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AGENDA

O CIATE (Centro de Infor-
mação e Apoio ao Trabalha-
dor no Exterior) informa seus
próximos cursos preparatórios
para quem pretende trabalhar
no Japão. No dia 20, o tema é
“Trabalhar no Japão: Criando
Metas e Novas Perspectivas”,
e no dia 24, “Seguro Desem-
prego do Japão”. Os cursos
são gratuitos e acontecem sem-
pre das 14 às 16h30. O Ciate
fica na Rua São Joaquim, 381,
1º andar, sala 11 (prédio do
Bunkyo). Informações pelo
tel.: 11/3207-9014.

A HONDA Automóveis do
Brasil participa da edição 2007
da Reatech (VI Feira Interna-
cional de Tecnologias em Re-
abilitação, Inclusão e Acessi-
bilidade), que acontece até
amanhã (15), no Centro de
Exposições Imigrantes, em
São Paulo (SP). No estande de
320 m2 estarão expostos os
dois modelos nacionais da
marca, o sedã New Civic e o
compacto Honda Fit, além do
importado Honda Accord.

O 1º TAIKO MATSURI da
A Associação Cultural e Es-
portiva de Bandeirantes acon-
tece hoje (14) e amanhã (15),
tendo como principal atrativo
a apresentação de Show de
Taiko a cargo dos Grupos de
Assai do Grupo Sansey, além
da praça de alimentação com
comidas típicas japonesas e
“Matsuri Dance”. Local: Rua
Juvenal Mesquita, 1677, em
Bandeirantes, Paraná.

O 12º TORNEIO “KEIZO
HAYASHI” de Softbol Femi-
nino acontece neste fim de
semana (14 e 15) em Curitiba.
Já o 17º Campeonato Parana-
ense de Softbol Masculino
será amanhã (15), em Ibiporã.

O 17º PARANÁ AMA-
TEUR KAYO TAI KAI da
Liga Desportiva Cultural Pa-
ranaense e da Aliança Cultu-
ral Brasil-Japão do Paraná
será na sede Associação Cul-
tural e Esportiva de Marialva,
em Marialva, com início às 9
horas de amanhã (15).

A 4ª TAÇA BRASIL DE
SOFTBOL FEMININO
ADULTO acontece hoje (14)
e amanhã (15), no campo do
Clube da Comunidade São
Paulo Giants (Rua Abrahão
Ribeiro, 497, Barra Funda –
São Paulo), com a participa-
ção de seis equipes: Gigante,
Coopercotia, Nippon Blue
Jays, Anhanguera, Marília e
Maringá. Os jogos começam
às 8 horas nos dois dias.

O GRUPO SEMPRE MU-
LHER realiza hoje (14), das 9
às 11h, Curso de Utilização de
Soja. A idéia é ensinar, em uma
única aula, o preparo de pratos
à base de soja de forma sim-
ples, rápida e prática. No car-
dápio, leite de soja, salada, fa-
rofa, strogonoffe e salgadinhos.
Aula com parte teórica, prática
e degustação. Local: CAMP
(Rua Suécia, 500, bairro Assun-
ção – São Bernardo do Cam-
po). Informações pelo tel.: 11/
4125-3438.

A EXPOSIÇÃO coletiva
“Três Dimensões” com os ar-
tistas plásticos japoneses Kimi
Nii, Futoshi Yoshizawa e
Nobuhiko Suzuki prossegue até
o dia 13 de maio na Galeria
Deco, na Bela Vista, em São
Paulo. São 20 obras, entre es-
culturas e objetos, feitos de
cerâmica, vidro, espelho e
metal. A Galeria Deco fica na
Rua dos Franceses, 153, Bela
Vista. Entrada franca. Infor-
mações pelo tel.: 11/3289-7067

JORNAL NIPPAK

Um golpe que tem atormentado a vida de parte da população chega agora aos nikkeis: o de
falsos seqüestros e golpes aplicados por telefone. O Jornal Nippak ouviu duas histórias
envolvendo nipo-brasileiros e constatou o terror psicológico que uma família vive. Mas, e
nesses casos? O que fazer? A quem recorrer? Para responder tais questões, a reportagem
ouviu também as dicas de um delegado do Deic (Departamento Estadual de Investigações
Criminais) que deu dicas sobre como identificar o golpe e as técnicas utilizadas pelos crimino-
sos para persuadirem a vítima.
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Eleição no Bunkyo: indefinição sobre chapas
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O Bunkyo prepara-se para mais uma eleição. Desta vez, para a presidência do Conselho e
Diretoria. Em comum, a indefinição sobre quem sairá para encabeçar as chapas.

Hugo Hoyama afirma que não
está nem aí para os críticos

———————————————–———— | pág 11

DIVULGAÇÃO

Hugo Hoyama ainda está longe de “pendurar as chuteiras”
como muitos críticos de plantão imaginavam. O mesa-tenista,
que construiu uma trajetória vitoriosa ao longo de sua carrei-
ra, ainda pode dar muitas glórias ao País. Confira como Ho-
yama está se preparando para os Jogos Pan-Americanos.

Akimatsuri prossegue até amanhã (15) em Mogi

—————————–—————————————————————— | pág 5

DIVULGAÇÃO

A 22ª Festa do do Outono –
Akimatsuri – prossegue nes-
se fim de semana em Mogi
das Cruzes com muitas novi-
dades para o público. Orga-
nizado pela Associação Cul-
tural de Mogi das Cruzes
(Bunkyo), o evento foi aber-
to ontem no Centro Esporti-
vo e prossegue hoje (14) e
amanhã (15) a partir das
11h30. Os organizadores es-
peram receber um público
superior a 60 mil visitantes nos
três dias de programação.

Golpes telefônicos contra nikkeis:
o que fazer e como proceder

Designer nikkei
vence concurso de
logomarca de MS

A designer
gráfica Mari-
na Arakaki é
a autora da

logomarca que ilustrará pla-
cas, selos e publicações dos
30 anos do Estado do Mato
Grosso do Sul. Natural de
Campo Grande, Marina afir-
ma estar surpresa com sua
primeira conquista. Enquanto
espera pelo prêmio, a nikkei
pretende conciliar a profissão
e os concursos com a carrei-
ra acadêmica após concluir a
pós-graduação.

—————–—— | pág 8

Pesquisa aponta
distanciamento de
Japão e Brasil
O Consulado Geral do Japão
em São Paulo divulgou na se-
mana passada uma pesquisa
com 2 mil japoneses sobre
questões relacionadas ao Bra-
sil, em virtude da proximida-
de com o Centenário da Imi-
gração. Como era de se es-
perar, a grande maioria das
pessoas ouvidas ainda desco-
nhecem o Brasil e a relação
com o Japão. Para o cônsul
Masuo Nishibayashi, ambos
os países têm de trabalhar
muito para mudar o conceito
da população japonesa.

—————–—— | pág 3
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• No dia 20 de abril acontece o Miss Nikkey
2007 do Japan Fest de Marília, às 21h30 no
Nikkey Clube de Marilia. A premiação é de
R$ 3 mil. Mais informações pelo tel 14/3433
4187.

• Dias 14 e 15, o Centro de Pesquisas de Histó-
ria Natural promove a sua 56ª edição da Via-
gem de Estudos, na cidade de Cananéia, co-
nhecida pela diversidade da fauna e flora e
que foi tombada pela Unesco como Patrimô-
nio Natural da Humanidade. Haverá um pas-
seio até a Ilha do Cardoso. O preço é de R$
250,00 para sócios do Centro e R$ 350,00 para
não-sócios. Mais informações pelo 11/3208-
7953, com Shizue.

• Dia 26 de maio acontece o 11º Baile Anos 70,
das 21 às 3 horas, no Espaço Hakka. Haverá
a participação da banda Appa Tota. Mais info.
pelo e-mail: kubalibre@tomas.adm.br

• “Fotografar 07”: a Feira Paulista de Foto-
grafia 2007 acontece de 24 a 26 de abril, na
rua dr. Plínio Barreto, 285. Na ocasião, no-
vas tendências, lançamentos e educação para
atender às demandas do primeiro semestre
serão mostrados. As mais importantes mar-
cas e empresas do setor fotográfico já con-
firmaram presença como a Canon, Sony,

Ooops!
Epson, Noritsu, entre outros.

• Kazuhiro Mori, entre idas e vindas entre Brasil
e Japão, produziu  cerca de100 obras e serão
escolhidos as 25 conjuntamente com Emanoel
Araújo, diretor do Museu Afro. O tema princi-
pal é homenagear o Brasil. Mori retornará ao
Brasil em julho.

• O artista Yutaka Toyota inicia a obra de uma
escultura de 17 metros no Nippon Country
Clube, Arujá, homenageando os 100 anos da
imigração japonesa.

• Dia 14, das 10h30 ás 17 horas, acontece a 5ª
Feira de Trocas Solidárias na Associação Mi-
nha Casa Minha Rua, rua Lund, 361, Glicério.
Haverá produtos como de limpeza e pessoal,
bijuterias, bolsas, mudas e plantas. Mais in-
formações pelo tel 11/ 3277-0640.

• Em Holambra, a Enflor (Encontro Nacional
de Floristas, Produtores, Atacadistas e Empre-
sas de Acessórios) e a Garden Fair realizarão
evento conjunto neste ano, de 7 a 10 de Julho

• No Orkut, a nova comunidade do Jornal
Nippak está no ar. Acesse: www. orkut.com/
Community.aspx?cmm= 29053473.

• A Ceramista Shoko Suzuki organiza  a exposi-
ção do artista Yukio Suzuki com programação
em junho no Clube Alemão, em São Paulo.

O 4º Campeonato Brasileiro Interseleções de Veteranos, Categoria 70 anos, teve inicio no último
dia 25, e a grande final aconteceu do dia 8 de abril, no estádio do Gigantes, Barra Funda. E a
equipe campeã foi o Capital Leste Gigante, vice-campeã: Grande SP Leste Kinko, 3.: ABC, 4.:
Grande SP Oeste Santo Amaro, 5.: Sudoeste.

Massanobu Futino (melhor jardineiro externo),
Kenkichi Ue (2. Melhor Rebatedor), Seiji Matsui
(Melhor Arremessador), Tadashi Nishi (Melhor
Jogador), Wataru Yoshiura (Melhor Rebatedor,
Melhor Empurrador de Carreira, 2. rei do
quadrangular).

Massoiki Shishido (Melhor Jardineiro Interno), Kaiti
Noda (1º Rei do Quadrangular), Akira Atsumi (2º
Empurrador de Carreira) e Shigeo Norimatsu
(Arremessador Carreira de destaque)

Yukimitsu Ágata (Jogador Esforçado) e Teruo
Hirose (Jogador mais idoso 82 anos)

No final de março, em
seu ateliê instalado em

um galpão da Granja
Kunitomo na cidade de

Mogi da Cruzes, o artista
plástico Kazuhiro Mori

retornou ao Japão depois
de produzir pinturas para
a sua primeira exposição

no Brasil. A exposição
está programada para o

mês de agosto, no
Museu Afro do Parque

do Ibirapuera. Kazuhiro Mori com uma das suas pinturas Fachada do Ateliê Detalhe dos pincéis

No feriado de
Páscoa, a
ceramista

Shoko Suzuki
abriu o forno
Noborigama

(forno à lenha
feito em

terreno aclive),
e expôs

algumas obras
no espaço de

exposições em
Cotia. A

pedidos de fãs,
ela produziu
mais de 400

xícaras de
café. Em

paralelo, a
artista Mariko

Kaneko
também

mostrou seus
trabalhos,

como pintura
em seda,

desenhos,
entre outros.

Keiko Furihata, Toshio Furihata, Mariko Kaneko, Kazuo Suda
e Shoko Suzuki

Xícaras de café com a assinatura da artista estavam à venda

A foto arquivo do artista Yukio Suzuki  (já
falecido, marido da Shoko Suzuki) com
a obra maçã.

Obra de Yukio Suzuki exposta na Bienal
de 1974

No último dia 10 houve a abertura da exposição Três Dimensões, com Kimi Nii, Futoshi Yoshizawa e Nobuhiko
Suzuki Abertura.  A mostra fica em cartaz até o dia 13/05, de  seg a dom, das 10h às 19h.

Kimi Nii Yutaka Toyota Tomie Ohtake

Yuko Fuse,Hiromi Shimizu e Futoshi Yoshizawa Miguel Chaia, Roberto Okinaka e Nobuhiko Suzuki

 Kusakano Seidi e Kinuko Mariuti Toyota Erico Marmiroli, Lia Chaia, Rogério Degaki e James Kudo
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Já era de se esperar. Mes-
mo com todas as atividades
desenvolvidas já há dois anos
pela Associação para Come-
moração do Centenário da Imi-
gração Japonesa para a am-
pla divulgação dos festejos,
uma pesquisa realizada com
parte da população japonesa
apontou que a grande maioria
dos entrevistados desconhe-
cem o Brasil, e muito mais os
100 anos de imigração. Toda-
via, a estigma de que ambos
os países estão mais unidos
também cai por terra, de acor-
do com o documento. O que
os japoneses conhecem mes-
mo das terras tupiniquins é, ain-
da, a dupla “samba e Carna-
val”.

Encomendada pelo Minis-
tério dos Negócios Estrangei-
ros japonês, a pesquisa visa
averiguar como andam as re-
lações entre Brasil-Japão e os
referenciais que os nipônicos
têm do País, justamente ago-
ra, quando os nipo-brasileiros
estão prestes a completar 100
anos. A enquete ouviu 2 mil en-
trevistados durante o mês de
fevereiro deste ano em varia-
das regiões do Japão. Desse
total, 66,3% foram considera-
dos válidos, sendo a maioria do
sexo masculino e acima de 20
anos.

Entre os questionamentos
propostos pela pesquisa, esta-
vam perguntas relacionadas ao
grau de conhecimento e fami-
liaridade com os brasileiros.
Dentro dessa lista, questões
como conhecimento da cultu-
ra brasileira ou o posiciona-
mento sobre as relações entre
Brasil e Japão chamaram a
atenção. Em ambas as pergun-

tas, fica evidente a falta de
aproximação: 41,1% dos en-
trevistados afirmaram que não
há familiaridade com a cultura
brasileira. Já para 38%, as re-
lações Brasil-Japão não estão
nem boas nem ruins ou não
souberam responder. De lon-
ge, apenas as duas primeiras
questões mostram que os ja-
poneses pouco se importam

com o elo entre os dois países.
Composta de oito pergun-

tas, o questionário aborda ou-
tros assuntos e indaga os par-
ticipantes a lançarem suas
idéias para um maior incre-
mento e cooperação. Dentro
dessa perspectiva, outra carac-
terística que pode ser consta-
tada é o pouco interesse por
parte dos nipônicos em assun-

Pesquisa aponta distanciamento de japoneses em relação ao Brasil

BRASIL-JAPÃO

Cônsul Nishibayashi acredita que com ajuda de mídia japonesa o Brasil poderá ser mais reconhecido

DIVULGAÇÃO

tos referentes ao Brasil. Em
“Qual a contribuição dos bra-
sileiros para a sociedade japo-
nesa”, por exemplo, a grande
maioria dos nikkeis residentes
no arquipélago não estão con-
tribuindo, para 32,8% dos en-
trevistados. Na mesma ques-
tão, 32,4% responderam que,
de alguma forma, os trabalha-
dores residentes no arquipéla-
go têm trazido algo de bom
para os japoneses.

Surpreso com os resultados
trazidos diretamente do Japão
– e já divulgados pelo próprio
Ministério dos Negócios Es-
trangeiros –, o cônsul geral do
Japão em São Paulo, Masuo
Nishibayashi, afirma que a pes-
quisa fora realizada justamen-
te pela proximidade com o
Centenário. Na visão do diplo-
mata, tais resultados não são
considerados ideais. “Falta
muito trabalho para mudar a
visão e o pensamento dos ja-
poneses para com o Brasil”,
diz.

“É preciso mudar a imagem
do Brasil perante o Japão. E
nada mais natural que isso
aconteça agora, quando todas
as atenções estão voltadas
para o Centenário da Imigra-
ção”, afirmou Nishibayashi em
encontro com a imprensa nik-
kei no último dia 2. Uma das

primeiras ações que podem
ajudar é a cooperação da mídia
japonesa, divulgando os proje-
tos e os planos para o festejo.
“É importante a imprensa ja-
ponesa mostrar o que está sen-
do feito por aqui.”

Verbas para o Centenário –
Em relação ao apoio do gover-
no japonês para a realização do
Centenário, o cônsul é enfático
ao afirmar que, até o momen-
to, não há nenhuma resposta
oficial. Segundo Nishibayashi,
a única confirmação é a reali-
zação da exposição “Tesouros
do Japão”, com peças de mu-
seus japoneses e que retratam
parte da própria história japo-
nesa. na Pinacoteca de São
Paulo.

Quanto à esperança da pró-
pria Associação do Centená-
rio e de algumas entidades
nikkeis de contar com o auxí-
lio financeiro dos nipônicos,
Nishibayashi é categórico. Se-
gundo ele, caso realmente o
Japão aceite ajudar, as verbas
– destinadas somente a even-
tos, diga-se de passagem – vi-
rão através de órgãos gover-
namentais como a Jica (Japan
International Cooperation
Agency) e a Fundação Japão.
“Essas entidades governamen-
tais é que poderão contribuir”.

BUNKYO

Nome de Tuyoci Ohara ganha força para diretoria;
grupos de apoio preparam-se para fechar chapas

Após a escolha dos 100
nomes que comporão
o Conselho Deliberati-

vo, o Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social) prepa-
ra-se agora para mais uma dis-
puta, desta vez para os cargos
de presidência da diretoria e
do próprio CD. Marcada para
o dia 28 de abril – daqui a duas
semanas – o pleito promete
ganhar contornos até então
inimagináveis.

Como divulgado desde o
começo de março, três grupos
de apoio trabalham para che-
gar a um consenso sobre os
nomes que encabeçarão as
chapas. Contudo, mudanças
nos planos já começam a apa-
recer. Segundo apuração do
Jornal Nippak, dos três gru-
pos de apoio, apenas o GAS
(Grupo de Apoio da Situação)
sinaliza com um candidato.
Dentre os nomes que estão no
páreo, o do atual presidente do
Bunkyo, Kokei Uehara, apa-
rece com menor visibilidade,
contradizendo as especulações
e boatos que davam como cer-
ta sua reeleição. Para “conse-
lheiros” do grupo, Tuyoci
Ohara – atual presidente do
Conselho Deliberativo e que já
manifestou o desejo de não se
candidatar para nenhum car-
go –  é o nome ideal para en-
cabeçar a chapa de diretoria.
O impasse para a oficialização
da candidatura se dá justamen-
te pela indefinição do próprio
Ohara, relutante em aceitar a
disputa pela presidência.

“Há conversas para que eu
me candidate, mas até o mo-
mento não tenho uma posição
definida. Gostaria muito de
continuar ajudando o Bunkyo,
mas não como presidente. En-
tretanto, uma grande parcela
do pessoal do GAS me pediu
para repensar e considerar a
possibilidade da candidatura
para diretoria”, diz ele, confir-
mando que assumir o Bunkyo
“é uma dor de cabeça”. “É
uma enorme responsabilidade.
Se no Conselho Deliberativo já
é complicado, imagina na di-
retoria executiva. Mas esta-
mos aí, as conversas estão
caminhando e posso estar pro-

penso a sair [como candidato].
É uma dor de cabeça”, brinca
ele.

Já para um dos coordena-
dores do GAS, Elzo Sigueta, o
nome de Ohara é um dos que
agradam ao grupo. Principal-
mente após uma boa gestão à
frente do Conselho, sem con-
tar as inúmeras inovações pro-
movidas, caso da reforma
estatuária que deu mais poder
aos conselheiros. “Realmente
o Tuyoci Ohara se destacou na

frente do Conselho Delibera-
tivo e é um dos nomes que es-
tamos estudando. Estamos na
dependência de uma resposta,
que deve vir até segunda-fei-
ra. Tivemos de nomear alguns
possíveis candidatos, pois o
professor Kokei Uehara já
manifestou que deseja apenas
se dedicar ao Centenário”,
explica Sigueta.

Tamanha indefinição é cau-
sada não só pelo fato de Ohara
querer ou não sair para a elei-

Se para a elei-
ção da diretoria o
clima é disputado, o
mesmo não se apli-
ca à eleição do pre-
sidente do Conselho
Deliberativo. Até o
momento, apenas
Hatiro Shimomoto
demonstrou publica-
mente que sairá
candidato. Atual
presidente do CD,
Tuyoci Ohara pode
tentar a reeleição,
dependendo de algu-
mas reuniões com
conselheiros e par-
te da diretoria atual.
Outro nome que
aparece nas espe-
culações é o de
Masato Ninomiya, quarto
mais votado na eleição do úl-
timo dia 31.

Eleito como o 12º conse-
lheiro e angariando 417 vo-
tos, Hatiro Shimomoto afirma
que a decisão de se
candidatar à presidência do
Conselho veio com o grande
número de votos conquista-
dos, o que para ele foi “muito
além do esperado”. Agora,
quer montar a chapa com
nomes considerados fortes
para uma renovação de idéi-
as e ampliação de projetos
para o Bunkyo. “O Bunkyo
precisa se modernizar. Do jei-
to que está não dá para ficar”,
diz.

 Para o ex-deputado esta-
dual, conhecido por seus dis-
cursos acalorados nas reuni-
ões do próprio Conselho De-
liberativo, ajustes fiscais e
maior freqüência tanto dos
associados quanto de conse-
lheiros são necessários para
dar “uma cara nova ao Bun-
kyo”. Outra iniciativa é pro-
mover mais eventos nos dias
de semana para que os asso-
ciados – cerca de 3 mil atu-
almente – possam freqüentar
mais a entidade.

“Hoje não há atrativos
para chamar as pessoas.

Quem que vai querer se as-
sociar ao Bunkyo? Que be-
nefícios ele traz? Nenhum.
Tanto é assim que o número
de associados é muito pouco.
Temos de repensar em algu-
mas iniciativas e aprová-las
no Conselho para abrir a en-
tidade, trazer a comunidade
nikkei para dentro da sede.
Claro que isso não é fácil,
mas a médio e longo prazo dá
para reverter toda a situação
atual”, aponta Shimomoto.

Sobre a eleição da direto-
ria, ele confirma que não pen-
sou em repetir a estratégia de
2005, quando se candidatou
junto com Hiromi Tani e
Kokei Uehara, pois, “não te-
nho mais o interesse de as-
sumir um cargo no executi-
vo”. Porém, com seu discur-
so sempre muito bem arma-
do, Shimomoto afirma que as
atitudes dos possíveis candi-
datos “dizem muito sobre
quem pode ou serve para ser
presidente”. “O melhor é que
se chegue em uma conclusão
conjunta. Gostaria muito de
ver um consenso. Nesse mo-
mento, eu não estou apoian-
do ninguém. Prefiro acompa-
nhar de longe o desenrolar
dessa situação”, diz.

(RM)

Candidato ao Conselho, Shimomoto
quer Bunkyo mais moderno e dinâmico

DIVULGAÇÃO

Shimomoto quer entidade mais receptivação. Outro ponto que tanto o
GAS quanto os grupos de opo-
sição tentam esclarecer é uma
possível chapa única, conten-
do apenas um nome. Sigueta
confirma que encontros infor-
mais estão em andamento e
que detalhes só serão revela-
dos na próxima semana. “Pes-
soalmente me agrada ter ape-
nas uma chapa de consenso.
Podemos sentar e conversar a
respeito, como já ocorreu”.

        (Rodrigo Meikaru)

Pelo lado da oposição, o
clima também não é tranqüi-
lo. Com dois grupos contrári-
os à atual gestão – o Shinsei
Ki-No-Kai e um outro lidera-
do pelo vice-presidente do
Bunkyo, Akio Ogawa –, mem-
bros e apoiadores fazem e re-
fazem cálculos matemáticos
para saber a amplitude e o nú-
mero de conselheiros que de-
vem apoiar as diretrizes de
ambos. Para o grupo forma-
do em sua maioria por isseis,
o ideal é que os esforços se-
jam canalizados para uma cha-
pa única, que englobaria no-
mes dos três grupos para di-
retoria. Já Ogawa – que ha-
via confirmado sua candida-
tura no dia 31 de março – re-

Oposição está aberta para dialogar com atuais dirigentes
cua nos planos e traça uma es-
tratégia parecida com o Ki-No-
Kai: a de promover a integra-
ção entre a oposição.

“No nosso entendimento, é
muito mais viável chegar a um
consenso de nomes para inte-
grar a chapa da diretoria do que
sair com um candidato. Por isso
estamos conversando com as
lideranças tanto da situação
quanto da oposição para acer-
tar detalhes”, explica um dos
coordenadores do Ki-No-Kai,
Akio Koyama, acrescentando
que existem dois nomes que
agradam ao grupo: o de Raul
Takaki e do próprio Tuyoci
Ohara. “O ideal é que um nissei
assuma o comando do Bunkyo.
No momento, são esses os dois

nomes que poderiam assumir
a presidência.”

Enquanto nenhum nome
está definido, encontros infor-
mais e reuniões entre todos os
conselheiros acontecem quase
que diariamente. O intuito é
chegar a um consenso e saber
se pode haver ou não diálogo
com o GAS. “Sinceramente,
não é nossa intenção lançar um
candidato. O ideal é que ape-
nas uma chapa dispute a elei-
ção, sem concorrência”, diz
Koyama. Tais reivindicações a
que o coordenador se refere
diz respeito aos cargos que a
Ki-No-Kai quer dentro do Bun-
kyo, caso da vice-presidência
e até mesmo dentro do Cente-
nário.

Uehara, Ohara e Sekine: encontros para definir quem sairá para eleição do próximo dia 28 de abril

ARQUIVO/JN
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Estamos assistindo atôni-
tos e surpresos e, porque não,
preocupados com o que ocor-
re com o transporte aéreo e
com as atitudes levianas de
quem deve tomar as devidas
providências para torná-lo
seguro e funcional.

Os desencontros na alta
cúpula governamental, infor-
mações inadequadas nos ae-
roportos e nas companhias
aéreas, desespero de alguns
passageiros, inconformismo
de outros e descontentamen-
tos dos controladores de vôo
são os caracterizadores da
atual viação aérea.

De quem é a culpa? Se
dos cindactas, se do gover-
no, se dos militares, se das
companhias aéreas, se dos
próprios passageiros, se dos
pássaros, se das chuvas etc.
Enfim, há uma porção de pro-
váveis culpados e nenhuma
solução para o caos aéreo.

Nesse turbilhão só falta os
passageiros levarem a culpa
por todo esse caos. O que im-
porta é que os passageiros,
consumidores, para não serem
culpados devem atender a to-
das as determinações para
uma viagem aérea tanto da
Infraero como das empresas
aéreas. Mas, a sua culpa mai-
or residirá na sua omissão se
não exigir que seus direitos
sejam respeitados e se não
exercer a sua cidadania.

Assim, os passageiros,
que não viajam de graça, pa-
gam não pouco por suas pas-
sagens, devem ser tratados
com respeito e dignidade.
Esquecem-se as companhias
aéreas que a sua razão de
existir está exatamente na
existência do passageiro. É
claro que elas estão na de-
pendência de outros órgãos,
mas, elas devem, em primei-
ro lugar, atender com digni-
dade e respeito os passagei-
ros, dando-lhes corretas in-
formações e providenciar o
necessário para minimizar
eventuais desconfortos dos
passageiros.

Por sua vez, a Infraero,
órgão governamental deve
lembrar-se que o povo, o ad-
ministrado, é que paga todos
os impostos e taxas para sus-
tentar a máquina administra-
tiva governamental e a admi-
nistração deve-lhe, no míni-
mo,  respeito e consideração.
Seus funcionários são obriga-
dos a todos os cidadãos com
dignidade e respeito, dando-
lhes as corretas orientações.

Mas, neste momento con-
turbado, mais do que nunca,
é importante que o passagei-
ro tome conhecimento do teor
do “Guia do Passageiro”, for-
necido pela Infraero.

Consta nesse guia que, di-
ante de atraso de vôo, perda
da bagagem, maus tratos, en-
fim, todos os problemas que
ocorrem no transporte aéreo,
desde a compra do bilhete até
a efetiva e correta prestação
do serviço, a ouvidoria da

Infraero deve ser acionada
imediatamente.

Quando houver atraso no
vôo ou seu cancelamento, a
companhia aérea tem a obri-
gação de acomodar o passa-
geiro em outro vôo próprio ou
de outra companhia em no
máximo quatro horas. Se este
prazo não for cumprido pode
optar pelo endosso ou reem-
bolso da passagem.

Lembrar que se o cance-
lamento do vôo for por parte
do passageiro este deve se
comunicar com a companhia
aérea para cancelamento da
reserva com antecedência
mínima de quatro horas.

Todas as despesas extras
que o passageiro efetuar por
atraso, ou cancelamento de
vôo, overbooking, tais como,
hospedagem, transporte, ali-
mentação, etc. correrão por
conta da companhia aérea.

Tais direitos são assegu-
rados desde que o passagei-
ro tenha confirmado a reser-
va do assento e tenha com-
parecido ao check-in da em-
presa com pelo menos 30
minutos de antecedência para
vôos nacionais e uma hora
para vôos internacionais.

Em que pese que as com-
panhias aéreas não tenham
culpa no atraso ou cancela-
mento do vôo, que a Infraero
nada pode fazer, não se justi-
fica o mau atendimento. Ul-
timamente inúmeras agres-
sões verbais dos funcionári-
os das empresas aéreas fo-
ram noticiadas pela impren-
sa. Se o passageiro for agre-
dido, verbal ou fisicamente,
deve procurar o fiscal de Avi-
ação Civil do DAC, na Se-
ção de Aviação Civil (SAC),
localizada nos principais ae-
roportos brasileiros.

Os passageiros têm a sua
disposição funcionários do
PROCON com identificação
nos aeroportos. O Procon
deve ser acionado.

Ainda, o passageiro que
for prejudicado por causa de
atraso ou cancelamento do
vôo tem direito de receber in-
denização. Deve provar a
perda decorrente do atraso ou
cancelamento do vôo. A in-
denização pode ser devida por
danos materiais e ou morais.

Enquanto, o passageiro,
que é o consumidor do trans-
porte aéreo, que é o cidadão
comum do povo, não se
conscientizar que ele deve
exigir do governo e das em-
presas envolvidas, indeniza-
ção pelos prejuízos materiais
e ou morais  sofridos, assisti-
remos de camarote todo o
desencontro dos responsá-
veis pelo tráfego aéreo, que
com certeza, torna-o insegu-
ro e vulnerável. O que preci-
samos são atitudes responsá-
veis de todos os envolvidos
para solução breve dessa in-
segurança, que foi objeto de
recente manifestação do
IATA (Associação Internaci-
onal do Tráfego Aéreo).

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

O que fazer? Vôo cancelado.
Atraso. Mau atendimento.

A fisioterapeuta
Sandra Tiemi Akenaka
e a psicóloga Beatriz
Mie Uchimura embar-
cam neste sábado (14)
ao Japão para partici-
parem do primeiro es-
tágio realizado através
de uma parceria entre
a Sociedade Benefi-
cente Casa da Espe-
rança – Kibô-No-Iê e
a Organização Educa-
cional Seirei Gakuen.

As nikkeis perma-
necerão na província
de Hamamatsu por dez
meses e neste período
devem participar de
treinamentos para
aprender novas tecnologias
para reabilitação de portado-
res de necessidades especiais.
“Estou com grande expectati-
va de aprender novas técnicas.
Acredito que será uma opor-
tunidade de aprendizado e
oportunidade de vivência”,
afirma Beatriz, 26, que pela
segunda vez viaja ao Japão.

Sandra, que ainda não co-
nhece o arquipélago, diz estar
ansiosa e acredita que poderá
ter acesso a técnicas diferen-
tes das aplicadas no Brasil. “O
convite foi muito gratificante”,

acrescenta a fisioterapeuta.
A entidade irá arcar ape-

nas com a passagem e as de-
mais despesas das profissio-
nais estarão a cargo do Serei
Gakuen, que irá oferecer aju-
da de custo às nikkeis.

O presidente do Kibô-No-
Iê, Kihatiro Kita, acredita que
também há interesse por par-
te dos japoneses em saber
como os trabalhos no País são
desenvolvidos. “Imagino que
elas serão bastante requisita-
das e convidadas para minis-
trar palestras”.

INTERCÂMBIO

Kibô-No-Iê envia duas nikkeis
para estágio no Japão

Nikkeis permanecerão 10 meses no Japão
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O Depar-
tamento Cul-
tural junta-
mente com a
Abmon (As-
sociação dos
Bolsistas do
Governo Ja-
ponês) reali-
zou, no último
dia 29, no Ho-
tel Mercure –
Paulista, em
São Paulo,
evento voltado para os interes-
sados nas Bolsas de Estudo
MEXT 2008, em nível de Pes-
quisa (pós-graduação). A pales-
tra, cujo tema foi “Bem Vindo
ao Japão – Realize o sonho de
conhecer este país através das
Bolsas MEXT”, contou com a
participação de cerca de 150
pessoas.

A palestra apresentada
pelo professor Oswaldo Hori-
kawa, diretor da Abmon, abor-
dou o Japão por regiões, dan-
do ênfase aos locais onde exis-
tem as universidades mais pro-
curadas pelos bolsistas brasi-
leiros e as suas respectivas
áreas. Em seguida, a assesso-
ra cultural do Consulado Ge-
ral do Japão em São Paulo
Miki Minasse explicou deta-

lhadamente todo o processo de
seleção e inscrição para con-
correr a uma das 14 bolsas que
são oferecidas para a jurisdi-
ção de São Paulo (Brasil irá
receber, para 2008, 43 bolsas).
E ainda, contou a colaboração
da Lílian Tsuruta e do Rogério
Neves, dois ex-bolsistas que
relataram as suas inesquecí-
veis experiências naquele país.

O Consulado espera que os
participantes da palestra e
mesmo aqueles que não pude-
ram participar do evento se
inscrevam para o processo
seletivo das bolsas de estudos
de Pesquisa (Pós-Graduação),
no período de 02 a 25 de maio.

Mais informações sobre a
bolsa de estudo MEXT:
www.sp.br.emb-japan.go.jp

BOLSAS MEXT

Consulado do Japão promove
‘Noite de Orientação’

Participantes ouviram dicas para conquistar bolsas

DIVULGAÇÃO

Embora o susto que causa
esse tipo de golpe, principal-
mente por “hipnotizar” a pes-
soa com choros e gritos ao fun-
do, existem diversas formas de
identificar tal ação criminosa.
Bandidos costumam telefonar
à noite ou de madrugada, por
isso a recomendação é que
desconfie de chamadas após
as 22h.

Há casos que o interlocutor
se identifica como um policial,
bombeiro e afins, dizendo que
há uma vítima machucada. No
entanto, o titular do Deic res-
salta que profissionais de ser-

Saiba como identificar o golpe e agir em casos de ligações suspeitas
viço como esses não entram
em contato com familiares do
local da emergência e muito
menos fazem ligações a co-
brar, como acontece. Outro
ponto é não confirmar nomes,
telefones ou qualquer outra in-
formação.

E, na hora da extorsão, os
golpistas costumam pedir cré-
ditos de telefone celular e de-
pósitos em conta bancária.
Esteja atento também ao tem-
po do diálogo. Mais de dez
minutos no telefone podem in-
dicar a fraude telefônica.

 “Nos casos de seqüestros

reais, os bandidos costumam
ser rápidos e o dinheiro não é
pedido dessa maneira” expli-
ca. De acordo com o delega-
do, vale ressaltar que não há
nenhum registro de represália
ao desligar o telefone ou com
o não pagamento nos crimes
telefônicos.

Em meio a tantos indícios,
a melhor saída para certificar
é ligar para a suposta vítima e,
caso não encontre, o delegado
ressalta o contato com a polí-
cia. Conte sobre a ligação e
onde a pessoa possa estar que
os agentes tentarão encontra-

la. “É importante que as pes-
soas contem com a polícia.
Muitas ficam com medo da
ação dos bandidos, mas sozi-
nhas é pior”, adverte.

A sugestão é que se faça o
boletim de ocorrência, porém, o
delegado afirma que a maioria
não faz por vários motivos. Esse
é uma das conseqüências de não
haver uma contabilidade exata
de número episódios ocorridos.
Entretanto, ele considera que a
freqüência tem diminuído, pois
a população está mais atenta
devido ao trabalho da mídia em
divulgar o fato. (CH)

CRIME

Golpes e falsos seqüestros por
telefone atormentam vida de  nikkeis

ai, pai, eles vão me
matar. É do PCC”,
dizia chorando a

voz do outro lado da linha. Em
seguida, em “tom de malan-
dro”, como descreve o profes-
sor universitário H.T., 68 – que
preferiu não ser identificado –
uma segunda pessoa prosse-
gue a conversa afirmando que
está com o seu filho e quer a
quantia de R$20 mil. Caso con-
trário, cortaria a orelha e o
dedo do rapaz.

“Entrei em desespero
quando disseram que iam cor-
tar a orelha e o dedo. Meu
coração disparou”, expõe
H.T., mesmo não reconhecen-
do seu filho durante a ligação.
Assim mesmo, respondeu que
tentaria conseguir o valor esti-
pulado e os criminosos
retornariam mais tarde. “Foi
uma sensação de insegurança
muito grande. Acreditei naquilo,
e eu ia arriscar?”, questiona.

Anúncios por telefone de
falso seqüestro de um paren-
te estão ocorrendo com fre-
qüência e sempre colocam o
interlocutor em uma situação
de pânico. Após escolherem
um número, geralmente de
forma aleatória, simulam um
estado de desespero do su-
posto refém por meio de gri-
tos e choros de acordo com o
delegado titular da divisão
anti-seqüestro do Departa-
mento Estadual de Investiga-
ções Criminais, Deic, Wagner
Ciudice.

Com a adrenalina a flor da
pele, da qual o professor defi-
ne como uma “hipnose de cho-

que”, o primeiro passo foi ten-
tar entrar em contato com seu
filho. Mas, para uma agonia
ainda maior, as chamadas não
foram atendidas. A saída foi
ligar para os colegas e um de-
les foi até a casa de A.T. Após
cerca de dez minutos batendo
na porta, surge o alívio: com
cara de sono e sem entender
nada, o “seqüestrado” recebe
o amigo.

Passado o susto, o pai nem
quis atender o toque do telefo-
ne, já sabendo que eram os ban-
didos novamente por meio do
identificador de chamadas. Se-
gundo ele, na hora não era um
profissional lidando com um
problema, e sim, pai e filho.
“Mexer com entes queridos a
pessoa se verga”, analisa H.T.

Dekassegui – Delinqüentes
têm assustado também um gru-
po mais específico com os gol-
pes telefônicos: as famílias de
dekasseguis. Uma variação do
crime em que ao invés de se-
qüestro, no telefonema é avi-
sado sobre um suposto aciden-
te ocorrido no Japão, sendo
necessário um valor para dar
entrada no hospital.

Trata-se de uma situação
ainda mais angustiante por sa-
ber que o parente está longe.
No entanto, o delegado afirma
que na grande maioria dos ca-
sos os golpistas não têm infor-
mações, e cerca de 80% dos
dados obtidos provêm da pró-
pria vítima durante a ligação,
seja nos casos de falsos seqües-
tros ou “acidentes” no Japão,

“P

Telefonemas acontecem sempre à noite ou de madrugada
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devido às ligações serem de
madrugada, quando as vítimas
ainda estão sonolentas e aca-
bam passando algumas pistas.

O presidente do Centro de
Informações e Apoio ao Tra-
balhador no Exterior (Ciate),
Masato Ninomiya, vivenciou
como é esse tipo de extorsão.
Ligaram para sua residência e
disseram que seu filho havia se
acidentado em terras nipôni-
cas, pedindo dinheiro para as
despesas. A diferença é que,
no caso dele, o filho mora com
no Brasil. “As pessoas ficam
com medo, mas muitos crimi-
nosos não têm o menor conhe-
cimento. Meu filho estava em
casa dormindo”, comenta.

A recomendação dele é de
manter a calma na hora para
não fornecer nenhuma infor-
mação e tentar falar o mais rá-
pido possível com a pessoa.
Outro ponto é ter o contato de
amigos próximos. Diante des-
sa onda de crimes, muitas pes-
soas já consultaram o Ciate,
entratanto, não há números
computados sobre isso, pois a
maioria não se identifica.

Conforme sua experiência,
Eliane Sokei, consultora do
Ciate, afirma que a falta de co-
municação com entes no Ja-
pão proporciona um pânico ain-
da maior e os deixam a mar-
gem desse tipo de ato aconte-
cer. “É importante sempre
manter contato com parentes
para que isso não seja motivo
dos golpes, caso o criminoso
consiga alguma informação
prévia”, aconselha.

        (Cibele Hasegawa)
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A22ª Festa do do Outo-
no – Akimatsuri –
prossegue nesse fim

de semana em Mogi das Cru-
zes com muitas novidades para
o público. Organizado pela As-
sociação Cultural de Mogi das
Cruzes (Bunkyo), o evento foi
aberto ontem no Centro Es-
portivo com a quebra do
tarukagami wari e apresenta-
ção do Oriental Magic Show,
e prossegue hoje (14) e ama-
nhã (15) a partir das 11h30.

Segundo o coordenador da
festa, Kijiro Fujii, a expectativa
é superar o número de visitan-
tes do ano passado, quando 60
mil pessoas prestigiaram o
evento. Para isso, a Comissão
Organizadora não poupou es-
forços. “Estamos sempre nos
empenhando para tornar a Fes-
ta do Akimatsuri mais conheci-
da dentro do Estado de São
Paulo porque é um evento fa-
miliar, onde as pessoas podem
passear, se divertir, conhecer e
resgatar a cultura japonesa”,
destacou o coordenador, lem-
brando que este ano foram dis-
tribuídos cerca de 30 mil pan-
fletos em Itaquaquecetuba e
região. “A idéia é fazer com que
o evento ganhe mais abrangên-
cia”, explica Kijiro, admitindo
que iniciativa é uma forma de
chamar a atenção de um maior
número de pessoas para a pró-
xima edição da festa.

“Este ano, o Akimatsuri vai
servir como uma espécie de
projeto piloto para as comemo-
rações do Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil. A
proposta é fazer com que os
visitantes confiram como es-
tão os preparativos para 2008.
Com apoio da Prefeitura, es-
tamos trabalhando para que
Mogi seja um ponto de refe-
rência do Centenário”, conta
Kijiro, revelando que o Bunkyo
local aguarda a vinda a Banda
Musical da Marinha Japonesa
e da família imperial.

“Em relação à visita da fa-
mília imperial, a solicitação
para que Mogi fizesse parte do
roteiro oficial foi feita direta-
mente ao Consulado Geral do
Japão em São Paulo. Se a res-
posta for positiva, em 2008 o
Akimatsuri será realizado em
junho. Caso contrário, perma-
necerá mesmo em abril”, ob-
serva o coordenador, acres-
centando que “praticamente
toda a arrecadação da 22ª Fes-
ta de Outono será investida

em 2008. “Nossa intenção é
realmente transformar o 23º
Akimatsuri um marco para a
comunidade”, frisa Kijiro.

Atrações – Enquanto 2008
não chega, a Comissão Orga-
nizadora aposta no sucesso des-
te ano. “Temos muitas novida-
des, como exposições de
maquetes de uma mini usina
cedida pela Furnas e uma ré-
plica de uma casa que, através
de um painel de controle, os vi-
sitantes podem conferir quanto
consome cada aparelho do-
méstico”, afirma Kijiro. Quem
for ao pavilhão cultural poderá
fazer uma viagem ao tempo.
Num dos principais painéis, o
artista mogiano Victor Wuo re-
tratou o Kasato Maru com base
em várias fotos tiradas da épo-
ca.

O público pode conferir ain-
da a apresentação de grupos
de taikos, danças típicas ao som

de kotô e shamisen interpreta-
dos por Soukyoku Miyagui-kai,
além de  dançar e cantar em-
balados pelo cantor sertanejo
Joe Hirata e com as bandas Ton
Ton Mi e Kotequi-Tenrikyo.

Estão programados tam-
bém a apresentação de canto-
res mirins, Concurso de Miss
e Mister Nikkey Akimatsuri
Júnio e demonstrações de ar-
tes marciais. Outro ponto for-
te do evento é a praça de ali-
mentação, com mais de 20
barracas e diferentes pratos
típicos da culinária japonesa.
Entre os pratos: yakissoba,
udon, tempurá e tempurá de
sorvete, gyoza, harumaki,
takoyake, oniguiri, yakitori, pas-
tel, churrasco e espetinhos de
carne, frango e lingüiça.

Pavilhão Agrícola e Cultural
– Mas nem só de atrações ar-
tísticas vive o Akimatsuri. “Não
podemos esquecer que o ponto

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Evento Akimatsuri apresenta
novidades de olho em 2008

alto da festa é o setor agríco-
la”, diz Kijiro, acrescentando
que o objetivo é mostrar a vo-
cação agrícola de Mogi. “Mogi
tem uma participação destaca-
da na produção de caqui,
nêspera, orquídeas, cogumelos
e ovos de codorna. Este ano,
no entanto, em função do calor
muitos produtos amadureceram
precocemente e os produtores
tiveram que escoá-los rapida-
mente no Ceasa. Mas, feliz-
mente ainda temos muitos pro-
dutores que apostam no suces-
so do Akimatsuri”, explica
Kijiro, lembrando que o evento
conta ainda com 15 estandes de
veículos e tratores, 24 exposi-
tores e um Mini Shopping com
46 estandes de produtos que
variam desde eletrônicos, im-
portados, vestuário, miniaturas
e bijuterias.

(Aldo Shiguti)

22ª FESTA DO AKIMATSURI
QUANDO: HOJE E AMANHÃ, A PARTIR

DAS 11H30
ONDE: CENTRO ESPORTIVO DO

BUNKYO (AV. JAPÃO, 5919, PORTEIRA

PRETA, MOGI DAS CRUZES)
INGRESOS: R$ 6,00 E R$ 3,00 (MEIA)
PARA ESTUDANTES MEDIANTE

APRESENTAÇÃO DA CARTEIRINHA.
MENORES DE 7 ANOS E IDOSOS ACIMA

DE 60 NÃO PAGAM. ESTACIONAMENTO:
R$ 10,00 (COBRADO À PARTE)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/4791-
2022 OU PELO SITE

WWW.AKIMATSURI.COM.BR.

Cultura japonesa estará presente com apresentações de taikô

Exposição de frutas da época é uma das atrações do evento, que espera 60 mil visitantes

DIVULGAÇÃO

ARTIGO

A história dos primeiros
japoneses no Brasil (1)

Krusenstern (1º Livro) (Lista de Passageiros): Na segunda linha,
está a informação sobre a presença de cinco japoneses a bordo

*OZIAS ALVES JR

O leitor sabia que cinco vi-
ajantes japoneses aportaram
no Brasil 105 anos antes do
navio Kasato Maru chegar ao
porto de Santos, em 18 de ju-
nho de 1908, trazendo os pri-
meiros imigrantes japoneses
para cá?

A Associação Nipo-Cata-
rinense de Cultura está regis-
trando essa história desconhe-
cida na placa comemorativa
em 18 de junho do ano que
vem, quando deverá inaugurar
um jardim oriental nas vizi-
nhanças da histórica ponte
Hercílio Luz, no centro de Flo-
rianópolis (SC), em homena-
gem ao Centenário da Imigra-
ção Japonesa ao Brasil.

Quem eram e por que esti-
veram esses japoneses a Flori-
anópolis em 1803? Apesar de
existir quatro relatos dessa his-
tórica viagem a Santa Catarina,
um dos quais dos próprios ja-
poneses, os nomes deles não
foram registrados- só há dois
sobrenomes perdidos no texto.

No site www.nipocatari-
nense.org.br, há uma breve his-
tória dos tais japoneses que
acabaram embarcando numa
expedição russa rumo ao Bra-
sil. Nada mais, nada menos foi
a famosa expedição que trou-
xe ao Brasil, pela primeira vez,
o erudito barão Georg Heinrich
von Langsdorff (1774-1852).

Para quem não conhece,
Langsdorff foi aquele famoso
aventureiro que, numa tercei-
ra viagem ao Brasil, entre
1825 a 1829, enlouqueceu
quando percorria as florestas
do interior do país e reuniu im-
pressionante coleção de zoo-
logia, botânica, minérios, dese-
nhos, relatórios, antropologia,
artefatos indígenas, entre ou-
tros itens, hoje guardados num
museu de São Petersburgo,
norte da Rússia à espera de
publicação e descrição.

Ao contrário do que consta
no site da Associação Nipo-
Catarinense de Cultura, eram
cinco e não quatro os tripulan-
tes japoneses que se encontra-
vam no navio “Nadeshda” (“Es-
perança” em russo). A informa-
ção sobre o número consta no
livro publicado em 1811 o capi-
tão do “Nadeshda”, Adam
Johann von Krusenstern (1770-
1846) intitulado “Reise um die
Welt in den Jahren 1803, 1804,
1805 und 1806....” Tradução:
“Viagem ao redor do mundo
nos anos 1803, 1804...”.

O que estavam fazendo via-
jantes japoneses numa expedi-
ção russa que levava um barão
alemão erudito para o Brasil?

*Ozias Alves Jr é jornalista e reside
em Biguaçu (SC)

Confira na próxima edição a segun-
da parte do artigo

CIDADES/OURINHOS

Parceria entre Prefeitura e Unesp vai revitalizar
o Museu Municipal Histórico e Pedagógico

Uma parceria entre a Uni-
dade da Unesp de Ourinhos, a
USP e a Prefeitura Municipal,
através da Secretaria Munici-
pal de Cultura, permitirá a re-
vitalização do Museu Históri-
co e Pedagógico de Ourinhos.

Além de sua importância no
processo de consolidação da
parceria entre a universidade,
poder público e sociedade, o
objetivo do projeto “Nos trilhos
da memória e a memória nos
trilhos: A expansão e revitali-
zação do Museu Histórico e
Pedagógico de Ourinhos” é de
ressaltar a importância desse
espaço e de seu papel na cons-
trução da memória coletiva da
comunidade, propiciando tam-
bém o acesso direto da popu-
lação às pesquisas e resulta-
dos obtidos.

O primeiro passo consistiu
em fazer um levantamento do
acervo do Museu de Ourinhos.
O próximo será capacitar uma
equipe formada por professo-
res, alunos e funcionários do
museu que estará diretamente
ligada a execução do projeto.
As capacitações serão minis-

tradas por professores e pes-
quisadores nas áreas de
Arquivologia, Museologia,
Biblioteconomia e Restauração
de Acervos. A digitalização do
acervo facilitará não só a orga-
nização mas a própria consulta
pública dos documentos.

Outro aspecto importante
do projeto diz respeito ao coti-
diano do museu. Além de um
espaço voltado exclusivamen-
te para  a organização e guar-
da de documentos, o projeto
de revitalização do Museu de
Ourinhos permitirá também

DIVULGAÇÃO

Projeto de revitalização permitirá dinamização de suas atividades

uma dinamização de suas ati-
vidades, através de um traba-
lho de ação cultural e pedagó-
gica que envolva professores
e alunos do município, com
uma agenda de exposições e
a organização de visitas.

Também para consolidar a
participação da sociedade nes-
se processo está prevista a
criação de uma entidade, pro-
vavelmente uma Associação
de Amigos do Museu, com a
finalidade de contribuir na ela-
boração e execução dessa pro-
posta.

 REPRODUÇÃO SITE BIBLIOTECA DO CONGRESSO DOS EUA
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Se nasci no Brasil, por que
tenho que voltar ao Ja-
pão? Por que acham que

não sou do País se falo portu-
guês? Apesar de me esforçar
para parecer brasileiro, por que
insistem em me chamar de ja-
ponês? Esses e outros
questionamentos do escritor
Júlio Miyazawa estão no livro
“Uma Rosa para Yumi”, a con-
tinuação da primeira obra do
autor, “Yawara – A travessia
Nihondin-Brasil”. Com previ-
são de lançamento para junho
deste ano, o romance baseado
em fatos reais mostra alguns
dos conflitos da juventude do
nikkei, que um dia esteve “a
ponto de odiar o Japão”.

O livro conta a história de
dekasseguis, mas também
aborda assuntos do início da
imigração. A trajetória de
Ricardo Itizo é mostrada des-
de a estadia de cinco anos no
Japão até a volta ao Brasil, na
época da eleição do presiden-
te Lula. Dificuldades para ar-
rumar emprego no País, reto-
mar a vida e os relacionamen-
tos são enfrentadas pelo per-
sonagem – qualquer semelhan-
ça com a vida real não é mera
coincidência. Com apenas dois
capítulos, o romance conta
também um apêndice denomi-
nado “Os bastidores de
Yawara”, no qual são revela-
dos o processo de criação do
autor para o seu primeiro livro.

Apesar de citar o espetácu-
lo “Disseram que eu era brasi-
leira”, da coreógrafa Letícia
Sekito, e o grupo de teatro
“Burajiru”, como produções que
trazem “parte dos temas de
Yawara”, Miyazawa afirma que
a “vivência das novas gerações
não são retratadas nas artes e
na imprensa”. “A maioria dos
relatos são dos imigrantes que
vieram para o Brasil. Por isso,
tive a vontade de publicar os li-
vros. Passei a juventude na Li-
berdade, conto a vivência do
nissei sob a minha ótica.”

Somente aos 10 anos de
idade, o nikkei, que não era in-

tegrado à comunidade, encon-
trou identificação com suas
origens. O judô foi o respon-
sável pela primeira manifesta-
ção de afeto da então criança
pelo Japão. Por meio do filme
Yawara – da onde foi tirado o
nome para o livro –, a arte
marcial foi “o elo de ligação de
Miyazawa e os irmãos com a
cultura japonesa.” Nele, é con-
tada a vida de Jigoro Kano, o
inventor da modalidade (vide
música do filme, de Misora
Hibari, traduzida em box).

A partir daí, Miyazawa ini-
ciou o processo de aproxima-
ção com a cultura dos ances-
trais. O sonho de atingir a fai-
xa preta, porém, foi interrom-
pido por conta de um proble-
ma na coluna. Mas a luta não
foi perdida: aposentado, o nik-
kei coloca que “levou muito
tempo para superar a dor des-
ses conflitos”. “Sofri muito até
descobrir que raça e naciona-
lidades são coisas distintas.”

“Os livros revelam o conflito
de ser brasileiro e japonês ao
mesmo tempo. Eles servem

LITERATURA

Escritor Júlio Miyazawa prepara
livro ‘Uma Rosa Para Yumi’

para abrir a discussão a respei-
to dessa problemática da identi-
dade. Hoje, estou reconciliado
com o Japão”, complementa.

O autor - Júlio Miyazawa nas-
ceu em 1948, em Monte Alto
(SP). Na cidade de São Paulo
desde os treze anos, vivenciou
o desenvolvimento da comuni-
dade japonesa e do bairro da
Liberdade, trabalhou como
contabilista e integrou os tra-
balhos de educação no movi-
mento popular da região do
Jabaquara.

Miyazawa revela que pre-
tende lançar, ainda, um tercei-
ro livro no ano que vem. Ele
adianta que, no enredo, os pro-
tagonistas vivenciam as come-
morações do Centenário da
Imigração. Contando apenas
com recursos próprios, o es-
critor teve que vender um car-
ro para ver o sonho da primei-
ra publicação realizado. Atu-
almente, o escritor procura
patrocínio para cobrir as des-
pesas de seus projetos.

(Gílson Yoshioka)

Música e filme fizeram
Miyazawa repensar a

cultura japonesa

YAWARA

Não pense em vencer,
assim a derrota virá
Perder faz parte, e o sonho da
vitória
Este momento singular, no íntimo
É aguardado com esperança.

Cada qual na sua realização e
desejo
Às vezes até os limites são
ultrapassados
Somente por esta noite,
sinta na alma
A dor e as lágrimas de amor.

A ação vence as palavras
Não é o momento para
adversidades tolas
Prosseguir ou permanecer,
ajoelhar-se ou se curvar
É uma jornada de luta sem fim.

(De Misora Hibari, traduzido por Nilva
Kurotsu. Extraído do livro Yawara ! –
A Travessia Nihondin-Brasil’)

Capa do primeiro livro lançado por Miyazawa: autor utiliza fatos reais como conflitos da juventude

DIVULGAÇÃO

EVENTO

Clube Paineiras promove Festival da Cultura Japonesa
O Clube Paineiras do

Morumby promove o Festival
da Cultura Japonesa em sua
sede (Av. Dr. Alberto Pentea-
do, 605) até o próximo dia 29
(domingo).

A principal atração é a Ex-
posição de Arte Nipo-Brasilei-
ra, aberta todos os dias, das 9
às 22 h. Além do trabalho de
30 pintores, algumas obras do
acervo do Consulado do Japão
fazem parte da mostra. Outros
eventos da programação são
cursos de culinária, exibição de
filmes e desenhos, exposições
de vestimentas, maquetes de
castelos e brinquedos tradici-
onais, e workshops de mangá,
ikebana, caricatura e pipas.

“É uma honra receber uma
colônia que tanto contribuiu
para o desenvolvimento do Bra-
sil. Este evento é uma home-
nagem aos heróicos imigrantes,
que vieram ao País atraídos pelo
sonho de uma vida melhor. Eles
tiveram que aprender a convi-
ver com uma cultura diferente
e superar muitas dificuldades”,
afirma o presidente do Clube

Paineiras, Sileni Monteiro de
Arruda Rolla.

“É uma oportunidade para
as pessoas conhecerem um
pouco sobre outro país. O bra-
sileiro já incorporou muito da
cultura japonesa, e os imigran-
tes também já estão mais fa-
miliarizados com o Brasil”,
acrescenta a diretora de even-
tos e cerimonial do clube,
Silvani Rodovalho.

Pipas no Guinness Book –
Ken Yamazato é o responsá-
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Comissão organizadora prepara atrações como exposição de arte

vel pelo workshop de pipas no
dia 28, das 10 às 13 h. Nesta
semana, uma de suas pipas
seria montada para medição
oficial do Guinness Book du-
rante o festival. Em 98, já ha-
via entrado para a publicação
ao empinar um projétil conten-
do 242 pipas. Em 1999, che-
gou à marca de 3.344 pipas
empinadas em uma única li-
nha. “O mais importante não
é o recorde, mas a oportuni-
dade de contribuir com a edu-
cação do País”, coloca Yama-

zato, que doa parte das ven-
das de seu livro à entidades
beneficentes.

Engenheiro mecânico pela
FEI-SP, o nikkei, após a apo-
sentadoria, criou a empresa
Ken Yamazato Engenharia de
Papagaios e Pipamodelismo e
um projeto pedagógico para
“levar cultura, esporte e lazer
à gente de todas as idades”.
Desde criança tem se dedica-
do ao estudo e à arte de proje-
tar e criar pipas de diversos
tamanhos, cores e formatos.

(Gílson Yoshioka)

FESTIVAL DA CULTURA
JAPONESA
ONDE: CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY

AV. DR. ALBERTO PENTEADO, 605
MORUMBI - SP
QUANDO: ATÉ O DIA 29 DE ABRIL, DAS

9 ÀS 22 H
ENTRADA : FRANCA

INFORMAÇÕES: (11) 3779-2000

PREVIDÊNCIA

SHAKAI HOKEN – A obrigatoriedade para os
dekasseguis no Japão e seus benefícios

PARTE 5

Alguns aspectos sobre a
necessidade dos trabalhadores
nikkeis no Japão com relação ao
Shakai Hoken:

Muitos brasileiros têm e con-
tinuarão tendo dúvidas sobre a
obrigatoriedade de se inscrever
e contribuir para o shakai hoken.

O plano composto de segu-
ro-saúde e aposentadoria, embo-
ra seja relativamente alto
(11,692%) do salário, metade
(50%) do valor calculado é pago
pelo empregador (empresa ou
empreiteira). Entretanto, vale
salientar que doença, acidente
ou falecimento, porém, não dão
aviso-prévio, deixando em mui-
tos casos, a vítima e seus famili-
ares em total desamparo quan-
do o fato ocorre.

Além dos benefícios que o
contribuinte dispõe durante o
período que estiver no Japão,
parte significativa dos valores
contribuídos, poderão ser resga-
tados quando retornar ao Bra-
sil, o que não deixa de ser uma
poupança.

Os custos de medicação e /
ou internação sem a cobertura
de um seguro-saúde são normal-
mente caros, o que muitos não
avaliam na hora de decidir sobre
a contribuição ou não a algum
seguro.

Existe um interesse por parte

das autoridades dos dois países
em um acordo bilateral para que
os valores contribuídos façam
parte na contagem para cálculo
de aposentadoria por ocasião do
requerimento seja no Brasil ou
Japão.

Benefícios:
a) Ausência por acidente fora do
trabalho:
• Por mais de 4 dias: remunera-
ção de 60% do salário corres-
pondente aos dias parados. Até
4 dias, o auxílio não é liberado;

b) Reembolso por tratamento em
doença / ferimento:
• O segurado-contribuinte e
seus dependentes receberão
dois terços (66,67%) das despe-
sas médico-hospitalares.
• Havendo gastos altos por con-
ta de internação e cirurgias, o
segurado poderá ainda receber
parte da parte paga (33,33%).
• Considerando dependentes
menores (crianças até 3 anos), a
mesma pagará somente até 20%
dos custos médico-hospitalares,
e em muitos casos são cobrados
valore simbólicos.

c) Auxílio por óbito:
• Havendo falecimento do titu-
lar, a família receberá auxílio-fu-
neral equivalente a um salário. E
em se tratando de óbito de de-
pendente o limite é de 100.000
ienes.

Shinji Jorge Nakaoka
Diretor Executivo

Daiwa Service
snakaoka@daiwaservice.com.br

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

POR MARCELO IKEMORI

Hoje vamos abordar um
tema muito polêmico, porém
de suma importância para
quem vai a trabalho para o
Japão.

Inúmeras agências de de-
kasseguis funcionam como
“mercado de peixes” onde o
trabalhador é tratado como
mercadoria, sendo levado de
empreiteira em empreiteira,
de fábrica em fábrica até que
alguma se interesse por ele.

Já é difícil sair de perto da
família, dos amigos, das pes-
soas que fazem parte da nos-
sa vida e partir para o outro
lado do planeta. Agora, enca-
rar esta provação e ir para o
Japão e não encontrar as con-
dições necessárias para ter
uma vida com as mínimas
condições de trabalho é in-
concebível! Alguns dekasse-

guis chegam a ficar um mês
sem trabalhar, portanto, sem
nada a receber e ainda tendo
que gastar o pouco que leva-
ram. Tudo isso acontece por-
que a agência que o mandou
aqui do Brasil não foi hones-
ta.

Portanto, se você pensa
em ir trabalhar na Terra do
Sol Nascente, pesquise, bus-
que informações sobre a
agência pela qual esta sendo
recrutado!!! Existem agênci-
as boas, honestas e corretas,
basta procurar.

O sucesso que você bus-
ca e o retorno que você es-
pera serão muito mais fáceis
de se conquistar se houver
um bom planejamento e pes-
soas honestas ao seu redor.
A todos que estão embarcan-
do muito sucesso! E que con-
sigam alcançar todos os seus
objetivos!!!!!

Agências inescrupulosas

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

NIPPON COUNTRY CLUB

Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

Ficam os senhores associados do NIPPON COUNTRY CLUB convocados a se reunirem em assembléia
geral ordinária, na sede social localizada no bairro dos Fontes, junto ao km 205,5 da Rodovia Presidente
Dutra, no Município de Arujá, SP, no dia 22 de Abril de 2007, às 15:30 horas em primeira convocação e,
às 16:00 horas em segunda convocação com qualquer número de associados presentes, deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:
1) Exame e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial, do Demonstrativo Econômico
Financeiro e do Parecer do Conselho Fiscal, tudo relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2006
2) Outros Assuntos de interesse geral pertinentes à Assembléia Geral Ordinária.

São Paulo, 10 de Abril de 2007

Koitiro Hama – Presidente do Conselho Deliberativo
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16 – Segunda-Feira
05:00 NHK News
05:10 BS Special “First Japanese” Part

1
06:00 Tanka Poetry
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondobare” Eps. 13
08:30 News
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 The Ultimate Cuisine
10:30 Micro World (R)
10:35 My Gardening
11:00 News & Weather
11:05 NHK Overseas Network
11:40 Asian Word Traveller (R)
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 13
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondobare” Eps. 13

(R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 News & Weather
16:05 Hello from Studio Park
17:00 NHK News
17:15 World Strollers (R)
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Living Well at 100
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Weekly Book Review
20:54 World Weather
20:55 Japanese Traditional Music
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 NHK Special
22:50 Pa Pa Saurus
23:00 Objects of Beauty (B)
23:25 World Music Album
23:30 News & Sports
00:10 Shibuya Live Stage: That’s Enka!
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Forerunning Business Minds
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Exploring World Heritage (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

17 – Terça-Feira
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Haiku Poetry
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondobare” Eps. 14
08:30 News
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Living Well at 100 (R)
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 14
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondobare” Eps. 14

(R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 News & Weather
16:05 Hello from Studio Park
17:00 NHK News
17:15 Science for Everyone (R)
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Micro World
18:50 Songs for Everyone
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Extracurricular Lesson (R)
20:30 Japan on Site
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 NHK Song Concert
22:43 World Weather
22:45 Tsurube’s Salute to Families
23:30 News & Sports

00:10 Shibuya Live Stage: Japanese
Narrative

00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Little Trips (R)
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 The Moment History Changed (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

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

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

Eps. 15
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondobare” Eps. 15

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

Paradise
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Law and Laughter (R)
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Tsurube’s Salute to Families (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

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

gures
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondobare” Eps. 16
08:30 News
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Pottery Dream Atelier
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 16
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondobare” Eps. 16

(R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise

15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 News & Weather
16:05 Hello from Studio Park
17:00 NHK News
17:15 Professionals (R)
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Mini Japanese Lessons
18:50 Asian Word Traveller
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Songs of Our Generation
20:30 Neo-Office Chuckles
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Thursday Samurai Drama “Sword

Fights of Jubei Yagyu: The Last
Duel” Eps. 3

22:43 World Weather
22:45 The Moment History Changed
23:30 News & Sports
00:10 Shibuya Live Stage: That’s

Comedy!
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Mythical Japan
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 NHK Song Concert (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Express Yourself! Mini
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

20 – Sexta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: Real Life Stories
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondobare” Eps. 17
08:30 News
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Meet the Legend (R)
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 17
12:00 News
12:20 Friday Variety
12:45 Drama Serial “Dondobare” Eps. 17

(R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 News & Weather
16:05 Hello from Studio Park
17:00 NHK News
17:15 Weekend Japanology (B)
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Mini Japanese Lessons
18:50 Asian Word Traveller
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Tokyo Metropolis
19:55 World Weather
20:00 The Quiz Monster
20:30 Variety Show: The Human Body
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Premium 10
23:30 News & Sports
00:10 Cool Japan
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 World Heritage 100 Selection (R)
02:00 NHK News
02:10 Japan Fishing Travels
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Thursday Samurai Drama “Sword

Fights of Jubei Yagyu: The Last
Duel” Eps. 3 (R)

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

21 – Sábado
05:00 NHK News
05:10 Exercise for Everyone
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: History at Hand
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather (E)
08:15 Drama Serial “Dondobare” Eps. 18
08:30 NHK Weekly News
09:00 Check Your Life Budget
09:30 Extracurricular Lesson

10:00 News & Weather
10:05 Songs for Everyone (R)
10:10 Weekend Japanology (B, R)
10:54 World Weather
10:55 Overseas Safety Information
11:00 Around Japan Again
11:39 World Weather
11:40 Japanese Traditional Music (R)
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 18
12:00 News
12:15 Law and Laughter
12:40 Micro World (R)
12:45 Drama Serial “Dondobare” Eps. 18

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

Eps. 15 (R)
13:50 Enjoying Hot Springs (R)
14:00 NHK News
14:05 Mini Program
14:10 World Strollers
14:55 World Music Album
15:00 News
15:05 J-MELO (E)
15:35 Insight & Foresight (E)
15:55 J. League: Urawa Red Diamonds

vs Kawasaki Frontale at Saitama
Stadium

18:00 News
18:10 News for Kids Weekly
18:42 Our Favorite Songs
18:45 Pottery Dream Atelier (R)
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Can You Speak English?
19:59 World Weather
20:00 Exploring World Heritage
20:45 News & Weather
21:00 Saturday Drama “Starry Sky Hos-

pital” Eps. 3
22:00 NHK News
22:10 Tonight with Kiyoshi
22:53 World Weather
22:55 Asian Word Traveller (R)
23:00 NHK News
23:10 Global Family
23:40 Inspiring Lives: Europe
00:00 Saturday Sports News
00:25 MUSIC JAPAN
00:55 Overseas Safety Information
01:00 NHK News
01:10 WHAT’S ON JAPAN (B)
01:40 Getting into Nihongo
02:00 NHK News
02:10 Battle for Laughs
02:40 The Ultimate Cuisine (R)
03:00 NHK News
03:10 Go & Shogi Journal
04:30 Japanese Narrative Art

22 – Domingo
05:00 NHK News
05:10 Sunday Art Museum
05:55 Asian Word Traveller (R)
06:00 News & Weather
06:15 What’s New on Japanese Food
06:50 TV Exercise
07:00 News: Good Morning, Japan
07:45 Natural Grandeur of the East
07:59 World Weather (E)
08:00 Little Trips
08:25 Business Compass
08:57 World Weather
09:00 Sunday Debate
10:00 News & Weather
10:05 Neighbors Unite!
10:50 World Heritage 100
10:55 Overseas Safety Information
11:00 Time for a Hobby
11:59 World Weather
12:00 News
12:15 NHK Amateur Singing Contest
13:00 News
13:05 Comedy Hour
13:35 With Mother
14:00 NHK News
14:05 Undecided
14:30 The 22nd All Women’s Japan Judo

Championships at Tokyo Budoh-
Kan

15:55 News
16:00 Deciphering Science
16:45 Beautiful Peaks of Japan
17:05 Global Family (R)
17:35 NY Streets
17:55 Mini Program
18:00 News
18:10 Junior High School Diary
18:40 World Heritage 100 Selection
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Battle for Laughs (R)
19:59 World Weather
20:00 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 16
20:45 News & Weather
21:00 NHK Special
21:49 World Weather
21:55 World Heritage 100 (R)
22:00 NHK News
22:10 Pop Music Club
23:00 This Week and You
23:40 Undecided
00:00 Sunday Sports News
01:00 NHK News
01:10 NHK Amateur Singing Contest (R)
01:55 Overseas Safety Information
02:00 NHK News
02:10 Songs of Our Generation (R)
02:40 Three-month English Lessons
03:00 NHK News
03:10 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 16 (R)
03:55 Our Favorite Songs (R)
04:00 NHK News
04:10 Shikoku Special “Once-A-Year

Band of Villagers”
04:53 Mini Program

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

NHK – PROGRAMAÇÃO – 16 A 22 DE ABRIL

Programação da NHK
Organizada pelo Mu-

seu Basler Pla-
katsammlung (Museu do
Cartaz da Basiléia), com
curadoria de Ralf Thal-
mann, a exposição Grá-
fica Suíça – 1950 a 2000
é realizada no Brasil pelo
Instituto Tomie Ohtake,
único espaço no país de-
dicado às três vertentes
das artes visuais – artes
plásticas, arquitetura e
design. Com coordena-
ção do Consulado Suíço
e patrocínio da Nestlé, a
mostra reúne cerca de
100 obras que apontam
a expressão do raciona-
lismo na sua mais alta
qualidade. Os trabalhos
são provenientes da co-
letânea de cartazes da Basi-
léia, que pertence à Escola de
Artes da Basiléia (antiga Es-
cola de Ofícios). Segundo o
curador, o “swiss style”, esti-
lo gráfico que ficou conheci-
do no mundo todo, possui en-
tre suas características mais
destacadas a estrutura rigoro-
sa e, geralmente, geométrica,
o uso de um único tipo de ca-
racteres (grotesca, univers ou
helvética) e a restrição fre-
qüente às letras minúsculas.

Müller Brockmann, da Es-
cola de Zürich, e Karl Gerstner,
da Escola de Basel, foram os
mais notórios designers. Em
suas obras destacam-se o orto-
gonalismo, o uso de fotos re-
tangulares, de figuras geomé-
tricas, faixas e linhas retas ver-
ticais e horizontais, tipografia
rigidamente sem serifa, da fa-
mília “Grotesca”, depois “Hel-
vetica”, em clara referência à
gráfica do país, e “Univers”,
letras que pouca diferença têm
entre si, desenhadas com a
mesma espessura visual e com
cortes retos e secos.

Inserida em um amplo mo-

vimento estético internacional,
as artes gráficas, por meio dos
cartazes, são a expressão pura
do racionalismo no design, fa-
zendo parte da família da pin-
tura de Max Bill, e mais para
trás, Van Doesburg, Mondrian,
El Lissitsky, do design indus-
trial de Charles Eames,
Florence Knoll, George Nel-
son, da arquitetura de Mies
van der Rohe, Walter Gropius.

A influência no Brasil foi
intensa, podendo ser atestada
através dos próprios artistas
plásticos e designers con-
cretistas: Waldemar Cordeiro,
Geraldo de Barros, Alexandre
Wollner, Grupo Branco e Pre-
to, dentre outros.

EXPOSIÇÃO: GRÁFICA SUÍÇA
– 1950 A 2000
QUANDO: DE 17 DE ABRIL A 20 DE MAIO.
DE TERÇA A DOMINGO, DAS 11 ÀS 20H.
ABERTURA: DIA 16 DE ABRIL (SEGUNDA-
FEIRA), ÀS 20H

ONDE: INSTITUTO TOMIE OHTAKE (AV.
FARIA LIMA, 201 – ENTRADA PELA RUA

COROPÉS – PINHEIROS)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/2245-1900

EXPOSIÇÃO

Instituto Tomie Ohtake
apresenta ‘Gráfica Suíça’

REPRODUÇÃO

DIA DO ÍNDIO

Shoppings paulistas lembram
data com exposições de arte

Em homena-
gem ao Dia do
Índio, 19 de abril,
os shoppings D
e Ibirapuera pro-
gramaram mos-
tras para marcar
a data. No
Shopping D
sedia a exposi-
ção “Cotidiano
Indígena” é uma
parceria com a
Casa de Cultura Indígena e a
Funai. A mostra, que prosse-
gue até o dia 29 deste mês,
apresenta um pouco  sobre o
dia  a dia de 30 diferentes
etnias  indígenas do Brasil.
Entre elas, os Marubo (vale do
Javari - Amazonas), os Waurá
(Alto Xingu - Mato Grosso),
Mehinaku (Alto Xingu - Mato
Grosso), Wai Wai (rio Mapue-
ra, Pará), Kanela-Ramkoka-
mekrá (Maranhão), Gavião-
Kyikatejê (rio Tocantins,
Pará), Hixkaryana (rio Nha-
mundá, Pará) e Ikpeng (Mé-
dio Xingu, Mato Grosso).

As 34 peças utilizadas nos
afazeres do dia a dia destes
povos estão divididas em ce-
râmica, trançado, instrumentos
musicais, redes, bancos e ar-
mas. Dois monitores prestam
informações adicionais ao pú-
blico sobre as peças e o que
representam. No local da ex-
posição há um espaço destina-
do à venda de arte indígena:
adornos, cestaria, cerâmica,
utensílios diversos, as quais
serão diferentes das peças da
exposição.

Já o Shopping Ibirapuera
lembra o Dia do Índio com a
exposição “Índios do Brasil”.
São 25 painéis fotográficos
com as melhores imagens fei-
tas durante experiências vivi-
das pelo fotógrafo Paulo Pinto
em contato com etnias como
a Guarani, Caiowas e Terenas.
As imagens retratam o dia-a-

dia e os costumes dos índios,
em ricos detalhes, cheios de
cores e vida.

Além das fotos, a exposi-
ção conta com alguns objetos
e artesanatos, cedidas pela
Casa da Amazônia, especi-
alizada em artigos indígenas e
parceira do Ibirapuera nesta
homenagem.

São seis máscaras colori-
das, de 1,70 metro cada, utili-
zadas em danças e rituais das
tribos Caiapó, Xingu e Wayana
Apalay. Colares, braceletes,
instrumentos musicais, de dan-
ça e de caça, feitos e utiliza-
dos por diversas tribos, locali-
zadas no Pará, Mato Grosso,
Amazonas, Tocantins e
Rondônia.

EXPOSIÇÃO “COTIDIANO
INDÍGENA”
QUANDO: ATÉ 29 DE ABRIL. DE

SEGUNDA A SÁBADO, DAS 10 ÀS 22H00.
DOMINGOS E FERIADOS, DAS 12 ÀS 20H

ONDE: SHOPPING D (AV. CRUZEIRO DO

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

EXPOSIÇÃO: “ÍNDIOS DO
BRASIL” – MOSTRA
FOTOGRÁFICA E EXPOSIÇÃO
QUANDO: ATÉ 29 DE ABRIL. DE

SEGUNDA A SÁBADO, DAS 10 ÀS 22H E
DOMINGOS, DAS 14 ÀS 20H

ONDE: SHOPPING IBIRAPUERA (AV.
IBIRAPUERA 3103, MOEMA)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/5095-
2300. SITE: WWW.IBIRAPUERA.COM.BR

DIVULGAÇÃO

Obras apresentam cotidiano de indígenas

Trabalhos apontam racionalismo
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Ao criar a logomarca para
o aniversário de 30 anos do Es-
tado do Mato Grosso do Sul, a
designer gráfica Marina
Arakaki até considerou a pos-
sibilidade de fazer uma refe-
rência à cidade de Bonito ou
ao Pantanal. Mas em vez de
se valer das duas principais
atrações turísticas da região, a
nikkei optou pela simplicidade:
o mapa do Estado parcialmen-
te sobreposto pelo número três,
nas cores da bandeira do local
- verde, azul, branco e amare-
lo (vide foto) – foi a ilustração
vencedora dentre 80 trabalhos
inscritos no concurso promo-
vido pelo governo e o Sindica-
to das Agências de Propagan-
da (Sinapro-MS).

Natural de Campo Grande,
Marina afirma estar surpresa
com seu primeiro prêmio.
“Não esperava o resultado
porque vários profissionais ex-
perientes de agências de pu-
blicidade participaram. Prefe-
ri utilizar algo mais direto e for-
te para atingir aqueles que não
conhecem as nossas tradições
também. A imagem de uma
paisagem natural seria subje-

tiva, mais aberta a interpreta-
ções”, explica.

A nikkei de 24 anos aponta
diferenças entre os processos
de criação de uma arte

Natural de Campo Grande, Marina Arakaki afirma estar surpresa com seu primeiro prêmio

ARQUIVO PESSOAL

finalista – sua ocupação atual
– e de um participante de con-
cursos. “O diálogo com o cli-
ente possibilita o direcionamen-
to do trabalho. Já numa sele-

ção, há mais liberdade e a con-
cepção é por conta do autor.”

Ela frisa, porém, que o
designer não pode ser consi-
derado um artista. “O objetivo

maior de quem produz arte é
agradar a si próprio”. Mesmo
uma de suas atividades no tem-
po livre – o desenho – é consi-
derado um hobby e um auxílio
à profissão porque “agiliza a
produção no computador”. 

Enquanto aguarda os prêmi-
os – um notebook e um fim-de-
semana com acompanhante em
Bonito – e a utilização da logo-

marca em placas, selos e publi-
cações, Marina planeja concili-
ar a profissão e os concursos
com a carreira acadêmica após
concluir a pós-graduação.   

Às vésperas da comemo-
ração do centenário da imigra-
ção, uma nikkei deixa sua mar-
ca para uma data não menos
importante.  

(Gílson Yoshioka)

CONCURSO

Designer nikkei vence concurso de logomarca de Mato Grosso do Sul

Fazer uma plástica, voltar
ou começar a trabalhar,
prestar um novo vestibu-

lar, fazer um curso, matricular-
se na academia, pedir o divór-
cio. O tempo do conservado-
rismo já passou. Agora, elas
mostram que sabem o que que-
rem e ainda provam que não
se tornaram velhas com a che-
gada da meia-idade, e sim, ex-
perientes. Conseqüentemente,
toda essa mudança é vista nos
decotes e nas saias curtas que
andam pelas ruas.

Hoje em dia, roupas e
acessórios usados nos corpos
das filhas fazem parte também
do guarda-roupa das mães. “O
estilo de vida de cada uma e o
meio social exige uma manei-
ra mais moderna de se vestir”
justifica a estilista Darcy Ya-
mamoto, explicando que a
moda é feita em decorrência
da vida da mulher, dessa con-
quista de espaço.

Segundo ela, o tabu de tra-
jar-se de forma discreta ou
formal ao alcançarem determi-
nada fase foi quebrado há
muito tempo. E as passarelas
acompanharam essa tendên-
cia. As novidades são voltadas
a todas que possuem persona-
lidade para usar aquilo que
gostam, independentes da ida-
de.

“A moda é para todas”,
opina a cabeleireira do salão
de beleza Soho, Edna Outi, 49.
Conceito que ela demonstra
que não é somente nas pala-
vras. O espírito jovem e o bom
humor revelam um corpo tor-
neado ressaltado pela roupa-
gem contemporânea. Acompa-
nha a moda, mas sem segui-la
à risca. “O importante na hora
de se vestir é ter bom senso”
determina.

E o segredo para parecer
mais nova que o próprio RG?
“Autoconfiança e independên-

COMPORTAMENTO

Mudanças refletem na moda das
mulheres nikkeis de meia-idade

A Aliança Cultural Brasil-
Japão (ACBJ) está com ins-
crições abertas para a nova
programação de Cursos de
Artes. As novidades são os
cursos de Sumiê e Oshibana,
até então inéditos aos alunos,
bem como o exclusivo curso
sobre Esculturas Budistas do
Japão, cuja aula demonstrati-
va acontece no dia 28 de abril,
às 14 horas.

Seguem abaixo os desta-
ques da programação de cur-
sos e atividades da Aliança
Cultural Brasil-Japão. A pro-
gramação completa está no
site www.aliancacultural.
org.br, onde é possível também
encomendar livros e conferir
as matérias do Aliança News.
Mais informações pelo tel 11/
3209-6630.

PROGRAMAÇÃO

CURSO DE PORTUGUÊS
PARA JAPONESES
O ensino do idioma português de
forma simples, com gramática, tex-
tos e conversação. Aulas minis-
tradas pela professora Claudia
Acorinte, formada pela USP (Le-
tras)

CURSO DE JAPONÊS BASICO -
1º ESTAGIO - SEMI-INTENSIVO
Estude japonês no primeiro se-
mestre de 2007. Estão abertas as
inscrições para o curso básico
(primeiro estágio), na unidade
Vergueiro, em esquema semi-in-
tensivo, com método Aliança

NOVO CURSO DE
MANGÁ - PINHEIROS
Curso de mangá (desenhos japo-
neses) com acompanhamento in-
dividual, apostilas e estudo de
mestres da arte, com sensei
Jacque Oshino

NOVO CURSO DE KIRIGAMI
Kirigami é arte japonesa de recor-
tar e dobrar o papel e transformá-
lo em desenhos e figuras, com
aulas ministradas pela professo-
ra Naomi Uezu

NOVO CURSO DE WRAPPING
A arte de embrulhar presentes

com a sensei Keiko Abe possibi-
lita embrulhar ou envolver caixas
para proteção, embelezando o
produto

CURSO SOBRE
ESCULTURA BUDISTA
JAPONESA - VERGUEIRO
O professor Fernando Carlos
Chamas, mestre em Língua, Lite-
ratura e Cultura, aborda o surgi-
mento das imagens budistas e sua
introdução no Japão

CURSO DE OSHIBANA – FLO-
RES PRENSADAS - PINHEIROS
Aulas ministradas pela professo-
ra Mayumi Okawara, com técni-
cas básicas de desidratação de
plantas prensadas

CURSO DE SUMIÊ – PINTURA
COM TINTA SUMI - PINHEIROS
Aulas ministradas pelo mestre
Chen Kong Fang, artista com pu-
blicações e reconhecimento inter-
nacional na arte do sumiê (pintu-
ra com a tinta sumi)

CURSOS ESPECIAIS DE
ORIGAMI – PINHEIROS, SÃO
JOAQUIM E VERGUEIRO
Aulas ministradas pelas profes-
soras Alice Haga (unidade Pinhei-
ros) e Mari Kanegae (Vergueiro e
São Joaquim).

CURSO DE CERÂMICA –
UNIDADE PINHEIROS
Ministrado por Shoichi Yamada,
apresenta o processo de transfor-
mar a argila em material sólido e
resistente, pela ação do fogo.

CURSO DE SHODO –
CALIGRAFIA JAPONESA
(PINHEIROS E VERGUEIRO)
Ministrado pelo mestre Nampo
Kurachi (na unidade Vergueiro) e
profa. Tereza Kobayashi (na uni-
dade Pinheiros), é a arte da escri-
ta japonesa no papel washi, utili-
zando a tinta sumi

CURSO DE IKEBANA –
ARRANJOS FLORAIS
Ministrado pelas senseis Kieko
Mochizuki (estilo Sogetsu), Emiko
Miji Ide (Sogetsu), Mizue Ogawa
Mizumoto (Kogetsu) e Tokuko
Kawamura (Ikenobo)

CURSOS

Aliança prepara aulas de arte
e idioma com início em abril

cia” responde. Desde que vol-
tou a trabalhar, há dez anos,
Edna afirma que recuperou a
auto-estima. Exercícios físicos
e implante de silicone nos sei-
os passaram a fazer parte de
sua rotina, além de aposentar
o modelo tradicional e conser-
vador. “Me sinto muito mais
jovem e disposta que há dez
anos atrás” assume.

De acordo com a estilista,
que também é professora de
corte e costura, as mulheres
atuais estão mais preocupadas
em se sentir bem, por isso a
vestimenta está mais livre. Até
mesmo no Japão, onde o rigor
da tradição é muito forte, já se
renderam de alguma forma às
mudanças. “Os quimonos es-
tão sendo usados mais aber-

tos no pescoço como as
gueixas” explica.

Preconceito – A especialista
ressalta também a queda no
preconceito, como por exem-
plo, o tecido de oncinha que
eram classificados como uma
peça de garotas de programa
antigamente e, atualmente, é
um charme e não um item vul-
gar. Outro ponto são os figuri-
nos que marcam época como
acontecia nas décadas anteri-
ores.

Hoje, a abrangência de co-
res e composições abrem um
mar de possibilidades e garan-
te a liberdade de criar um estilo
próprio, assim como faz a
figurinista Sonia Ushiyama, 46.
“Eu não tenho restrições para

me vestir” declara sem deixar
de lado a coerência no uso das
peças. “Muito menininha tam-
bém não dá” completa.

Com um estilo que ela de-
fine como eclético, Sônia re-
vela que para compor o look
não se prende a determinadas
lojas ou marcas, vai atrás da-
quilo que agrada e de peças
exclusivas encontradas em
brechó, que inclusive já foi
dona de um. A idade não a
impossibilita de usar algo ex-
travagante, sempre frisando o
bom senso. Saber combinar e
adaptar os trajes e comple-
mentos vira uma arte no modo
de se vestir. “Meu jeito de ser
reflete nas minhas roupas”
expõe.

(Cibele Hasegawa)

Estilista Darcy Yamamoto explica que a moda para mulheres depende do estilo de cada uma

JORNAL NIPPAK
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GASTRONOMIA

As portas do bar foram
abertas em 1962 e,
passados mais de 40

anos, o ambiente não parece
ter recebido grandes reformas.
Com as paredes repletas de
quadros com matérias publica-
das nos mais diversos veícu-
los de comunicação, Luiz
Nozoie não demonstra interes-
se em modificar o que lhe tem
rendido fama.

Imagine um boteco de bair-
ro sem o menor luxo. Garra-
fas são espalhadas pelas inú-
meras prateleiras fixadas atrás
do balcão de alumínio e fórmi-
ca branca. Nas paredes, nada
de texturas, tijolinhos aparen-
tes ou qualquer outra aplica-
ção decorativa. Eles perdem a
preferência do proprietário
para os velhos azulejos bran-
cos.

Mas é neste cenário que
Nozoie recebeu a visita de po-
líticos como Marta Suplicy e
José Dirceu, o jogador de fu-
tebol Rivelino e o cantor
Moacyr Franco. Outros famo-
sos aparecem para sentar nas
mesas do bar, mas o nissei ex-
plica que hoje tem dificuldade
de memorizar os nomes.

A fama da casa está na
cerveja “estupidamente” gela-
da e nos salgados. Talvez você
se pergunte como essas con-
dições básicas para o funcio-
namento de um bar poderiam
ser o diferencial deste. É que
no Bar do Luiz a bebida chega
na temperatura desejada numa
geladeira de sorvete, dentro de
um cesto de pesca (samburá)
e com salmoura. “Deixo lá por
cerca de 20 minutos e depois
coloco em geladeiras normais.
Se deixar mais tempo, vira
gelo”, conta o nikkei.

Já os salgados, o segredo
está na receita caseira e sim-
ples, criada pela esposa e pas-
sada para a filha e nora. “Foi

Cerveja gelada e salgadinhos caseiros
fazem a fama do Bar do Luiz Nozoie

a minha esposa que criou
todos os petiscos. No co-
meço, achei que não fos-
se dar certo. Até pensei
em ir trabalhar com outra
coisa, mas aí minha mu-
lher fez o risole e salvou
o bar”.

Os risoles (R$ 1,50
cada) - nos sabores de
queijo, carne e camarão
com catupiry – continuam
famosos entre os clientes,
mas a casa também ofe-
rece bolinho de bacalhau
(R$ 1,80), espetinho de
camarão (R$ 3,00) e rã à
milanesa (R$ 8,00), todos fri-
tos na hora. Há também as
porções de aperitivos frios, dis-
postos no balcão, dos quais
Nozoie destaca a lula “macia”.
“Não é dura igual dos sushis,
pode ver!”, compara. Não es-
pere talheres para comer as

porções. Como em qualquer
bom e velho bar, os clientes se
servem nos descartáveis
palitinhos de madeira.

História de pescador – Se
der a sorte do mar do Guarujá
ter sido generoso com o nissei,
não saia do estabelecimento
sem provar o espetinho de pei-
xe espada. É na praia do lito-
ral paulista que Nozoie passa
as segundas-feiras pescando a
matéria-prima para sua espe-
cialidade. E se o mar não esti-
ver para peixe, nada de espe-
tinhos durante a semana. “Eu
não compro, não”, afirma o
proprietário, que diz ser bom
na pescaria. “O pessoal vai
dizer que é história de pesca-
dor, mas eu já cheguei a pegar
150 quilos de peixe num dia.
Tudo bem que isso só aconte-
ce umas duas vezes ao ano,
mas normalmente pesco entre
20 e 50 quilos”.

No bar entram apenas as
cervejas Original, Serra Mal-
te, Bohemia e Brahma Extra,
vendidas a R$ 5,00 a garrafa
de 600ml. A escolha das mar-
cas é para que o publico seja
mais selecionado. São mais de
160 dúzias de garrafas vendi-
das por semana e geladas nos
equipamentos que antes aten-
diam os que buscavam por
uma sobremesa fresquinha.
“No início, era bar e sorvete-
ria, mas aumentou a clientela

do bar e eu comecei a usar a
geladeira para gelar a cerve-
ja. Antes eu deixava as garra-
fas penduradas no barbante,
mas as vendas cresceram e eu
comecei a usar o cesto”.

Fama e malhação – Parana-
ense, Nozoie chegou em São
Paulo em 1961 e, no ano se-
guinte, estreou no ramo de bar,
com o ponto foi descoberto
pela esposa. Sem ter idéia de
como o jornalista tomou conhe-
cimento da casa, o nissei viu
seu negócio sendo divulgado
pela primeira vez na mídia com
a reportagem de Celso Nucci,
publicada em 1984, na revista
Playboy.

Esta está enquadrada no
canto da parede, onde podem
ser vistas também matérias na
VIP, Isto É, Folha de S. Paulo,
Veja, Agora, Diário Popular,
Caras, Jornal da Tarde e Qua-
tro Rodas. Em 2001, o velho e
simples boteco ganhou o prê-
mio de Melhor Bar no Guia de
Restaurantes e Bares.

Até na China Nozoie já en-
controu com cliente. E nem
adianta procurar o nikkei para
propor uma sociedade ou a
abertura de uma filial. “Eu es-
tou velhinho, quase não traba-
lho mais. Agora fico mais na
pescaria, cuido das compras e
faço ginástica. Às vezes vou
três vezes por dia na acade-
mia e já perdi dois centímetros
de cintura”, conta Nozoiei que
se diz “inteirão” aos 77 anos.
“Só não fico mais no balcão
porque o corpo não se mexe
tanto e acabo atrapalhando,
mas tenho saudades, foi um
tempo muito bom”

(Luciana Kulba)

BAR DO LUIZ NOZOIE
AVENIDA DO CURSINO, 1.210 – SAÚDE

11/ 5061-4554 –
WWW.BARDOLUIZNOZOIE.COM.BR

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 18H ÀS 23H;
SÁBADO, DAS 12H ÀS 19HNozoie: geladeira improvisada é um dos segredos do sucesso

Aberto em 1962, bar recebeu visita de celebridades e foi notícia em diversas revistas e jornais

MARCUS IIZUKA

Especialistas em culi-
nária japonesa, o antropó-
logo Naomichi Ishige e o
chef Ayao Okumura de-
sembarcam no Brasil na
próxima semana para uma
série de eventos programa-
dos pela Fundação Japão.
Na programação, estão vi-
sitas em restaurantes nipô-
nicos e demonstrações nas
cidades de São Paulo, Rio
de Janeiro e Brasília.

As atividades come-
çam no dia 19, com a par-
ticipação no “Saberes dos
Sabores”, onde irão minis-
trar a palestra “Introdução
à Culinária Japonesa”, no
Espaço Cultural da Fundação
Japão. O tema essencial da
palestra é a filosofia japonesa
na culinária, ou seja, o modo de
pensar de um povo que se re-
vela na gastronomia.

Ishige e Okumura também
estarão presentes no Japão à
Brasileira, evento que acon-
tece entre os dias 15 e 22, no
Mercado Municipal Paulista-
no, e irão abordar a “Culinária
do Japão e sua Cultura”.  A
atividade será iniciada com
uma explicação antropológica
sobre a culinária japonesa, ofe-
recida pelo professor, e segui-
da por uma demonstração prá-
tica do chef.

Depois de passar por Bra-
sília e Rio de Janeiro, a visita
dos especialistas no País ter-
mina com uma nova palestra
na Fundação Japão, no dia 27,
onde serão relatadas as im-
pressões de ambos sobre a
culinária brasileira e nipo-bra-
sileira. O encontro contará
com a participação do editor
de Gastronomia da revista
Veja São Paulo, Arnaldo
Lorençato.

Perfil - Naomichi Ishige nas-
ceu na província de Chiba, em
1937. Formado pela Faculda-
de de Letras da Universidade
de Kyoto, é mestre em Antro-
pologia pela Universidade de
Agronomia de Tóquio e antro-
pólogo do Museu Nacional de
Etnologia de Osaka. Premia-
do e reconhecido no Japão
como um dos principais espe-
cialistas em arte culinária,
Ishige realizou diversas via-
gens pelo mundo para desen-
volver estudos que abordam a
antropologia cultural.

Ayao Okumura nasceu em
1937, na província de Wakaya-
ma. Professor da Universida-
de de Kobe-Yamate, é especi-
alista na culinária tradicional
japonesa e pesquisa a maneira
como os nipônicos se alimen-
taram durante toda sua histó-
ria. O estudioso também anali-
sa as influências da cultura
alimentar estrangeira e a trans-
missão e a evolução da cultura
culinária, de geração a geração.

As palestras são gratuitas e
as inscrições podem ser reali-
zadas pelo e-mail info@
fjsp.org.br. Mais informações
podem ser obtidas no telefone
11/3141-0110 ou no site
www.fjsp.org.br.

Programação
Dia 18 - Visita ao Mercado

Municipal Paulistano (Rua da
Cantareira, 306)

Dia 19 - Palestra “Introdu-
ção à Culinária Japonesa” -
Espaço Cultural da Fundação
Japão (Avenida Paulista, 37, 1º
andar), 19h30

Dias 20 e 21 - Palestra “Cu-
linária do Japão e sua Cultu-
ra” - Mercado Municipal Pau-
listano; dia 20, das 13h às
15h30, e 21, das 10h às 12h30

Evento restrito a convida-
dos

Dia 23 - Palestra em Bra-
sília - Instituto de Educação
Superior de Brasília - Campo
Sul, 15h. Informações: 61/
3445-4545

Dia 25 - Palestra no Rio de
Janeiro - Auditório do Senac
Rio, 19h

Dia 27 - Palestra “Introdu-
ção à Culinária Japonesa -
Parte II” - Espaço Cultural da
Fundação Japão, 15h.

CULINÁRIA JAPONESA

Especialistas chegam ao
Brasil para série de eventos

O antropólogo Naomichi Ishige

DIVULGAÇÃO

O chef Ayao Okumura deve desembarcar na próxima semana
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A SANSUY S/A INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS em
Recuperação Judicial comunica a aprovação de
seu Plano de Recuperação Judicial, consoante
votação da Assembléia Geral de Credores (AGC)
ocorrida em 19/03 p.p. nas dependências de sua
planta industrial do Município de Embu/SP.

Após o cumprimento de mais esta etapa de seu
processo de reestruturação judicial, a SANSUY
agradece a participação ativa e a confiança de
seus credores que em expressiva maioria vota-
ram a favor da aprovação do Plano de Recupera-
ção proposto pela empresa.

Tal confiança traduziu-se em aprovação com
100% dos votos válidos da Classe I de credores
(trabalhistas), 96,65% dos votos válidos da Clas-
se II (créditos com garantia real) e 89,07% dos
votos válidos da Classe III (quirografários).

Consciente de que estes números expressam
confiabilidade no árduo trabalho de reestrutura-
ção ora em andamento, não podemos deixar de
externar nossos mais sinceros agradecimentos
a todos que nos têm acompanhado nesta em-
preitada.

Nesse sentido, agradecemos o valioso suporte
que temos recebido de empresas e profissionais

especialistas em recuperação empresarial, es-
pecialmente a Advocacia De Luizi, responsável
pela elaboração e condução de nosso processo
de Recuperação Judicial; a Credicomm Consul-
toria e Negócios Ltda., responsável pela elabora-
ção de nosso Plano de Recuperação Judicial; o
Sr. Fábio Bartolozzi Astrauskas, responsável pela
apresentação de nosso Plano em AGC;  bem
como todos os funcionários da SANSUY que co-
laboraram para elaboração e aprovação deste
Plano de Recuperação Judicial.

Agradecemos, também, a fidelidade de nossos
funcionários e a confiança de nossos fornece-
dores, clientes e instituições financeiras em ge-
ral, que tanto têm nos incentivado.

Por fim, vale esclarecer que a empresa aguarda-
rá a homologação de seu Plano de Recupera-
ção Judicial por parte do MM. Juízo da 3a Vara
Cível da Comarca de Embu/SP, a fim de provi-
denciar seu devido envio para a Comissão de
Valores Mobiliários.

SANSUY S/A INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS
em Recuperação Judicial

Takeshi Honda
Diretor Presidente e de Relações com investidores

SANSUY TEM SEU PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL APROVADO

COMUNICAÇÃO DE FATO RELEVANTE

A Sony Brasil apresenta ao
mercado de Broadcast sua
nova camcorder modelo F23
com capacidade para imagens
4:4:4 em resolução RGB 1920
por 1080. É o mais novo siste-
ma da categoria de alto desem-
penho da linha CineAlta™de
produtos para televisão digital
e criação de conteúdo cinema-
tográfico.

Equipada com três
sensores de imagem CCD pro-
gressivos com 2.2 megabit e
tamanho de 2/3 polegadas, as-
sim como um conversor A/D
de 14 bits, a câmera F23 é
compatível com os formatos
1080/23.98P, 24P, 29.97P, 50P,
59.94P, 50i e 59.94i.

“Agora, os criadores de
conteúdo e os produtores te-
rão em seu arsenal mais uma
ferramenta extremamente ver-
sátil para produção de alto ní-
vel”, afirma Luis Fabichak,
gerente de produtos da área
de Broadcast na Sony Brasil.
“Desenvolvido para
cinegrafistas, este equipamen-
to oferece a flexibilidade téc-
nica e mecânica que eles pre-
cisam, bem como um desenho
compacto e robusto para en-
frentar as condições desafia-
doras freqüentemente encon-
tradas nos locais de filma-
gem”, complementa o execu-
tivo.

Com preço sugerido de US$
150 mil, a camcorder Sony
conta com o mesmo projeto da
câmera HDC-F950, de 1920
por 1080 RGB 4:4:4, porém
incorpora diversas caracterís-
ticas novas, acrescentadas
para atender diretamente às
sugestões recebidas de profis-
sionais de produção.

O gravador digital 4:4:4

SRW-1 ainda pode ser acopla-
do diretamente ao topo ou à
parte traseira da F23, eliminan-
do assim a incômoda necessi-
dade de manusear cabos en-
tre a câmera e o gravador.
Quando for exigida maior mo-
bilidade, o gravador também
tem a opção de ser firmado
usando-se uma conexão de
cabo “dual-link”, de tal forma
que a câmera fique a menor e
mais leve possível.

Para ser receptivo ao usu-
ário, o corpo da nova
camcorder é compatível com
uma variedade de acessórios
de filmadoras, inclusive placa-
ponte, caixas com acabamen-
to mate e unidades de foco
móvel. Esses acessórios po-
dem ser conectados à unidade
sem modificação. Para maior
durabilidade e confiabilidade, e
para resistir às numerosas tro-
cas de lentes freqüentemente
necessárias nas locações de
filmagem, a F23 utiliza um
material mais rígido para o su-
porte das lentes (tipo B4).

Quando utilizado com o gra-
vador de vídeo SRW-1 da Sony,
o sistema da nova câmera cap-
tura e grava imagens em velo-
cidade variáveis de 1 a 60P (1P

a 30 FPS em 4:4:4 e 1P a 60
FPS em 4:2:2) e resolução de
alta definição de 1920 por
1080 pixels. Isto permite uma
operação em câmera rápida ou
câmera lenta, funções também
conhecidas como
“undercranking” ou
“overcranking”, para produzir
efeitos especiais de movimen-
to, freqüentemente usadas em
produção de alto desempenho.

Estas imagens de velocida-
de variável podem ser
reproduzidas pelos VTR’s da
série SRW imediatamente após
a filmagem. A superfície de
controle, os indicadores e o sis-
tema de menu foram desenha-
dos para proporcionar aos seus
usuários uma interface simples
e intuitiva.

Os usuários podem operam
a F23 com o controle remoto
do “Painel Assistente”, que
acompanha o produto. Este
dispositivo é conectado à
câmera com um único cabo e
permite executar remotamen-
te as operações básicas da
câmera e do gravador de vídeo,
tais como GRAVAR/ PARAR,
modificando a freqüência de
tomadas e o ângulo de obtura-
ção.

LANÇAMENTO

Sony apresenta sua nova
camcorder F23

Câmera vem equipada com trÊs sensores CCD progressivos

DIVULGAÇÃO

VEÍCULOS

Honda Automóveis fecha
trimestre com alta nas vendas

AHonda Automóveis do
Brasil registrou no pri-
meiro trimestre de

2007 uma alta de 14% no nú-
mero de carros emplacados
nos meses de janeiro, feverei-
ro e março deste ano, em com-
paração ao mesmo período de
2006, a empresa obtém índices
ainda melhores quando os mo-
delos são analisados individu-
almente.

O premiado New Civic,
grande sucesso da indústria
automotiva nacional, teve
7.375 unidades emplacadas no
primeiro trimestre de 2007, um

crescimento de 103% compa-
rado ao ano anterior.

Também em ótima fase e
desfrutando de procura cada
vez maior, o novo CR-V, im-
portado do Japão, segue o su-
cesso do modelo fabricado em
Sumaré (SP ). Comercializa-
do em sua nova geração des-
de 10 de janeiro, já teve 196
carros vendidos neste ano, nú-
mero 161% superior ao índice
registrado nos três primeiros
meses de 2006.

A comparação entre feve-
reiro e março deste ano tam-
bém traz resultados positivos:

as vendas da Honda cresce-
ram 49% de um período para
outro, e o Honda Fit também
teve elevação de 49% em sua
comercialização do segundo
para o terceiro mês de 2007.

Honda Accord 2007 – Já
está disponível na rede de con-
cessionárias o Honda Accord
2007. Importado do México, o
modelo é comercializado nas
versões LX (2.0l) e EX V6
(3.0l) e alia tecnologia, um
design atual e características
que favorecem o desempenho,
a segurança e o conforto.

DIVULGAÇÃO

Considerado um dos carros mais modernos do Brasil, New Civic teve 7.375 unidades emplacadas

Apresentar e debater te-
mas relacionados às principais
mudanças de ordem fiscal e
tributária ocorridas recente-
mente para o setor empresari-
al. É com esse tema que acon-
tece na sexta-feira (20) o “Se-
minário Alterações Fiscais-
2007”, a partir das 13h, no au-
ditório do Hotel Crowne Plaza,
em São Paulo.

O seminário é direcionado
ao empresariado, sobretudo
executivos e funcionários que
atuam nas áreas administrati-
va, jurídica e tributária das em-
presas. Durante todo o dia
haveá discussões e bate-papo
com especialistas e profissio-
nais do setor para desmembrar
o tema.

A Comissão Jurídica e o
Departamento de Consultoria e
Assessoria são os responsáveis
pela organização do evento, que
contará com a participação
como expositores, especialistas
de conceituadas empresas de
consultoria e escritórios de ad-
vocacia filiados à Câmara:
Braga & Marafon Consultores

e Advogados; Cabral Advoga-
dos Associados; Deloitte Tou-
che Tohmatsu; Ernst & Young
Auditores Independentes S/C.;
Felsberg, Pedretti, Mannrich e
Aidar Advogados e Consulto-
res Legais; Gaia, Silva, Rolim
Associados Advocacia e Con-
sultoria Jurídica; Honda, Dias,
Estevão, Ferreira Advogados;
KPMG Auditores Independen-
tes; Pinheiro Neto Advogados;
PricewaterhouseCoopers Au-
ditores Independentes; Saeki
Advogados; e Trench, Rossi e
Watanabe Advogados.

NEGÓCIOS

Especialistas discutem alterações fiscais em
empresas durante seminário em São Paulo

As vagas são limitadas e as
inscrições poderão ser efetua-
das na própria Câmara. As pa-
lestras serão proferidas em por-
tuguês, sem tradução consecu-
tiva ou simultânea para o japo-
nês. A taxa por participante é de:
R$ 120,00 (associados) e R$
150,00 (não-associados). Have-
rá desconto para as empresas
associadas que inscreverem 4
(quatro) ou mais funcionários.
Neste caso, o valor por partici-
pante será de R$ 100,00. Mais
informações na av. Paulista, 475,
13º andar. Tel: 11/3287-6233.
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Omesa-tenista Hugo
Hoyama não é de
guardar mágoas.

“Todo mundo passa por difi-
culdades, inclusive de ordem
pessoal. São esses obstáculos
que nos ajudam a fortalecer,
mas algumas críticas que re-
cebi são injustas. Sei que não
posso agradar cem por cento
e procuro levar da melhor ma-
neira possível. O segredo é
saber superar essas desaven-
ças, afinal, todo mundo só quer
ganhar”, disse ele em entrevis-
ta ao Jornal Nippak referin-
do-se as críticas de que seu
rendimento já não seria mais o
mesmo.

Recordista brasileiro em
conquistas de medalha de ouro
em Jogos Pan-Americanos ao
lado do ex-nadador Gustavo
Borges, oito cada um, Hoya-
ma conta que não precisa
mais provar nada a ninguém.
E para quem acha que a me-
dalha de ouro nos Jogos Pan-
Americanos do Rio de Janei-
ro virou obsessão, um aviso:
“Quero chegar no Pan e jo-
gar bem. Sei que tenho con-
dições de ganhar, mas meu
primeiro objetivo é represen-
tar bem a comunidade nipo-
brasileira. Os resultados são
conseqüências, mas é lógico
que o recorde é uma motiva-
ção a mais”, diz o mesa-te-
nista, que completará 38 anos
em maio.

Para o atleta, o Latino-
Americano, realizado recen-
temente em Guarulhos (SP),
serviu como uma espécie de
laboratório para o Pan. “Mui-
ta gente achava que eu não
tinha condições de vencer o
Liu Song [chinês naturalizado
argentino, que ficou com o
ouro na categoria individual],
mas consegui superá-lo na
disputa por equipes e mesmo
no individual perdi de virada”,
lembra Hoyama, que em fe-
vereiro deste ano foi agracia-
do com o Prêmio Destaque do
Esporte 2006, da categoria
atleta masculino, uma iniciati-
va  da Secretaria de Esportes
do Município de São Bernar-

do do Campo como forma de
reconhecimento ao trabalho e
dedicação dos profissionais
dessa área e visando ao in-
centivo ao esporte.

A competição valeu a pena
porque enfrentei os principais
adversários que estarão no
Pan. Senti uma nítida evolu-
ção em relação ao ano pas-
sado, mas acho que posso ren-
der muito mais. Para isso, pre-
ciso focar mais a parte psico-
lógica. Oscilei muito no Lati-
no-Americano porque faltou
confiança. O fato de jogar em
casa aumenta a responsabili-
dade, mas foi bom acontecer
agora porque posso corrigir
essas deficiências a tempo”,

JOGOS PAN-AMERICANOS/TÊNIS DE MESA

Hoyama afirma que só quer
representar bem a comunidade

explicou Hoyama, que consi-
dera a medalha de ouro no
Pan de Havana (91) uma con-
quista especial. “Foi a primeira
medalha de ouro do Brasil na
categoria individual”, lembra
Hoyama, que espera melho-
rar a concentração com o pro-
fessor e preparador físico
Nuno Cobra, que trabalhou
com personalidades como o
piloto Ayrton Senna.

Vibração – “A parte técnica
está indo bem, sinto que es-
tou mais vibrante. Agora, é
treinar e usar a experiência
como uma importante aliada”,
comenta o mesa-tenista, reve-
lando que busca corrigir seus

erros analisando seus própri-
os jogos gravados em vídeos.

Até o Pan, Hoyama terá
uma agenda cheia de compro-
missos para pegar ritmo de
jogo. Até amanhã (15), ele dis-
puta o Aberto do Brasil, que
acontece no Minas Tênis Clu-
be, em Belo Horizonte (MG),
e que faz parte do Circuito In-
ternacional de Tênis de Mesa.

De 19 a 22 deste mês, Ho-
yama participará do Aberto do
Chile e em maio embarca para
um período de treinos na Fran-
ça. De 21 a 27 de maio, dispu-
tará o Campeonato Mundial na
Croácia e em junho cumpre
estágios no Japão e na China.

(Aldo Shiguti)

Mesa-tenista nikkei acelera preparação para os Jogos Pan-Americanos: recorde é um estímulo
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Nome completo: Hugo Hoyama
Data de nascimento: 09/05/1969
Local de nascimento: São Bernardo do Cam-
po (SP)
Altura: 1,69 m
Peso: 67 kg
Residência: São Bernardo do Campo (SP)
Clube: Ecus/Suzano
Prova: simples e duplas
Participações em Olimpíadas: Barcelona-
1992, Atlanta-1996, Sydney-2000, Atenas-
2004
Campanha em Atenas: eliminado na primei-
ra rodada no individual e nas duplas

Conquistas em Jogos Pan-Americanos:
Bicampeão individual (Havana-1991, Mar del
Plata-95; tricampeão duplas (Havana-1991,
Mar del Plata-95, com Claudio Kano, e Santo
Domingo-2003, com Thiago Monteiro); 3° lu-
gar duplas mistas (Mar del Plata- 1995);
tricampeão por equipes (Indianápolis-1987,
Havana-91 e Mar del Plata-95). Recordista
nacional em conquistas de medalhas de ouro
em um único Pan-Americano (3, 1991/95 ) e
também no total (8, 1987/91/95/03 )
Medalha de Bronze por equipes –
Winnipeg- Canadá
Medalha de Prata - Indianópolis - 1987

R A I O - X

FUTSAL

Seleção do Santa Cruz é vice-campeã do Inter-Hospitalar
A seleção do Santa Cruz

conquistou o vice-campeona-
to do 10º Campeonato Inter-
Hospitalar de Futsal. Na par-
tida final contra o Hospital das
Clínicas, depois de estar ven-
cendo por 1x0 até quase os
cinco minutos finais, foi derro-
tada de virada, pelo placar de
2x1. O jogo aconteceu no dia
1º de abril, no ginásio principal
da Federação Paulista de
Futsal.

Apesar da derrota, os joga-
dores do Santa Cruz mostra-
ram um futebol envolvente e
dominou todo o primeiro tem-
po da partida, mas permitiu a
reação dos adversários na se-
gunda etapa. O vice-campeo-
nato, no entanto, premiou o
empenho e a garra dos joga-
dores que, é claro, ficaram
decepcionados com a perda do
título.

Além da taça de segundo

lugar, Rodrigo Leandro Sam-
paio ganhou o troféu de me-
lhor jogador da competição.
Quem também teve seu em-
penho e dedicação reconheci-
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Equipe do Santa Cruz lutou até o fim do jogo, quando sofreu virada

dos pela coordenação do tor-
neio foi Yuli Fujimura,
orientadora hospitalar do San-
ta Cruz. Coordenadora técni-
ca da seleção, Yuli não mede

esforços para manter os joga-
dores motivados e tranqüilos
para as partidas. É graças a
ela que o Santa Cruz participa
do Campeonato Inter-Hospita-
lar desde a sua primeira edi-
ção. Destaque também para
Airton Carvalho da Cruz, que
em sua segunda participação
como técnico levou a equipe
ao vice-campeonato.

A seleção foi formada por
Marcos Antonio Araújo de
Souza, Alex Rocha dos San-
tos, Leandro de Castro
Miquelino, Rafael Silva Cardo-
so Marques, Rodrigo Leandro
Sampaio, Carlos Eduardo Oli-
veira Pereira, Silvano Ferreira
da Silva, Felipe Sapata Lopes,
Ilton Rodrigo Barbosa, Eduar-
do Trucollo, Anderson da Sil-
va Campos, Wladimir de A.
Nazareth de Oliveira, Mauri-
cio Alberto M. P. da Silva e
Kazuhiro Kurita.

BEISEBOL/INFANTIL

Paulista fatura o título do
Campeonato Brasileiro
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A seleção da Paulista der-
rotou a da Noroeste por 8 x 1
e conquistou, no último dia 8, o
título do 24º Campeonato Bra-
sileiro de Beisebol Intersele-
ções Infantil,  competição  dis-
putada em Naviraí (MS).

Um dos destaques da par-
tida foi o interbases mariliense
Vitor Watanabe Ito, que teve
sua importância à seleção da
Paulista reconhecida pela Co-
missão Técnica do campeona-
to e levou para casa o prêmio
de Melhor Jogador do Campe-
onato. Rafael Cândido More-
no, também da Paulista, foi elei-
to o Jogador Mais Esforçado.

Escalações das equipes
finalistas (ordem de rebatedo-
res):

Noroeste: Vinicius Pontes
(2ª base), Eduardo Borges (3ª
base), Felipe Lot Martins (ar-
remessador), Richard L.
Konichi Dias (1ª base), Bruno
K. Nakamura (jardineiro-es-
querdo), Lucas Y. Tsutsumoto
(receptor), Igor C. Rodrigues
(interbases), Lucas da S. Mar-
ques (jardineiro-direito) e
Vinicius G. de Almeida (jardi-
neiro-central) - Técnico: Pau-
lo Fujimoto.

Suplentes: Fernando de Oli-
veira. Rodrigo E. Hara, Sílvio
J. de Oliveira Filho, Gabriel F.
Sábio, Marcio S. Kanda, Felipe
Souza, Rafael T. Murai, Nel-
son Y. Hashizume Jr., Kim E.
Maruyama, Guilherme G.
Tateyama e Danilo dos San-
tos Luiz.

Paulista: Vitor W. Ito (in-
terbases), Caic Nonoyama (1ª
base), Thiago Taira (3ª base),
Rafael C. Moreno (jardineiro-
central), Leonardo T. Yorozuya
(jardineiro-direito), Marcelo
Koga (arremessador), Rodrigo
Tsuhako (receptor), Lucas S.
Costa (2ª base) e Bruno E.
Nozaki (jardineiro-esquerdo) -
Técnico: Fumio Miyamoto.

Suplentes: Giovani Stan-
gari, Henrique Arakaki, Júlio
Nakayama, Leonardo Munhoz,
Luis Gustavo Paz, Luis Henri-
que Gohara, Rafael Hoshijima,
Nathan Pereira, Reinaldo Oli-
veira Jr. e Lucas dos Santos.

TABELA DE JOGOS

Domingo (08/04)
Fase Final

Chaves Ouro e Prata
(Campo 1)

Paulista 6 x 0 Norte Paraná
(Semifinal Ouro)

Sul Paraná 1 x 0 Central
(Semifinal Prata)

Paulista 8 x 1 Noroeste
(Final Ouro)

Chaves Ouro e Prata
(Campo 2)

ABC 1 x 3 Noroeste
(Semifinal Ouro)

Centro-Oeste 1 x 0 Capital
(Semifinal Prata)

Centro-Oeste 6 x 1 Sul Paraná
(Final Prata)

Chave Bronze (Campo 3)
Sorocabana 2 x 3 Mato Grosso

do Sul
Sudoeste 4 x 0 Mato Grosso do

Sul
Sorocabana 1 x 8 Sudoeste

A equipe da Paulista em foto oficial logo após o jogo final

GOLFE

Masakazu Shoji conquista o
Aberto Sênior do Damha

Masakazu Shoji, represen-
tante do Guarujá, somou 143
gross (76/77) e ficou com o tí-
tulo do Torneio Aberto Sênior
do Damha Golf Club, em São
Carlos (SP), competição rea-
lizada no último dia 1º. Manuel
Gama, do Clube de Golfe de
Campinas, jogou 150 (77/85) e
Tatsuo Oishi, do Arujá, 152 (84/
86). O evento foi organizado
pelo Departamento Sênior da
FPG e valeu para o ranking da
categoria.

Nas demais categorias
masculinas, Sergio Luiz
Sacurai, do Arujá, venceu na
handicap índex até 14,5, com
137 net, seguido pelo compa-
nheiro de clube Tuyosi Itoo,
com 138, e Richard Neill, do
Damha, que também jogou
138, mas ficou em terceiro no
desempate.

Norberto Januzzi, do Quin-
ta da Baroneza, ganhou na
14,6 a 19,8, com 141 net, con-
tra 143 de Sadaji Yoshioka, do
Arujá, e 145 de Teruo Hyai, do

Lago Azul. Os três primeiros
lugares da categoria 19,9 a 36
ficaram com golfistas de Cam-
pinas. Wilton Koiti Okasaki
venceu, com 135 net, seguido
por Hiroshi Tazitu, com 138, e
Luiz Kinsui, com 140.

Feminino – Cristina Rosel, do
Damha, sagrou-se campeã
scratch da competição femini-
na ao somar 153 gross (92/89),
contra 157 (90/93) de Kazuko
Nishimura, do Amazon. Na
handicap até 21,4, venceu
Keiko Shimomaibana, do PL,
com 145 net. Helena Assaka-
wa, do Arujá, ficou em segun-
do lugar, com 158, e Shiguedo
Kakimoto, do Bastos, em ter-
ceiro, com 159.

Já na categoria handicap
índex 21,5 a 36, o título ficou
com Yuriko Wakimoto, do Arujá,
com 145 net. Kimiko Onodera,
do Amazon, foi a vice-campeã,
com 148, e Masako Tikasawa,
também do Arujá, terminou em
terceiro, com 154.

Campeão exibe troféu após boas tacadas e jogadas de efeito

DIVULGAÇÃO
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AAssociação Brasileira
de Taikô (ABT) iniciou
de forma efetiva seus

preparativos para o Centená-
rio da Imigração, a ser come-
morado no ano que vem. Com
a vinda de quatro professores
do Japão (Kunio Furuya,
Akemi Matsueda, Isaku Ka-
gueyama e Toshiyasu Mino-
wa) para ensinar aos tocadores
tupiniquins a música a ser
apresentada no dia 21 de ju-
nho de 2008 no Sambódromo
do Anhembi, a entidade come-
ça a estudar detalhes e forma-
tar a apresentação.

De acordo com o presiden-
te da ABT, Pedro Yano, a vin-
da dos especialistas japoneses
trouxe não só motivação a mais
para os brasileiros, mas tam-
bém chamou a atenção das
entidades para o próprio taikô
praticado no Brasil. “A passa-
gem dos quatro trouxe mais
cinco novas entidades parana-
enses para a ABT. Isso mos-
tra o interesse das pessoas no
taikô”, explica o dirigente, con-
firmando que o treinamento
abrangeu mais de 800 pesso-
as. “As técnicas apresentadas
foram muito bem aceitas pe-
los alunos. Com certeza acres-
centou no aprendizado.”

Após a passagem dos qua-
tro professores, é hora da As-
sociação levar adiante o pro-
jeto de reunir no Sambódromo

TAIKÔ

Associação Brasileira dá início a treinamentos
para apresentação no Centenário da Imigração

do Anhembi mil tocadores de
taikô. Nos cálculos dos direto-
res, até o momento há cerca
de 800, mas o número de ade-
são pode aumentar de acordo
com a divulgação entre os as-
sociados da entidade e da im-
prensa nikkei. “Os tocadores
virão de variadas partes do
País, caso do Paraná, Mato
Grosso do e São Paulo. Com
certeza a grande maioria virá
mesmo do estado paulista, até
porque há a dificuldade de
transporte. Na ocasião, todos

tocarão a música ‘Kizuna’,
composta exclusivamente para
o Centenário. Será um momen-
to único”, define o coordena-
dor geral da ABT, Naoyuki
Gyotoku.

Para atrair os mil tocado-
res, a idéia é chamar pessoas
de diferentes faixas etárias que
comporão o grupo que se apre-
sentará no Centenário. Yano
garante que estarão desde cri-
anças a partir dos 7 anos até
pessoas acima dos 50, no que
eles definem como “melhor

idade”. Outro atrativo que será
usado para chamar os tocado-
res é o fato de se apresenta-
rem para membros da Família
Imperial, o que, na visão dos
dirigentes, “é um fato único e
que acontece somente uma
vez na vida”. Vale lembrar que
até o momento ainda não está
confirmada a vinda de algum
membro. Tal confirmação só
deverá sair no começo do ano
que vem.

“Não teremos problemas
em conseguir esse número to-

Treinamentos com professores japoneses contaram com a presença total de 800 praticantes
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tal. Muitas pessoas já demons-
tram o interesse de tocar taikô
para o imperador. É um mo-
mento especial”, afirma Yano.
A apresentação, nos cálculos
dos dirigentes, deve durar em
torno de 20 minutos e pode se
estender também para o Imin
100, o Centenário paranaense.
“Vamos negociar com o pes-
soal de lá. O problema é que
os festejos do Paraná têm um
tempo muito pequeno e preci-
saríamos estudar com mais
cuidado uma apresentação nos
moldes de São Paulo.”

Com a parte técnica e de
coreografia já definida, a hora
é de se pensar na formatação
da apresentação. Como ainda
não possui uma tabela conten-
do os custos totais, a ABT pre-
tende finalizar o mais rápido
possível para iniciar uma das
tarefas mais complicadas de
todos os projetos envolvendo o
Centenário: a captação de re-
cursos.

Segundo Gyotoku, não há
como fugir do chamado apoio
de empresas privadas. “Temos
custos com transporte e des-
locamento dos grupos. Para
cobrir esse e outros gastos, a
idéia é contar com apoio de pa-
trocínio. Pode ser de empre-
sas ou de entidades. Vamos
começar a captação dentro de
alguns meses”, finaliza o co-
ordenador.

Campeonato Brasileiro –
Enquanto se prepara para co-
locar em prática todos os pla-
nos para a apresentação espe-
cial, a ABT dá seqüência em
paralelo para os treinos em ci-
dades tanto de São Paulo quan-
to de outros estados.

Em julho, acontece o 4º
Campeonato Brasileiro de
Taikô, nas dependências do
Bunkjyo, em São Paulo. Será,
mais uma vez, um laboratório
para a apresentação em 2008,
na qual todos os grupos devem
apresentar. Após a realização
da competição, cursos de aper-
feiçoamento estão agendados
com os grupos, bem como exa-
mes de qualificação nas cida-
des de Marília, Curitiba e Ibiú-
na. Para ajudar no aprimora-
mento, o professor japonês
Toshiyasu Minowa chegará ao
Brasil para uma estada de dois
anos, com a incumbência de
ajudar no aprimoramento téc-
nico dos brasileiros. Para Pedro
Yano, a visita servirá, ainda,
para mostrar novas técnicas de
postura aos tocadores. “Espe-
ramos que ele possa elevar ain-
da mais o nível técnico dos par-
ticipantes. Como ele visitará
muitas cidades, tenho certeza
que, além de ajudar os que já
praticam, despertará o interes-
se daqueles que têm curiosida-
de”, diz.

       (Rodrigo Meikaru)

Pegar a estrada para via-
jar, para muitos, é o caminho
do auto-conhecimento, da ver-
dadeira liberdade, de emoções
e sensações novas. O assun-
to imortalizado em clássicos
de diversos formatos – livros,
filmes, músicas, entre outros
– é recorrente para aqueles
que procuram aventura ou
uma alternativa ao sistema.
Alexandre Kanashiro foi um
dos que trilharam esse cami-
nho. No segundo semestre de
1993, o nikkei trancou a fa-
culdade de Artes Plásticas na
Faap, e cruzou os Estados
Unidos com um amigo até
chegar ao México. Nessa jor-
nada, nasceu a idéia para a
banda The Gasolines, que está
em gravação do segundo CD
oficial pelo selo Baratos
Afins.

Na viagem, o nikkei entrou
em contato com pessoas de
culturas diferentes, mas com
o mesmo espírito de aventura
(uma delas, um japonês de 26
anos, veio bater a sua porta
na Av. São Luís, em São Pau-
lo, um ano após o encontro).
E aventura, por sinal, também
não faltou ao músico: carro
roubado, pneus furados e ba-
gagem perdida também fize-
ram parte do roteiro. Fatos
que não impediram Kanashiro
e o colega de seguirem pelas
cidades estrangeiras de ôni-
bus e trem.

Da terra de Elvis – Mem-
phis, no Tennessee –, trouxe
a primeira guitarra e a inspi-
ração de um show da banda
japonesa Guitar Wolf para a

Alexandre Kanashiro fala sobre trajetória, CD e show do The Gasolines

formação do The Gasolines.
Ao voltar ao País, o encontro
de integrantes para a banda e
a entrada na cena musical al-
ternativa de São Paulo cami-
nharam naturalmente, “sob in-
fluência do espírito do rock tra-
zido pelo instrumento”, brin-
ca o nikkei.

Mesmo sem saber tocar na
época, o som visceral de dois
acordes do grupo Link Wray
foi outro fator que impulsio-
nou Kanashiro a formar o The
Gasolines. Hoje, mais madu-
ro devido à “evolução natural
pela qual todos passam”, o

guitarrista coloca que ouve
desde produções regionais até
música okinawana (inclusa no
repertório do novo CD). “Sou
um garimpeiro de sons perdi-
dos. Quase não escuto mais
rock, isso é uma coisa do pas-
sado”, afirma o músico, reven-
do a senda que (provavelmen-
te) não voltará a pisar.

“Quando viajo é possível
trazer novas propostas de so-
noridade. A própria São Pau-
lo é um caldeirão musical,
mas as origens dos ritmos são
de outras localidades”, afirma
o nikkei, que costuma deixar
a cidade para pesquisar sons
no Maranhão e ajudar nos ne-
gócios da família na fazenda
de Olímpia.

Com boa repercussão em
uma série de veículos da mídia
brasileira, o grupo sempre pro-
curou seguir o próprio rumo,
chegando a recusar proposta
para ceder uma música para
novela de uma grande emis-
sora. Apesar de não acostu-
mado a fazer concessões,
Kanashiro afirma que o au-
mento das ofertas para apre-
sentações seria bem-vindo.
“As bandas alternativas estão
restritas às casas de rock.
Mas já tocamos no Hopi Hari
e estamos abertos a outros
convites também”, comple-
menta.

Trajetória e show - O The
Gasolines surgiu com uma

proposta baseada em estilos
como rockabilly, surf music e
garage rock dos anos 60.
Após algumas mudanças de
formação e várias experiên-
cias musicais, foi lançado o
primeiro registro - “Wild &
Primitive” - em 1996, com boa
aceitação na cena paulistana.

A partir daí, voltada mais
a surf music, ao rock instru-
mental, às influências latinas
e incluindo percussão às com-
posições, a banda gravou os
CDs demo “Sonido de La
Frontera” (1998) e “La
Shereefa” (2000), além de
participar da coletânea
“Brazilian Pebbles” (2001)
pela Baratos Afins, precurso-
ra dos selos independentes no
País.

Em 2003, lançaram o pri-
meiro trabalho oficial - Tan-
ger Hotel – pelo mesmo selo.
O CD recebeu o “Prêmio
Dynamite de Música Indepen-
dente” na categoria Melhor
Banda Instrumental.

Para o dia 11 de maio, está
previsto um show do The
Gasolines com convidados es-
peciais na casa noturna As-
tronautas, na Consolação.

(Gílson Yoshioka)

THE GASOLINES
ONDE: ASTRONAUTA

R. MATIAS AIRES 183
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO

QUANDO: SEXTA-FEIRA (11/5)
INFORMAÇÕES: (11) 3151-4568

MÚSICA

Músico eclético, Kanashiro é
influenciado por produções
regionais e até música
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