de
Flatland’ e todas famosas e
renomadas pelas manobras
radicais realizadas, além de
uma área exclusiva para En-
contro dos Moto Clubes. Além
das atrações, destaque para os
test-drives oferecidos pelos
fabricantes na área externa, já
tradicionais no Salão.

SALÃO DUAS RODAS 2007
DATA: 16 A 21 DE OUTUBRO DE 2007
HORÁRIO PARA PÚBLICO: DAS 13H ÀS 21H

HORÁRIO EXCLUSIVO PARA TRADE (PRO-
FISSIONAIS DE NEGÓCIOS): DIAS 17 E 18,
DAS 10H ÀS 21H, MEDIANTE CADASTRO.
LOCAL: CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMI-
GRANTES (ROD. DOS IMIGRANTES, KM 1,5,
PRÓXIMO À ESTAÇÃO JABAQUARA DO

METRÔ)
VALOR DO INGRESSO: R$ 20 (POR DIA)

credenciamento e acessos à
exposição foi duplicado. O
evento terá ainda ampliação
do estacionamento comum e
mais 1.500  vagas com servi-
ço de manobristas  “O cresci-
mento do Salão Duas Rodas
reflete o bom momento vivido
pela indústria de motocicletas
e bicicletas. O cenário é favo-
rável e esperamos que a edi-
ção 2007 estimule os negócios
e ajude as empresas a supera-
rem recordes de produção,
exportação ou venda”, afirma
Eric Henderson, presidente da
MG do Brasil, empresa que
organiza o evento.

Dados da Abraciclo (Asso-
ciação Brasileira dos Fabrican-
tes de Motocicletas, Ciclomo-

tores, Motonetas, Bicicletas e
Similares), apoiadora do Salão,
mostram que de janeiro a
agosto deste ano foram produ-
zidas 1.163.533  motocicletas,
contra 947.464  unidades pro-
duzidas no mesmo período do
ano passado. Já as vendas no
mercado interno contabiliza-
ram 1.060.834 nos primeiros
oito meses, ou seja, 27,4% a
mais que as 832.516  unidades
do ano anterior.

Referência para consumi-
dores e montadoras, o Salão
Duas Rodas é o único evento
que envolve toda a cadeia pro-
dutiva do setor duas rodas, pro-
porcionando o encontro entre
fabricantes, importadores, dis-
tribuidores, lojistas, associa-

Modelos de todos os tipos fazem a alegria do público

DIVULGAÇÃO
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GOLFE

Campeonato Nikkey deve reunir
220 jogadores no Arujá Clube

AAssociação Nikkey de
Golfe do Brasil recebe,
de 9 a 30 de outubro,

inscrições para o 38º Campe-
onato Nikkey de Golfe do Bra-
sil, competição que será reali-
zada nos dias 10 e 11 de no-
vembro, no Arujá Golfe Clu-
be, em 36 buracos, 18 por dia,
na modalidade “Stroke Play”.
Trata-se de um dos eventos
mais tradicionais da comunida-
de nipo-brasileira.

Estão reservadas vagas
para atletas da região Norte-
Nordeste (Manaus, Belém,
Bahia, Pernambuco), dos Es-
tados do Rio Grande do Sul,
Rio de Janeiro, Minais Gerais,
Paraná e São Paulo.

O número de participantes
está restrito a 220 jogadores,
que serão distribuídos da se-
guinte forma: 125 vagas para
Cavalheiros com handicap
index até 16,5; 35 vagas para
Damas com handicap index até
21,9 e 60 vagas para Vetera-
nos com handicap index até
25,9 (serão considerados
handicap index emitidos em 16
de outubro).

As inscrições serão feitas
em ordem cronológica de re-
cebimento das fichas pela
Comissão Organizadora, me-
diante o pagamento da taxa.
A Federação Paulista de Gol-
fe deve disponibilizar deta-
lhes do evento no site:
www.fpolfe.com.br

No feminino, presenças de
nomes como Ruriko Nakamu-

TÊNIS DE MESA 1

Brasileira alcança a elite da
arbitragem mundial

A arbitragem brasileira aca-
ba de ganhar uma nova Blue
Badge (nome dado pela ITTF
para os árbitros da elite inter-
nacional). Maria José Ferrer
Ferreira, mais conhecida como
Musa, é a segunda árbitra a
conquistar o status. Antes,
Leonor Demário era a única.
As duas também consegui-
ram, após a realização dos Jo-
gos Parapan-Americanos, o
direito de arbitrar mundialmen-
te no tênis de mesa adaptado.

O processo de Musa teve
início em 2003, quando ocor-
reu no Chile o Campeonato
Mundial Juvenil. Depois disso,
a árbitra teve que conseguir
nota máxima em quatro pro-
vas práticas. A última avalia-

ção de Musa ocorreu em gran-
de estilo, nos Jogos Pan-Ame-
ricanos do Rio de Janeiro.

Maria José tornou-se Blue Badge

SIVULGAÇÃO

TÊNIS DE MESA 2

Thiago Monteiro é campeão
dos Jogos do Ramadã

O mesa-tenista brasileiro
Thiago Monteiro venceu no
último fim de semana, em Abu
Dhabi, nos Emirados Árabes,
o torneio de tênis de mesa dos
Jogos do Ramadã. Thiago ba-
teu na decisão o indiano Kamal
Achanta, 70º colocado no ran-
king mundial por 3 sets a 2.

Thiago, brasileiro mais bem
colocado no ranking mundial
(87º) e que há oito tempora-
das vive e compete na Euro-
pa, passou na semifinal por um
tradicional rival latino-ameri-
cano, o chinês naturalizado ar-
gentino Liu Song, também por
3 sets a 2.

A competição teve a chan-
cela da Federação Internacio-
nal de Tênis de Mesa e esta
foi a segunda vez que o espor-
te fez parte do programa dos
Jogos do Ramadã. Para os mu-
çulmanos, o Ramadã é um
mês de bênção que inclui ora-
ção, jejum e caridade. O signi-
ficado do Ramadã retrocede
há muitos séculos, a cerca de
610 d.C. Era nesse período,
durante o nono mês do calen-
dário lunar, que os muçulma-
nos acreditavam que Deus, ou
Alá, revelara os primeiros ver-
sos do Alcorão, o livro sagra-
do do Islamismo.

DIVULGAÇÃO

Thiago Monteiro com atletas que competiram no Ramadã

ra (5ª no ranking da Confede-
ração Brasileira de Golfe),
Michelle Ota (9ª no ranking) e
Carla Ziliotto (13ª), que tenta
seu quarto título consecutivo
na competição, e Lúcia Sumi-
kawa (21ª). Entre os homens,
destaque para o bicampeão
Guilherme Oda (8º do ranking
da CBG).

História — O Campeonato
Nikkei de Golfe do Brasil sur-
giu há 39 anos, quando o ex-
tinto Jornal Paulista (que se
fundiu com o Diário Nippak
dando origem à Editora
Jornalística União Nikkei, que
edita os jornais Nikkey

Shimbun (em japonês) e Jor-
nal Nippak (em português)
decidiu organizar o evento.

No início, a competição
era restrita aos homens e a
maioria dos jogadores era de
São Paulo. De lá para cá, o
evento ganhou novos contor-
nos, com a entrada das mu-
lheres e de representantes de
outras localidades do País.
Despertou tanto interesse que
a Associação Nikkei de Gol-
fe do Brasil foi fundada so-
mente com o intuito de orga-
nizar o campeonato.

Segundo o presidente da
entidade, Yoshito Nomura, o
objetivo é revelar novos talen-

tos e promover a confraterni-
zação entre os jogadores
nikkeis. Para 2008, ano do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil, Nomura ante-
cipa que o Campeonato Nik-
key sofrerá uma interrupção,
a primeira em todos esses
anos. “Vamos realizar um
evento especial alusivo aos 100
anos. O torneio será realizado
nos dias 19 e 20 de abril em
três campos: Arujá, PL e
Paradise e, diferentemente do
Campeonato Nikkey não será
restrito a jogadores da comu-
nidade nipo-brasileira”, conta
Nomura.

(Aldo Shiguti)

Ruriko Nakamura (esquerda) e Carla Ziliotto (direita) devem confirmar presença no evento

O Gecebs con-
quistou o título do 49º
Campeonato Brasilei-
ro de Beisebol Inter-
clubes Juvenil ao der-
rotar a equipe do São
Paulo na 3ª penalida-
de, placar total de 10
a 9. A final, conside-
rada uma das mais
emocionantes da tem-
porada, foi realizada
no último dia 7, em
Ibiúna (SP).

Um dos protago-
nistas dessa histórica
vitória, o arremessa-
dor Celso Atsumi Tokuda
(Gecebs), acabou eleito o Me-
lhor Jogador do Campeonato,
enquanto que Victor de Lélis
da Silva (São Paulo) foi pre-
miado como o Jogador Mais
Esforçado.

Escalações iniciais dos
finalistas (ordem de rebatedo-
res):
São Paulo - Victor Lélis
(rebatedor designado), Felipe
Burin (2ª base), Moacyr Mo-
rais (jardineiro central), Ramon
Ito (3ª base), Felipe Maciel
(jardineiro esquerdo), Rômulo
Shindo (jardineiro direito), Ri-
cardo Honda (interbases),
Lucas Sato (1ª base), Paulo
Miyazaki (receptor) e Maicon
Alves (arremessador). Técni-
co: Anderson Kudo.

Gecebs: Leonardo Tsuzuki (in-
terbases), Rodney Uehara
(jardineiro direito), Felipe
Hanada (receptor), Sidney
Tomita (1ª base), Celso Tokuda
(2ª base), Vinicius Tanaka (jar-
dineiro esquerdo), Rony dos
Santos (jardineiro central),
Daniel Katayama (3ª base),
Leonardo Santos (rebatedor
designado) e Ivan Morita (ar-
remessador). Técnico: Este-
vão Sato.

Tabela de jogos:
Fase Final

07/10 (Domingo)
Atibaia 4 x 5 Gecebs

(Semifinal)
São Paulo 8 x 3 Nippon Blue

Jays (Semifinal)
São Paulo 9 x 10 Gecebs
(3ª penalidade - FINAL)

BEISEBOL JUVENIL

Gecebs fatura título do
Brasileiro Interclubes

Equipe do Gecebs bateu o São Paulo por 10 a 9 e ficou com título

Celso Tokuda foi o melhor jogador

DIVULGAÇÃO

A equipe brasileira conquis-
tou um resultado histórico no 17º
Campeonato Mundial de Atle-
tismo para Veteranos (acima de
35 anos), realizado de 4 a 15 de
setembro, na cidade de Riccione
(norte da Itália). Na classifica-
ção geral, a delegação brasilei-
ra, formada por cerca de 100
atletas, conquistou 47 medalhas
(18 de ouro, 14 de prata e 15 de
bronze), terminando na nona co-
locação, a melhor participação
na história dos Mundiais. A pri-
meira colocação ficou com a
Alemanha, que totalizou 315 me-
dalhas, sendo 108 de ouro, 106
de prata e 101 de bronze, segui-
da pela Itália, com 219 (89 de
ouro, 75 de prata e 55 de ouro)
e Estados Unidos com 193 (82
de ouro, 61 de prata e 50 de bron-
ze). Os japoneses ficaram em 23º
com 34 medalhas (8 de ouro, 10
de prata e 16 de bronze).

“É um resultado que nos
enche de orgulho. Foi o maior
Mundial da história com mais
de 9 mil atletas de 96 países.
Para se ter uma idéia, a Itália

competiu com mais de 3 mil
atletas enquanto a Alemanha
levou mais de 800 atletas”, ex-
plicou o presidente da Associa-
ção Brasileira de Atletismo
Master (Abram), Francisco
Hypólito da Silveira, antecipan-
do que o próximo Mundial, em
2009, será na Finlândia.

Entre os brasileiros, os atle-
tas nikkeis tiveram participa-
ção destacada.  Confira o de-
sempenho:

Hiromu Shimizu (categoria
65 anos), da Anasp: salto triplo
(prata) e salto em distância
(bronze); Takumi Matsushima
(categoria 75 anos), Ibirapue-
ra: lançamento de dardo (ouro),
arremesso de disco (ouro) cin-
co lançamentos (bronze);
Chieko Minami (categoria 80
anos), Ibirapuera: heptatlo
(ouro), salto em distância
(ouro); Tomiko Saito (catego-
ria 81 anos), da Anasp: cross
country (bronze), 5 mil metros
(prata), 800 m (ouro), 10 mil
metros (ouro), 1500 m (prata).

(Aldo Shiguti)

ATLETISMO/VETERANOS

Brasil conquista resultado
histórico no Mundial da Itália

Nikkeis fizeram bonito no Campeonato Mundial Master da Itália

NIKKEI SHIMBUN

TÊNIS DE MESA/ARTIGO

Público valorizado

Atualmente, um dos gran-
des problemas do esporte olím-
pico no País é a falta de patro-
cínio; por sua vez, sabemos
que as empresas não investem
onde não há retorno através da
mídia e divulgação. A falta de
recursos para estes esportes
dito amadores, faz com que os
organizadores não tenham
tempo para preocupar com o
publico. Ou seja, não há espe-
táculo, atrações especiais, pro-
paganda e, o mais importante,
falta a “informação” para aque-
les que passam pelo evento.

No caso especifico do tê-
nis de mesa brasileiro, assistir
a uma partida, numa das 30
mesas no ginásio, sem saber
se eles estão na fase de clas-
sificação/semifinais, quem está
enfrentando quem, qual cate-
goria, a que clubes pertencem,
faz com que não haja emoção
e sim desinteresse por parte do
visitante. A Bundesliga (Liga
Alemã Profissional de tênis de
mesa) cobra ingresso e lota
ginásios porque oferece shows,
prêmios e graças ao conheci-
mento do evento, atletas da-
quela partida criam no torce-
dor a expectativa de uma gran-
de exibição.

Neste final de semana de
12 a 14 de outubro, no Ginásio
do “Pelezão” - Alto da Lapa
(Rua Belmonte 957), será re-
alizado o 20º Torneio da Ami-
zade da ADR Itaim Keiko, or-
ganizado pelo clube profissio-

nal de tênis de mesa, localiza-
do no bairro da Saúde. Os co-
ordenadores da competição
vão aderir à campanha “Públi-
co Valorizado”.

Todos os atletas estarão
identificados pelo nome e clu-
be através da fixação de tarjas
nas costas das camisas. Tam-
bém haverá um quadro visível
com o mapeamento de todos
os jogos e rodadas, com resul-
tados “on-line”, dirigidas por
árbitros oficiais da Federação
Paulista e pela nova sistemáti-
ca que será adotada de cha-
mada dos jogos seqüenciais
(não haverá mesa vazia)

Como atração especial,
graças à Prefeitura Municipal
de São Paulo, o evento conta-
rá com a presença de Hugo
Hanashiro (atleta da última
Olimpíada em Atenas), Fran-
cisco Arado (medalha no Pan
de Winnipeg), Hideo Yamamo-
to (campeão sul-americano),
Eric Mancini (campeão sul e
latino-americano juvenil) e
muitos outros. Haverá ainda
sorteios aos participantes, in-
cluindo torcedores, de TVs,
DVD players, Tel Celulares,
Tel sem fio, Bicicletas, Base
p/Ipod, Relogios, Raquetes,
Borrachas, etc.

A entrada é franca. Vale a
pena conferir.

Marcos Yamada, diretor técnico do
20º Torneio da Amizade da ADR
Itaim Keiko

Pouco público em eventos causam preocupação em dirigentes

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO



12 JORNAL NIPPAK São Paulo, 13 de outubro de 2007

SERTANEJOS NIKKEIS 1

Maurício Miya estréia na carreira solo com ‘Ego’

CORAL DO BUNKYO

Concerto Primaveril é atração
no próximo domingo (21)

Tradicionalmente realizado
todos os anos, o Concerto Pri-
maveril animará o Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social) no próximo domin-
go (21), em São Paulo. Trata-
se de uma apresentação espe-
cial do Coral Bunkyo, com te-
mas inéditos e os clássicos já
conhecidos da comunidade. O
início está marcado para às 17
horas e a entrada é 1 kg de
alimento não perecível, que
posteriormente será doado ao
Kibô-no-Iê.

Sob regência do professor
Teruo Yoshida e acompanha-
mento da pianista Lissa
Kawashima, o coral apresen-
tará um repertório variado,
caso da valsa “Contos dos
Bosques de Viena” de Johann
Strauss; “Wisperng Hope”,  de
Hawthorne; músicas populares
como “I left my heart in San
Francisco”, de G. Cory, além
de canções japonesas como o
“Shyonen Jidai”,  de Y.Inoue.
Como não poderia deixar de
ser, há também compositores
brasileiros presentes, caso de
“Valsinha de Roda”, do com-
positor Edmundo V. Cortes.

Segundo a presidente do
Coral Bunkyo, Felicia Ayako
Harada, o Concerto Primave-
ril é o fruto de meses de tra-
balho com empenho do já co-

nhecido professor Teruo Yo-
shida. “Além de muita dedica-
ção das integrantes do Coral.”

Ainda segundo ela, o obje-
tivo do Coral é proporcionar,
principalmente, o estudo e de-
senvolvimento de músicas
clássicas, populares, trazendo,
ainda, à baila, músicas saudo-
sas dos imigrantes japoneses.
“Dos nossos pais ou avós, en-
fim, nossos antepassados”,
complementa, para finalizar:
“não temos a menor dúvida de
que muitas dessas músicas nos
embalaram em nosso sono e
muitas delas nos imprimiram
esperança em nossos sonhos.
Com certeza, neste centená-
rio que já desponta muitas des-
sas canções serão entoadas.”

O Bunkyo é uma das pou-
cas instituições que, com me-
todologia e técnica, proporcio-
na à sociedade brasileira e, mais
particularmente, às suas asso-
ciadas, integrantes de seu Co-
ral, uma atividade cultural ím-
par de estudos de músicas eru-
ditas, populares, além de desen-
volver uma atividade assisten-
cial nos estritos termos consti-
tucionais, porquanto a maioria
das integrantes do Coral já se
encontram na melhor idade.

O Bunkyo fica na rua São
Joaquim, 381, Liberdade, São
Paulo. Mais informações pelo
tel: 11/3208-1755.

A história desse rapaz, faço
questão de contar/ Quem quiser
rir pode rir, quem quiser chorar
pode chorar/ A luta de um brasi-
leiro acabava de começar/ Com
uma passagem pro Japao e um
sonho no coração/ De Maringá,
Paraná.

A inflação e o desemprego não
paravam de aumentar/ E ele de-
cidiu sem medo, já não dava pra
ficar/ Uma benção da mãezinha
quem só soube lhe amar/ Um
abraço nos amigos, a menina a
soluçar.

Adeus pátria amada/ Adeus mi-
nha Maringá/ Adeus pátria ama-
da/ Qualquer dia eu vou voltar
(No Japão eu vim prosperar)

Chegando lá no Japão já tinha
onde trabalhar/ De peão na pro-
dução, calos nas mãos foi ganhar/
Dez, doze horas por dia e zangyo
(hora extra) sem recusar/ Pois o
salário ajudava e o pouco que lhe
sobrava/ Ele corria a guardar.

Mas o tempo foi passando e a
vida desse rapaz/ Foi toda se
transformando, ganhava cada vez
mais/ O peão virou patrão, tudo

Sonho de um brasileiro – de Adilson Campos e Joe Hirata

podia comprar/ Menos a felicida-
de pois a saudade estava lá.

Dia vai e dia vem e a lembrança
era sem par/ Então ele decidiu, era
hora de voltar/ Uma carta escre-
veu, mãe já pode me esperar/ Vou
compensar esses anos, vou dizer
o quanto a amo/ Vou no seu colo
deitar.

E voltando ao Brasil, tudo pare-
cia igual/ As pessoas, os amigos,
sua cidade natal/ Mas ao rever a
família, viu seu mundo desabar/
Mãe querida, mãe querida, não
pode lhe esperar.

Ai, ai pátria amada/ Pouco tarde
eu fui chegar/ Ai, ai pátria ama-
da/ Pra minha mãe vou rezar.

“Essa pessoa de quem falei/ Lu-
tou e venceu em solo ancestral/
Longe de sua terra natal/ E as-
sim aprendeu/ Que devemos
amar profundamente/ As pesso-
as que estão ao nosso lado”.

Muito obrigado, Japão/ Por me
acolher, por me cuidar (Por es-
sas lágrimas e pelas glórias) /
Muito obrigado, Japão/ Mas o
Brasil é o meu lugar (Esta é a
minha história).

Vencedor do maior concur-
so amador da canção japone-
sa, o Nodojiman da TV estatal
NHK, em 1994, Joe Hirata vol-
ta ao palco do Bunkyo, local por
onde passam vários aspirantes
a um lugar entre os destaques
do karaokê nacional. Em sua 6ª
apresentação no auditório, ele
vai apresentar o show de lan-
çamento do CD Mistura de
raças, ao lado do grupo de taikô
Himawari e do Ballet Coppelia,
às 20h30, no sábado (27). No
repertório do show, além de su-
cessos do Japão e de trabalhos
anteriores, estão as músicas
“Raça e ginga misturou”, em
homenagem ao centenário da
imigração, “Porto Solidão”, do
cantor Jessé, interpretada por

Hirata nas apresentações no
Programa Raul Gil, e “Sonho de
um brasileiro”, uma regravação
do segundo trabalho homônimo
(vide letra em box).

Esta última conta a período
da vida do cantor no qual tra-
balhou como dekassegui no Ja-
pão e é considerada uma ho-
menagem a todos aqueles que
já passaram pela experiência.
“Sempre canto essa música nos
shows. Resolvi fazer uma re-
gravação porque a procura por
ela é grande, mas o CD dela
está esgotado nas lojas.”

Após a série de shows no
País e a exposição no Progra-
ma Raul Gil, a admiração pelo
trabalho do cantor vai além da
comunidade japonesa. Desde
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Joe Hirata lança CD ‘Mistura de Raças’ no sábado (27), em show no Bunkyo
crianças até pessoas de idade,
o público do cantor terá um
“repertório diversificado para
agradar a todos”. Apesar de
convites do Japão, ele vai dar
“prioridade” às apresentações
no Brasil porque “as músicas
do CD são em português”.

Para a divulgação do tra-
balho em 2008, estão previs-
tas participações em diversos
programas de TV, que devem
conceder mais espaço para os
artistas nikkeis por conta do
centenário da imigração, se-
gundo Hirata. O cantor plane-
ja também utilizar grupos de
taikô de cada cidade por onde
a turnê passar. “Um show com
toda essa estrutura é mais di-
nâmico, mais interativo. É

mais fácil conduzi-lo do que
uma apresentação só com gui-
tarra e teclado ou playback.”

Parte da renda da apresen-
tação será destinada às entida-
des beneficentes Kibo no ie,
Kodomo no sono e Yasuragui
home. Os convites podem ser
adquiridos no Bunkyo, na  Haikai
Disc Laser, no Nihon Hin, no
Nippon Center (Zona Norte), no
Center Nippon (Zona Sul) e no
Instituto Paulo Kobayashi. In-
gressos a R$ 20,00 (antecipa-
dos), R$ 25,00 (no dia do show)
e gratuito para crianças até 12
anos. O Bunkyo fica na Rua
São Joaquim, 381, na Liberda-
de. Mais informações pelo tele-
fone 3208-1755.

(Gílson Yoshioka)

Oano ainda não terminou,
mas o cantor sertane-
jo Mauricio Miyazaki,

ou simplesmente Mauricio
Miya, já está fazendo planos
para 2008. Motivos para isso
não faltam. Afinal, o cantor
acaba de lançar seu primeiro
CD solo, “Ego”, pela gravado-
ra Atração Fonográfica. E o
palco não poderia ser mais pro-
pício: a Festa de Peão de
Boiadeiro de Barretos.

“Cantar em Barretos é a
realização de um sonho para
qualquer artista”, conta Miya,
acrescentando que “começa-
mos com o pé direito”.

Na verdade, Miya já está
na estrada há oito anos. No
início, fazia dupla com Luis
Cláudio. A opção pela carrei-
ra solo veio depois de uma
pausa para reflexão. Ficou pra-
ticamente três anos (de 2003
a 2006) pensando na possibili-
dade de evidenciar ainda mais
algo que já estava na cara. A
retomada aconteceu no ano
passado. E com um projeto ain-
da mais ambicioso. “Quero fi-
xar minha imagem como um
oriental cantando música ser-
taneja”, diz Miya, que evita
comparações com outros ar-
tistas. “Já cancelei várias con-
vites para fazer shows porque
me recusei a cantar em japo-

comemorações do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil e até lá pretendo divul-
gar meu trabalho. Quero levar
a imagem da comunidade para
o meio artístico porque, ape-
sar desses cem anos, temos
poucos representantes na
mídia”, explica Miya, que para
levar o projeto adiante procu-
rou assessoria de uma equipe
de profissionais “de primeira
linha”.

Como o produtor artístico
Beto Silva, que contabiliza
mais de 20 anos de experiên-
cia na Som Livre. “O Mauri-
cio tem três requisitos funda-
mentais para quem quer fazer
sucesso no meio: caráter, dis-
ciplina e gostar do que faz”.
“Além disso, ele assimila as
coisas muito rápido”, garante
Beto Silva, ressaltando que a
própria gravadora costuma ser
“muito exigente” e não topa-
ria fechar com o cantor se ele
não tivesse qualidades.

Para a produção do CD,
Maurício Miya contou ainda
com a direção geral de Wilson
Souto e participações especi-
ais de compositores consagra-
dos no meio sertanejo como
Arnaldo Sacomanni, Carlos
Randall, Danimar, Tivas, Nel-
son Farias, Billy Nelson, Elias
Muniz, Inês Bari e Frankye

RAIO X

Nome: Mauricio Miyazaki
Idade: 32 anos
Local de nascimento: São
Paulo (bairro Vila Formosa)
Pais: Sergio Massatoshi
Miyazaki e Tutae Miyazaki
Signo: Escorpião
Cantor: João Paulo e
Daniel
Cantora: Ivete Sangalo
Comida: Japonesa, em pri-
meiro lugar. Mas como de
tudo, de preferência em pra-
to grande e fundo
Qualidade: Honestidade e
respeito pelo próximo
Defeito: Teimoso
Sucesso: Conquistar o res-
peito das crianças, jovens e
idosos, sabendo que no dia
em que partirmos para uma
outra vida a nossa missão
esteja cumprida. Isso sim é
ter sucesso!!!
Futuro: Fazer sempre o
melhor de mim no trabalho
e respeitando o próximo.
Deus está presente em mi-
nha vida e sabe o que é
melhor para cada um de nós
Próximos shows: Dias 18/
10 (Central do Brasil, em
São Paulo) e 21/10 (2º Nik-
kei Matsuri no Jardim São
Paulo)

Arduini. Gravada originalmen-
te pela banda Placa Lumino-
sa, “Ego” (Frankye Arduini/
Arnaldo Saccomani) é tam-
bém a “música de trabalho” de
Maurício Miya.

Espiritual – Nos shows, além
do repertório do CD, que traz
ainda “A Pera e a Maçã” (Inês
Bari/Alex Oliver), “Cowboy do
Espaço” (Frankye Arduini/
Katy), entre outras, Mauricio
Miya interpreta também hits
de artistas como Bruno e
Marrone, Edson e Hudson e
Rio Negro e Solimões. “Para
cada região tenho um formato
de show diferente”, antecipa
esse paulistano que afirma ter
uma “ligação espiritual” com
as coisas do campo.

“Meus pais são do interior
[o pai é de Indiana e a mãe de
Mirandópolis], mas nasci na
Capital. Apesar disso cresci
ouvindo música popular. Tan-
to que o primeiro LP que ga-
nhei foi do Roberto Carlos
quando tinha quatro anos”,
lembra Mauricio, que também
costumava assistir programas
como o “Cassino do Chacri-
nha”, da Globo.

Mais informações sobre o
CD: www.mauriciomiya.com
ou www.atracao.com.br

(Aldo Shiguti)

nês. E vou continuar assim”,
afirma o cantor, que já se apre-
sentou no Terra Nativa, pro-
grama do gênero que vai ao ar
todas as sextas-feiras pela
Band.

 “Tenho um diferencial, ou
seja, sou um descendente de
japoneses cantando música ser-
taneja”, explica Miya, lembran-
do outro motivo que o levou a
seguir sozinho. “A maioria das
duplas que dão certo são for-

madas por irmãos”, constata.
E a escolha foi acertada.

Pelo menos em suas primeiras
aparições. “O impacto é gran-
de. A primeira reação do pú-
blico é de desconfiança mas
depois eles esquecem que
quem está no palco é um ori-
ental cantando música serta-
neja”, diverte-se Miya, que
aposta em 2008 como um mar-
co em sua carreira.
Centenário – “Será o ano das

Cantor lançou seu primeiro CD solo na Festa de Peão de Barretos

DIVULGAÇÃO

Joe Hirata, que conquistou admiração além da comunidade nikkei

DIVULGAÇÃO


