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10º Festival do Japão começa na sexta com
mix de cultura, tradição e espetáculos

O melhor da cultura japo-
nesa no Brasil estará no
Festival do Japão, parte do
Calendário Oficial Turís-
tico do Estado de São Pau-
lo, e das festas que come-
moram os 99 anos de imi-
gração japonesa no Brasil.

www.jornalnippak.com.br
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O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), deu mostras que o centenário paulistano
será mais que especial. Em entrevista ao Jornal Nippak durante o 29º Festival das Estrelas –
Tanabata Matsuri, o prefeito confirmou que o Centenário “sairá da forma mais bonita possí-
vel”. Com pedidos de paz, harmonia e proteção à cidade, Kassab confirmou que recursos
municipais para os festejos estão próximos de sair. “Já temos grupos de trabalho batalhando
para o Centenário. Em pouco tempo novidades serão anunciadas”, afirmou.

Pastoral Nipo-Brasileira apresenta
projetos para o Centenário
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DIVULGAÇÃO

Documentários, obras, romarias, congressos... A Pastoral
Nipo-Brasileira (Panib) não vai ficar ausente das comemora-
ções do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil. Criada
em 2006, a Comissão Específica do Centenário da Imigração
Japonesa da Panib divulgou detalhes das atividades alusivas à
data. Orçado em R$ 800 mil, o projeto teve como ponto de
partida a Igreja Cristo Rei dos 26 Mártires.

Projeto quer dar
‘cara nova’ ao
bairro da Liberdade
Tradição e modernidade ca-
minham de mãos dadas no
Japão. O projeto da ONG
Kallipolis, inspirado nos bair-
ros Ginza, Shinjuku e Shibu-
ya, de Tóquio, traz essa pro-
posta para a Liberdade. Em
busca de patrocínio da inicia-
tiva privada para o orçamen-
to estimado em R$ 20 mi-
lhões, a estudo inclui a remo-
delação do largo da Pólvora
e dos quatros viadutos da re-
gião. Além disso, o emprego
de zeladores, seguranças e
meninos de rua para cuidar do
paisagismo seria uma tentati-
va de mudar a situação dos
carentes que moram ou fre-
qüentam o bairro.
—————–—— | pág 4

O evento, que acontece
nos dias 20, 21 e 22 de
julho de 2007, no Centro
de Exposições Imigrantes,
está em sua décima edi-
ção. Neste ano, muitas
atrações divertirão o pú-
blico, como apresenta-

Moderno, Brasileirão
de karaokê promete
surpresas
Realizado pela segunda vez
na cidade de Campo Gran-
de, no Mato Grosso do Sul,
o 22º Concurso Brasileiro de
Canção Japonesa promete
surpreender os presentes. No
total, cerca de 590 cantores
subirão no palco para inter-
pretar clássicos da canção
japonesa. Para o vice-presi-
dente da Abrac (Associação
Brasileira de Canção Japone-
sa), Tetsuji Arie, nomes que
até então eram desconhecidos
podem surpreender. “Neste
ano, o concurso surpreende-
rá”, diz.
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Nikkei partirá de
Kobe rumo a Santos
a bordo de jet ski
Para homenagear os imigran-
tes japoneses que chegaram
no Brasi em 1908, o dekas-
segui Sérgio Mohoe planeja
realizar a mesma jornada do
navio Kasato Maru, que dei-
xou o porto de Kobe rumo a
cidade de Santos. A aventu-
ra, porém, será realizada a
bordo de um jet ski. Até che-
gar na costa brasileira, o nik-
kei deverá percorrer 15 paí-
ses e navegar por aproxima-
damente um ano. A partida
está planejada para abril de
2008, mesmo mês que o na-
vio nipônico deixou o Japão.
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Anime Friends 2007
agita as férias da
garotada em SP
Nessas férias, a garotada con-
ta com a diversão e a agita-
ção no Anime Friends 2007,
que começa hoje (14). Uma
ocasião temática de animê,
mangá e cultura pop japone-
sa que acontece em cinco dias
(14, 15, 19, 20, 21, e 22 de
julho) na Universidade
UniSant’Anna, próximo a es-
tação de metrô Tietê, zona
norte de São Paulo. Em sua
5ª edição, o evento promove
um concurso de cosplay (fan-
tasias), da qual serão escolhi-
das as melhores fantasias e
apresentações no palco.

—————–—— | pág 12

ções musicais, dança e
demais aspectos da cultu-
ra japonesa. Já na área gas-
tronômica – considerada o
ponto alto do evento –
kenjinkais estarão a postos
para mostrar os principais
pratos típicos do Japão.

————–—–––————————–—–––————–—–—–––––––———– | pág 4
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A posse do Rotaract Liberdade aconteceu no dia 27 de junho
no Buffet Colonial, quando, na ocasião, Ricardo Shimabukuro
foi empossado. Este ano, a cerimônia aconteceu juntamente
com o Rotary Liberdade, quando Marcos Horta também foi
eleito presidente. O jantar contou com centenas de pessoas.

O tradicional bazar do Kodomo-No-Sono ganhou um grande
público no último dia 8, em São Paulo. Com o domingo
ensolarado, milhares de pessoas foram na entidade para comer
guloseimas e se divertir com diversas atrações preparadas pe-
los organizadores.

Equipe da JCI Brasil-Japão colabora com o Bazar...

 e a  Asebex também: Humberto Iamamura e Kátia Akemi Uchimura

Mario Shimabukuro Filho e Erica Hieda

Jaime Ikeda comemorou seu 60º aniversário ao lado de filhos,
parentes e muito amigos. O jantar, realizado no último dia 7 na
Ajabe, contou com a presença de centenas de pessoas, que
mostraram muito ânimo e participação na comemoração junto
ao aniversariante.

Jaime Ikeda, o aniversariante ao lado da esposa e dos filhos

Karen Ito e Sakai Kamiya

Kazue e Silvio Sano

Equipe da Radio Banzai alegrando os participantesMarta Afuso, Seiji Sakima,  Alice Tokazu, Cida Guenka, Marcelo
Matsudo e Roberto Kato

O 1º Tanabata Matsuri, realizado no dia 07 de julho no Centro Cultural Okinawa do Barsil em Diadema, atraiu dezenas de
pessoas. Com duração de dois dias, a festa contou até com um concurso de Miss no domingo (8).

Roberto Kato e Kenji IzumiAiko Maeda Kanashiro e Heiko TairaThalita Guenka, Annelise Higa Lee e Cida
Guenka

Ricardo Yoshikawa, Yuka Hayama, Erica Tabata, Celso Ishiy, Erick
Nakabayashi, Leandro Hattori e Emerson Shunji Morikawa

Paulo Shimabukuro, Rosa S. Bui, Emiko Mizato, Sizue
Shimabukuro, William Ishiy, Julieta Ishiy e Leda Shimabukuro

Ricardo Shimabukuro. Fernando Valdibia, Paula Shimabukuro,
Rodrigo Shimabukuro, Karen Furuta, Mauricio Kawada e Juliana Yuki

Elcio Nakaya, Carla Arima, Marcelo Higuchi, Takashi Yoshikawa,
Tereza Yoshikawa e Luiz Gonzaga R. Dos Santos

O novo presidente, Ricardo Shimabukuru Filho, com Marcel
Kokubo, que entrega a presidência



São Paulo, 14 de julho de 2007 JORNAL NIPPAK 3

CENTENÁRIO

Documentário, obras, romarias...
São os projetos da Panib para 2008

APastoral Nipo-Brasilei-
ra (Panib) não vai fi-
car ausente das come-

morações do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.
Criada em 2006, a Comissão
Específica do Centenário da
Imigração Japonesa da Panib
divulgou detalhes dos projetos
alusivos à data. Formada pelo
frei Alécio Broering (presiden-
te) e pelo engenheiro Hermiro
(Emílio) Yamaguti (vice-presi-
dente), além dos membros pa-
dre João Batista Isao Aoki, frei
Leonardo Shigueshi Matsuo,
Camargo Isamu Yoshida, An-
tonio Kunitake e a irmã
Andrena Hiromi Akatsuka, a
Comissão da Panib esteve reu-
nida recentemente com a di-
retoria da Associação para
Comemoração do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil, entre eles Kokei Ueha-
ra e Osamu Matsuo, respecti-
vamente, presidente da asso-
ciação e presidente do Comitê
Executivo para discutir e
viabilizar o projeto. Também
participaram da reunião
Reimei Yoshioka e Yoshio
Imaizumi responsáveis, res-
pectivamente, pelas áreas Cul-
tural e de Eventos.

“Trata-se de um projeto que
contempla um todo e envolve
todo o território nacional”, des-
taca Yamaguti. O objetivo, ex-
plica, é registrar as contribui-
ções realizadas pela Igreja
Católica através da atuação de
seus missionários japoneses
enviados ao País com a mis-
são de evangelizar os imigran-
tes e seus descendentes.

De acordo com a apresen-
tação do projeto, “os missioná-
rios se destacaram, também,
na educação e na assistência
social”. “Com esta atuação,
contribuíram enormemente
para a integração e o cresci-
mento social dos imigrantes na
sociedade brasileira, em dife-
rentes áreas, como educação,
agricultura, indústria e comér-
cio. (...) Hoje, podemos ver e
sentir os resultados dessa
ação, na notável contribuição
ao desenvolvimento da Nação
dos imigrantes japoneses e de
seus descendentes”, diz o do-
cumento.

Projetos – Orçado em cerca
de R$ 800 mil, o projeto prevê
17 atividades a serem realiza-
das ao longo de 2008, sendo
quatro romarias (a Álvares
Machado, em março, ao Japão,
entre março e abril, a Apare-
cida, em agosto, e Promissão,
em novembro); Congresso
Nacional da Pastoral Nipo-

Brasileira, em julho; Assistên-
cia aos Dekasseguis pela
Panib; documentário sobre a
Imigração Japonesa no Brasil
e a Igreja Católica (em parce-
ria com a TV Cultura); restau-
ração da Igreja Cristo Rei dos
26 Mártires (localizada no bair-
ro Gonzaga, em Promissão);
transferências dos restos mor-
tais dos padres Emílio Kircher
e Agostinho Utch para a Igre-
ja Cristo Rei; beatificação do
monsenhor Domingos Naka-
mura; lançamento de dez edi-
ções especiais da Revista Ho-
rizonte; lançamento do Calen-
dário Panib 2008; lançamento
de edição em língua japonesa
da biografia do monsenhor
Domingos Nakamura de
Pedro Onichi; participação da
Panibi na Missa Solene a ser
celebrada na Catedral da Sé e
no Culto Interreligioso; come-
morações em municípios e es-
tados onde a Panib está pre-
sente e captação de recursos

para implantação do Projeto.

Viabilidade – Para Yamaguti,
as ações são viáveis. Anteci-
pa, porém, que alguns itens,
principalmente àqueles refe-
rentes as obras da Igreja Cris-
to Rei dos 26 Mártires e ao
Bairro de Gonzaga, cujo Pro-
jeto será enviado ao Ministé-
rio da Cultura para seu enqua-
dramento na Lei Rouanet, po-
derão demandar maior tempo.
“Na verdade, alguns itens já
vem sendo realizados regular-
mente pela Panib, como as ro-
marias para Álvares Macha-
do e para Aparecida “bem
como o Congresso Nacional
dos Missionários da Panib, que
serão estendidos a todos inte-
ressados no ano do Centená-
rio”.

“Decidimos abrir o leque
pelo significado e abrangência
da data”, explica Yamaguti, fi-
lho casal Sentaro e Hisako
Yamaguti sensei (foi professo-

ra em Promissão e no Colégio
São Francisco Xavier), uma
das famílias de pioneiros que
ajudou a construir a igreja (leia
box).

“Não existe uma obra tão
significativa para a comunida-
de nipo-brasileira como a Igre-
ja de Cristo Rei dos 26 Márti-
res de Gonzaga. A participa-
ção em regime de mutirão,
desde a busca da argila para
confecção dos tijolos para
construção do edifício da Igre-
ja, da busca da madeira para
fabricação dos bancos, con-
fessionários, púlpitos e portas
entalhadas, tudo feito com
muita fé, dedicação e sacrifí-
cio pelos Imigrantes”, destaca
Yamaguti, que liderou uma
campanha em prol da restau-
ração da igreja, reinaugurada
em 2001, e que agora preten-
de organizar um movimento
para adequar sua infra-estru-
tura para as atividades a se-
rem realizadas em 2008 e re-
cuperar a parte artística. En-
tre as intervenções do projeto
de será construção do Museu
do Portal e o Obelisco, que
poderá ser assinado pelo arqui-
teto Ruy Ohtake, conforme
solicitação feita ao arquiteto.

“A idéia mínima é concluir
as obras de infra-estrura ne-
cessárias para as comemora-
ções de 2008 e, completar o
mais rápido possível o restan-
te das obras, já olhando o ano
de 2018, quando  Promissão
comemora os 100 anos da imi-
gração”, diz Yamaguti, que
confia no sucesso da emprei-
tada. “Trata-se de uma obra
que certamente preservará a
memória da imigração”.

(Aldo Shiguti)

Inaugurada em 1938 no
bairro Gonzaga, em Promis-
são (SP), a Cristo Rei foi a
primeira igreja católica cons-
truída pelos imigrantes japo-
neses e mereceu um capítu-
lo à parte na apresentação
dos projetos da Comissão da
Panib. Inspirada no estilo da
Igreja dos 26 Mártires Japo-
neses de Imamura, a Cristo
Rei foi construída graças aos
esforços dos missionários
Emílio Kircher e Agostinho
Utch.

A igreja foi construída
obedecendo fielmente a
planta original, que veio do
Japão. Obra arquitetônica de
estilo românico, onde predo-
minam grandes arcos susten-
tados por colunas
quadrangulares, tem como
características marcantes a
simplicidade dos capitéis.

A entrada é formada por
duas portas altas e
almofadadas, cujas bandei-
ras formam leques delicados

e transparentes. No seu inte-
rior, nota-se o altar-mor, com
a imagem de Cristo Rei em
primeiro plano e o padroeiro
do bairro Gonzaga. Na parte
superior ficam os vitrais fla-
mejantes. Os confessionários
são feitos de madeira de lei,
extraídos da própria mata do

Gonzaga. As portas, em nú-
mero de dez, maioria esculpi-
da em baixo relevo, contêm
motivos eucarísticos: o trigo a
uva, o cálice.

A construção da gruta
dedicada à Nossa Senhora de
Lourdes, localizada no jardim
frontal da igreja, foi concluí-

Igreja foi inaugurada em 1938 com missa celebrada pelo padre Nakamura
da em 09 de setembro de
1934. As pedras de basalto
utilizadas foram buscadas
pelos imigrantes  do lendário
Salto de Avanhandava, do
Rio Tietê. Considerada de
rara beleza, a gruta transfor-
mou-se, juntamente com a
igreja, em local de recolhi-
mento espiritual e oração dos
peregrinos.

Com o tempo, a obra so-
freu grande deterioração,
principalmente na década de
50, com a crise econômica
do café, principal cultura da
região e principal produto de
exportação do País. Em
2001, por iniciativa do bispo
diocesano Dom Irineu Dane-
lon, com apoio de autorida-
des e da comunidade local,
a Cristo Rei foi restaurada
nas suas partes mais deteri-
oradas.

Fonte: Projeto Pastoral
Nipo-Brasileira para o
Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil

Gruta transformou-se em local recolhimento espiritual e oração

REPRODUÇÃO

Famílias de imigrantes japoneses que ajudaram a construir a Igreja Cristo Rei dos 26 Mártires

FOTOS: REPRODUÇÃO

Cristo Rei foi a primeira igreja construída pelos imigrantes

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Prefeitura de Toyama promete
ajuda a Mogi em 2008

O prefeito da cidade japo-
nesa de Toyama, Masashi Mori,
assegurou que a Prefeitura de
Toyama, atendendo a um pedi-
do do empresário Oswaldo
Nagao, que preside a Associa-
ção Pró-Centenário da Imigra-
ção Japonesa em Mogi das
Cruzes e é representante do
Bunkyo (Associação Cultural
de Mogi das Cruzes), irá auxili-
ar o município mogiano nos pre-
parativos das comemorações
do Centenário. “Esta ajuda
pode ser identificando um pro-
duto ou objeto que caracterize
a cultura de Toyama e solidifi-
que ainda mais a parceria en-
tre ambas as cidades e a inte-
gração entre os dois países”,
explica Nagao.

O anúncio foi feito no últi-
mo dia 10, durante visita da
comitiva mogiana ao município

japonês. Mogi e Toyama são
cidades co-irmãs há aproxima-
damente 30 anos.

Durante o encontro, Ma-
sashi Mori concedeu a Junji
Abe o título de cidadão hono-
rário. O prefeito de Mogi agra-
deceu o título ao lado dos ve-
readores Mauro Araújo e Ode-
te Sousa, dos empresários
Oswaldo Nagao e Iwao Oya,
do secretário municipal de
Desenvolvimento Econômico
e Social, Rubens Solovjevas, do
diretor titular da Diretoria Re-
gional do Alto Tietê do Centro
das Indústrias do Estado de
São Paulo (Ciesp), Renato
Torquato Rissoni, e do consul-
tor Tsukasa Hirano. O advo-
gado Etsuo Ishikawa, da As-
sociação Brasileira de Hama-
matsu (Abrah), esteve presen-
te na recepção.

PMMC

Junji Abe recebe título de cidadão honorário da cidade de Toyama

Prosseguindo com o tema
abordaremos a isenção do IR,
para os portadores de doen-
ças graves ao teor do art. 6º,
da Lei 7.713/88, mais espe-
cificamente, a neoplasia ma-
ligna (câncer) arrolada em
seu inciso XIV.

Como todos nós sabemos,
o Imposto de Renda incide
sobre os ganhos provenientes
do trabalho assalariado e de-
mais atividades econômicas,
empresariais e financeiras.

Quando o cidadão, devi-
do a algumas peculiaridades,
necessita de uma proteção
maior do Estado, ele pode ser
beneficiário de isenção de im-
postos.

O tratamento do câncer é
muito dispendioso, pois, não
raras vezes, são necessárias
intervenções cirúrgicas, exa-
mes sofisticados, quimiotera-
pia, sem dizer, dos remédios
caríssimos.

Tributar tais portadores
dessa enfermidade seria
onerá-los em demasia, pois,
além de tantas despesas, ou-
tros fatores diminuem a sua
capacidade contributiva.

Não tributá-los, na verda-
de, é um gesto de humanida-
de, de solidariedade.

Os rendimentos que go-
zam de isenção do IR são:

a) aposentadoria;
b) pensão;
c) reforma;
d) complementação recebi-

da de entidade privada;
e) pensão alimentícia;

f) o montante dos depósitos
do PIS/PASEP;

g) seguro desemprego e au-
xílios diversos;

h) seguro e pecúlio (capital
das apólices de seguro ou
pecúlio pago) bem como,
os prêmios do seguro res-
tituídos;

i) seguros de previdência pri-
vada.

Não há limites, todo o ren-
dimento é isento.

Porém, é importante, ob-
servar que a lei dispõe que a
aposentadoria é isenta, isto
quer dizer que os rendimen-
tos decorrentes de atividade
do portador não gozam de
isenção.

Assim, não estão ao abri-
go da isenção os rendimen-
tos auferidos, quer em rela-
ção empregatícia ou autôno-
ma, concomitantemente com
a aposentadoria.

Não gozam, também, de
isenção os rendimentos pro-
venientes de aluguéis.

O contribuinte deve com-
provar junto a fonte pagado-
ra ser portador de doença
grave (câncer e outras) ba-
seado em laudo médico ex-
pedido pelo serviço medido
oficial da União, Estados, DF
e Municípios.

Finalmente, cumpre escla-
recer que os contribuintes be-
neficiários de isenção do IR,
não estão dispensados de
apresentar a sua declaração
de IR, anualmente. A isenção
obtida não, os isenta de obri-
gações acessórias.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

DO EXERCÍCIO DA CIDADANIA EM CASOS
DE DOENÇAS GRAVES – CÂNCER
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BAIRRO ORIENTAL

ONG aguarda aprovação de projeto
de revitalização para a Liberdade

Samurais virtuais e efei-
tos holográficos cruzan-
do as ruas, vitrines ele-

trônicas que interagem com as
pessoas, cabines telefônicas
com monitores de tela plana,
uma estátua de Buda na Pra-
ça Almeida Junior, toris na en-
trada de algumas vias e um
bulevar na R. Tomás Gonzaga.
Essas são algumas das pro-
postas do projeto da ONG
Kallipolis - fundada pelo pro-
fessor e doutor em arquitetura
simbólica Márcio Lupion –
para o bairro da Liberdade. Em
busca de patrocínio da iniciati-
va privada para o orçamento
estimado em R$ 20 milhões, o
projeto inspirado nos bairros
Ginza, Shinjuku e Shibuya, de
Tóquio, inclui a remodelação
do largo da Pólvora e dos
quatros viadutos da região. Se
aprovado o projeto, as obras
iniciam em janeiro de 2008, e
devem ser concluídas após as
comemorações do centenário.

“Queremos transformar o
local num bairro modelo, que
tem ruas com linguagens es-
pecíficas. É uma forma de co-
laborar com a prefeitura e res-
gatar o conceito de tradição
turística. Espero que a Liber-
dade se transforme em um
grande shopping center ao ar
livre” afirma Lupion. Uma das
atrações da fase inicial é a
construção do Caminho do
Imperador - rota pelas ruas
Tomás Gonzaga, Galvão
Bueno e praça da Liberdade.
“A idéia é contar a história do
Japão no trajeto pelo qual pas-
sou o imperador Akihito e a
imperatriz Michiko na visita à
cidade em maio de 1997”,
complementa.

Segundo o professor, outras
vantagens seriam proporciona-
das ao bairro e à cidade se no
estudo que reúne elementos
tradicionais e contemporâneos

do Japão fosse implantado:
maior sofisticação ao bairro
com a implantação de um cor-
redor de moda dos estilistas
Issey Miyake, Kenzo e Yohji
Yamamoto, entre outros, mai-
or rapidez da revitalização do
centro e interesse de novos
moradores, comerciantes e in-
vestidores para a região.
“Hoje, por quê grandes empre-
sas japonesas como Honda,
Mitsubishi ou Subaru não es-
tão na Liberdade?”, questiona.

Além disso, o emprego de
zeladores, seguranças e meni-
nos de rua para cuidar do
paisagismo e da conservação
do mobiliário urbano seria uma
tentativa de mudar a situação
dos carentes que moram ou
freqüentam o bairro. “É preci-
so trocar as estruturas a cada
seis meses para as obras não
envelhecerem. Esperamos
também a colaboração dos lo-
jistas para cuidar dos pinhei-
ros e manter as ruas em or-
dem.”

Para arcar com as despe-
sas, o reduto japonês contaria
com patrocínios em dois veí-
culos: placas e os multi-meios,
responsáveis pela projeção de
propagandas. “Por meio da lei
de incentivo fiscal, as empre-
sas podem contribuir com a
cidade. Elas terão muita visi-
bilidade com as comemora-
ções do Centenário da Imigra-
ção no ano que vem”. As pró-
prias fachadas das lojas com
letras e logos seriam modifica-
das para respeitar as propagan-
das vizinhas. “É uma ação so-
cial visando a restauração da
cultura e a revitalização do
bairro e do comércio. A Oscar
Freire dá certo porque lá exis-
te uma grande estrutura para
as lojas e comerciantes”.

Aprovação e outros projetos
para o bairro - Para o deputa-
do federal William Woo
(PSDB-SP), a maior dificulda-
de para a realização da propos-
ta é o interesse da iniciativa pri-

vada. Ele cita exemplos bem-
sucedidos do mesmo tipo de
parceria em alguns pontos da
capital, como a Vila Olímpia, a
Oscar Freire e a Avenida Luís
Carlos Berrini. A existência de
outros projetos não podem cau-
sar um “choque de informa-
ções”, segundo Woo. “Vivemos
num estado democrático, aquele
que tiver melhores condições
sairá vencedor. Mas acredito
que a simbologia da Liberdade
deve ser preservada porque é
uma referência em todo o Bra-
sil”, explica.

O deputado acrescenta que
a revitalização do bairro é im-
portante também porque o lo-
cal ainda apresenta problemas
de segurança em alguns tre-
chos. “Da Rua da Glória para
baixo, parece outro mundo –
se você parar com o carro en-
tre às 18 e 19 horas, o toca-
fitas some. É preciso uma
grande reforma do Glicério e
das regiões mais críticas”.

(Gílson Yoshioka)

TANABATA MATSURI

Com pedido de paz e proteção no Tanabata, prefeito
Kassab acena com investimentos para 100 anos

“Um pedido de harmonia à
cidade de São Paulo”. É com
essa definição que o prefeito de
São Paulo, Gilberto Kassab, en-
cerrou sua visita ao 29º Festi-
val das Estrelas – São Paulo
Sendai Tanabata Matsuri, rea-
lizado no último fim de semana
na capital paulista. Por lá, o pre-
feito, após seu breve discurso
enaltecendo a união da comu-
nidade nipo-brasileira, fez três
pedidos nos tanzakus (papele-
tas), amarrando-os em seguida
nos ramos de bambus, como
reza a tradição.

“Pedi muita paz, saúde e
harmonia à toda a cidade de
São Paulo. A colônia japonesa
é uma das mais unidas no Bra-
sil e tenho certeza que um fes-
tival como o Tanabata mostra
toda a força dos descenden-
tes. É um momento de pensar
e planejar as ações e contar
com uma ajuda das estrelas”,
brincou o prefeito em rápida
entrevista ao Jornal Nippak.

Bem humorado, Kassab as-
sistiu as apresentações de dan-
ças folclóricas - encenadas por
um grupo de senhoras - preen-
cheu os tanzakus, e brindou a
abertura da cerimônia toman-
do saquê com as autoridades e
empresários nipônicos. Na oca-
sião, foi ainda recepcionado por
autoridades políticas e persona-
lidades da comunidade.

Antenado com as notícias
da comunidade, o prefeito
paulista deu ainda detalhes de
como a Prefeitura de São
Paulo está preparando as co-
memorações do Centenário
da Imigração, no ano que
vem. Até o momento, sabe-

se apenas que os diversos gru-
pos de trabalho montados es-
tão começando a estruturar
suas ações, além da confirma-
ção – ainda que de forma não-
oficial – do Sambódromo do
Anhembi para a realização
dos festejos.

“Com certeza a Prefeitura
de São Paulo estará presente
e ajudando no que for preciso

para as comemorações dos
100 anos. Na parte de verbas
e recursos a serem destinados
ao Centenário, estamos otimis-
tas, principalmente pelo fato da
SP Turismo estar no comando
das ações. O caminho já está
traçado e tenho certeza que
conseguiremos alguma coisa”,
afirmou o prefeito.

Independente das verbas

municipais serem ou não libe-
radas, Gilberto Kassab confir-
ma que a cidade estará de bra-
ços abertos para os festejos.
“Com certeza estaremos lá
para prestigiar e homenagear
os 100 anos de luta do provo
japonês. É o mínimo que po-
demos fazer perante uma gran-
de festa”, finalizou o prefeito.

        (Rodrigo Meikaru)

Prefeito Gilberto Kassab escreveu pedidos relativos à São Paulo e mostrou otimismo para 2008

JORNAL NIPPAK

Estimado em R$ 20 milhões, o projeto é inspirado em bairros japoneses como Ginza e Shinjuku

DIVULGAÇÃO

O ministro Mas-
sami Uyeda, do Su-
perior Tribunal de
Justiça (STJ), inte-
gra o Comitê Hono-
rário da Comissão
Nacional Organiza-
dora das Comemo-
rações do Centená-
rio da Imigração
Japonesa no Brasil.
O grupo foi instituí-
do pelo presidente
da República, Luiz
Inácio Lula da Sil-
va. Massami Uye-
da é o primeiro
nissei (filho de japoneses nas-
cido na América) a ocupar o
cargo de ministro no Judiciá-
rio brasileiro. Uyeda é natural
de Lins, estado de São Paulo.

Segundo o ministro, o convi-
te para compor o grupo que ela-
bora a programação nacional
alusiva ao centenário foi feito
pelo ministro das Relações Ex-
teriores, Celso Amorim.

“É uma honra participar
dessa comissão. Vejo minha
indicação como uma homena-
gem ao segmento jurídico da
comunidade nipo-brasileira,
pois acredito que minha pos-
se no STJ não foi uma con-
quista individual. Ela mostra a
força da comunidade e a in-
tegração entre brasileiros e
japoneses. Hoje temos des-
cendentes em vários órgãos
ligados ao Judiciário brasilei-
ro, o que é motivo de orgu-
lho”, ressaltou o ministro ao
falar do convite.

“Apesar dessa comunida-
de nipo ter feições orientais, o
coração é brasileiro”, enfati-
zou Uyeda. Exemplo disso,
segundo o ministro, foi a últi-
ma Copa do Mundo, quando a
seleção brasileira enfrentou os
representantes japoneses, co-
ordenados pelo ex-jogador
Zico, ídolo no Brasil e no Ja-
pão. A música da bossa-nova
também é sucesso no Japão.
Outros exemplos da integração
nipo-brasileira citados por
Uyeda estão no setor alimen-
tício. O pão de queijo, carac-
terístico de Minas Gerais, já faz

parte do cardápio matinal no
Japão. Por outro lado, sushi e
sashimi, tipicamente japoneses,
estão entre as preferências de
alimentação no Brasil.

São Paulo mais florida - Para
comemorar o Centenário, o
ministro Massami Uyeda suge-
riu o plantio, na capital paulista,
de mudas de cerejeira – planta
de origem da flor da identidade
nacional do Japão. A sugestão
foi acolhida pelo presidente do
Tribunal de Contas do Municí-
pio de São Paulo, o conselheiro
Antonio Carlos Caruso. Loca-
lizado próximo ao Parque do
Ibirapuera, o prédio da institui-
ção, uma obra com aspectos
futuristas, abriga um jardim.
Desde 2006, estão sendo plan-
tadas várias mudas de cerejei-
ra no local. O objetivo é que as
novas árvores já possam pro-
duzir flores no mês do cente-
nário, junho de 2008.

As pequenas árvores fo-
ram doadas pela Prefeitura de
Campos do Jordão (SP), cida-
de onde há muitos exemplares
da espécie. O projeto conta
ainda com apoio da Fundação
Sakura. Segundo o ministro
Uyeda, espera-se plantar cem
cerejeiras até o dia da come-
moração do centenário – 18 de
junho de 2008, mês em que a
árvore costuma apresentar
suas belas flores. O ministro
solicitou à Comissão que essa
atividade seja incluída na pau-
ta das comemorações do cen-
tenário.

EM BRASÍLIA

Ministro Uyeda recebe convite
para participar de Comissão

Ministro sugere plantio de árvores em SP

DIVULGAÇÃO

POSSE

Lúcia Morimoto toma posse
no Sindicato Rural de SP

A produtora rural Lúcia
Midori Morimoto tomou posse
no último dia 29 como presi-
dente do Sindicato Rural de
São Paulo. Segundo ela, que
preside também a Aosp (As-
sociação Orquidófila de São
Paulo), o principal desafio da
nova diretoria é “melhorar o
nível de informação e prestar
assessoria contábil e jurídica
aos associados”. “Pretende-
mos trabalhar com honestida-
de e atender a todos da me-
lhor forma possível”, disse
Lúcia.

A relação completa da nova
diretoria do Sindicato Rural de

São Paulo:
Presidente: Lúcia Midori
Morimoto
Vice-Presidente: Yuichi Ide

Secretário: Milton Shiguer
Ikemori
Vice-Secretário: Eduardo
Miyayaciki
Tesoureiro: Sumio Nakashi-
ma
Vice-Tesoureiro: Noboru
Kuzuhara

Suplentes de diretoria :
Umberto Hamada, Sadao
Nagata, Patrício Yoshioka e
Roberto Tsuchiya
Conselho Fiscal: Francisco
T. Nagase, Mário Taniguchi e
Waldemar Koga
Suplentes de Conselho Fis-
cal: Alberto Makiyama, Décio
Suzuki e Luiz Tsuneo
Kitabayashi

Delegados representantes:
Titulares: Yuichi Ide e Leny
Pereira Sant’ana
Suplentes: Lúcia Midori Mo-
rimoto e Sumio Nakashima
Diretor de Núcleo: Yuji
Yamagami.

Nova diretoria toma posse de olho em melhorias para associados

DIVULGAÇÃO



São Paulo, 14 de julho de 2007 JORNAL NIPPAK 5

w w w . p r o d u t o s o r i e n t a i s . c o m . b r

Localizada no litoral cario-
ca, a cidade de Itaguaí, com
uma população total estimada
em 100 mil habitantes e área
total de 278 km², prova que o
Rio de Janeiro está cada vez
mais engajado quando o assun-
to é a comemoração do Cen-
tenário da Imigração.

Com apoio da prefeitura
local e da Secretaria de Meio
Ambiente, Agricultura e Pes-
ca, o município inaugurou no
último dia 5 o Pavilhão de Ex-
posições Agrícola Katsuoki
Nomura, destinado a eventos
culturais e o primeiro espaço
a levar o nome de um imigran-
te japonês que contribuiu com
o desenvolvimento da cidade.
Trata-se também do pontapé
inicial para os 100 anos da imi-
gração.

Para o prefeito Carlos
Busatto Júnior, a inauguração
do mini-complexo é uma justa
homenagem de Itaguaí para os
nikkeis residentes na cidade.
“Os japoneses que aqui se ins-
talaram contribuíram, como
contribuem ainda hoje, para o
desenvolvimento da cidade.
Portanto, nada mais justo que
inaugurar um complexo novo
como esse pavilhão com o
nome do Nomura, um lutador
pelas causas de Itaguaí”, des-
tacou o prefeito. Vale lembrar
que o local fica na sede da
Secretaria da Agricultura, mes-
mo lugar onde se realizou um
dos principais eventos do mu-
nicípio, a Expo Itaguaí.

Amigo do falecido imigran-
te japonês, o presidente do
Conselho Deliberativo da So-
ciedade Cultural e Esportiva
Nipo-Brasileira do Estado do
Rio de Janeiro, Shozo Shiose,
mostrou emoção durante a so-
lenidade, lembrando dos mo-
mentos em que “lutaram jun-
tos”. “É uma homenagem vá-
lida, principalmente por causa
da história do Nomura. Foi um
grande incentivador de ações
na lavoura e na cidade, ajudan-
do inclusive no desenvolvimen-
to da cidade”, diz ele, acres-
centando que parte dos mem-
bros que compõem a comissão
estadual para as comemora-
ções do Centenário estiveram

O primeiro passo rumo
aos 100 anos já foi dado, com
a inauguração do Pavilhão
Katsuoki Nomura. Agora, a
próxima ação para que os
projetos comecem a decolar
em Itaguaí é instalar uma Co-
missão Municipal, com direi-
to a ajuda do prefeito Busatto
– também chamado de
Charlinho –  e de represen-
tantes da comunidade local.

Uma das que está lideran-
do o movimento para a cria-
ção do grupo é Suyene Inoue
Coelho. Correndo atrás das
famílias nipo-brasileiras para
conseguir montar um plano
para 2008, a nikkei confirma
que uma das principais (e pri-
mordiais) ações é conseguir
marcar uma audiência com o
prefeito.

“Estamos estruturando al-
gumas idéias para poder apre-
sentar junto à Prefeitura. Hoje
não temos mais tanta força da
comunidade como no passado,
mas os que continuam interes-
sados em manter a cultura ja-
ponesa em Itaguaí já se mos-
traram dispostos a contribuir”,
explica ela.

Apesar do marco inicial re-
ferente ao Centenário, ainda
não há mais detalhes sobre
quais projetos a cidade terá
para a comemoração. Mas, diz
que com a ajuda da Prefeitura
muitos planos podem sair do
papel “com mais facilidade”.

Assim como Suyene, quem
também defende a comemora-
ção e o fortalecimento dos la-
ços entre os nikkeis da cidade
é Shozo Shiose. Aos 79 anos, o

issei, conhecido como “seu
Joaquim” por ter recebido o
nome quando esteve em Per-
nambuco na adolescência, é
um dos principais nomes quan-
do se fala de descendentes na
região. Falante – um verda-
deiro “contador de causos” –
explica que possivelmente as
comemorações do Centenário
fomentarão o interesse dos
jovens para a preservação dos
costumes japoneses.

“Estou em Itaguaí há mui-
tos anos. Vivi uma época re-
almente de força da comuni-
dade. Hoje, apesar dos pesa-
res, estamos aí, distribuídos
em alguns bairros. Espero re-
almente que possamos come-
morar de forma bonita os 100
anos. É uma honra para to-
dos”, diz ele.

Próxima etapa é marcar audiência com prefeito para
instalação de Comissão Municipal para os 100 Anos

CIDADES/ ITAGUAÍ

No Rio, cidade de Itaguaí inicia
preparativos para o Centenário

LINS – Durante a 51ª Exposição Agrícola de Lins e Região,
realizada de 6 a 8 de julho, a gerente de Segmento do Suda-
meris, Márcia Harumi Nakagawa (na foto, com o presidente
do Bunkyo, Kazumi Yasunaga), representando também o su-
perintendente Orídio Kiyoshi Shimizu, foram homenageados
no dia 7, com uma placa na sede do Bunkyo, por seus servi-
ços prestados em prol da comemoração do centenário da
imigração japonesa e da comunidade nikkei.

S. YOSHIKUNI

CIDADES/IGUAPE

Câmara aprova Iguape como
‘berço da colonização japonesa’

Depois de Registro ser de-
clarado “Marco da Colonização
Japonesa” através de decreto
assinado em 30 de março 2006
pelo então governador de São
Paulo, Geraldo Alckmin, agora
é a vez de outro município do
Vale do Ribeira pleitear o título
de “Berço da Colonização Ja-
ponesa”. O primeiro passo nes-
se sentido já foi dado.

No último dia 5, a Comissão
de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJ) da Câmara
dos Deputados aprovou, em
caráter conclusivo, o Projeto de
Lei 7441/06, do deputado Ar-
naldo Madeira (PSDB-SP), que
atribui o título de Berço da Co-
lonização Japonesa no Brasil ao
município de Iguape, localizado
no litoral sul de São Paulo. A
proposta será enviada para aná-
lise do Senado.

A votação seguiu o pare-
cer do relator, deputado
William Woo (PSDB-SP). Ele
lembrou que a primeira colô-
nia japonesa implantada no
Brasil, denominada Colônia
Katsura, foi instalada no bair-
ro iguapense de Jipovura, em
1913, cinco anos após a che-
gada do Kasato-Maru, primei-
ro navio com imigrantes japo-
neses a aportar no País.

Em entrevista ao Jornal
Nippak, o prefeito de Iguape,
Ariovaldo Trigo Teixeira
(PMDB) disse que “é uma hon-
ra para o município”. “Foi aqui
que os primeiros imigrantes se
instalaram e contribuíram de
forma decisiva para o desen-

volvimento da região”, destacou
o prefeito, acrescentando que
“espero que o Senado, que já
tem tantos problemas, vote até
o final do ano para que em 2008
possamos comemorar, numa só
festa, o Centenário da Imigra-
ção Japonesa e o título”.

Projetos – Já o presidente da
Associação Cultural Nipo-Bra-
sileira de Iguape, Jorge Araki,
ficou surpreso com a notícia.
Segundo ele, o título pode
alavancar o turismo na região.
“Quem sai ganhando é o Vale
do Ribeira. Iguape já faz parte
da Fenivar [Federação das
Entidades Nikkeis do Vale do
Ribeira] e estamos estudando
alguns projetos em conjunto”,
explica Araki, lembrando que
“independente disso, a comu-
nidade nikkei de Iguape pre-
tende desenvolver seus própri-
os projetos”.

Um deles, apresentado há
cerca de um mês ao prefeito,
continua engavetado. “Trata-se
de uma reforma interna do Bun-
kyo e precisávamos do aval da
Prefeitura para encaminhá-lo
aos órgãos competentes”, co-
mentou Araki. “O prefeito ficou
de apresentar outro projeto, mas
até agora nada”, lamenta ele,
acrescentando que existem pro-
jetos aleternativos como a cons-
trução de um marco em Jipovura
e a revitalização de duas praci-
nhas construídas em homena-
gem aos 90 e 95 anos da imi-
gração japonesa.

(Aldo Shiguti)

DIVULGAÇÃO/MHIJB

Família de imigrantes que desembarcaram na região

Tudo pronto para o 22º Con-
curso Brasileiro de Canção
Japonesa, que acontece nos
dias 20, 21 e 22 de julho em
Campo Grande, no Mato Gros-
so do Sul. No total, mais de 500
cantores estão confirmados
para subir ao palco e interpre-
tar clássicos da música japo-
nesa. A expectativa é que mais
de duas mil pessoas passem
pelo Centro de Convenções
Rubens Gil de Camilo, ou,
como é mais conhecido, Palá-
cio Popular da Cultura.

Pela segunda vez sede de
um Brasileirão, a cidade pro-
mete mobilizar um grande con-
tingente para a realização do
concurso. Pelo menos 100 pes-
soas já estão trabalhando a
todo o vapor para deixar, até a
próxima sexta-feira, tudo pron-
to para a cantoria.

Segundo o vice-presidente
da Abrac (Associação Brasilei-
ra de Canção Japonesa), Tetsuji
Arie, todos os grandes nomes
do karaokê nacional estarão
presentes. “Não podemos con-
tar com parte das crianças de
São Paulo, mas com certeza o
resto do pessoal comparecerá
em peso. E, neste ano, acredito
que o nível estará maior”, afir-
ma ele, apontando que no
Grand Prix surpresas podem
aparecer. “Todos os anos es-

peramos por novidades. Vamos
ver como será agora.”

Em termos de infra-estru-
tura, a comissão organizado-
ra – a cargo de Marcos Pau-
lo Tiguman – promete
caprichar. Com uma área
construída de mais de 8 mil m²,
quatro auditórios com capaci-
dade total de 1.488 lugares e
completa infra-estrutura para
realização de seminários, con-
gressos, simpósios, exposições
e espetáculos artístico-cultu-
rais, o complexo será utiliza-
do para atrações não só rela-
cionados à área musical, mas
também cultural e de incenti-

CIDADES/ CAMPO GRANDE

Brasileirão de karaokê começa na próxima sexta-feira (20)
prometendo modernidade e maior nível técnico entre cantores

vo à cultura.
“Todos estão mobilizados

para a realização do Brasilei-
rão. E tenho certeza que será
um ‘pulo do gato’ da Abrac,
pois a partir deste ano mudare-
mos um pouco o formato do
concurso. Seremos mais mo-
dernos e com planos de expan-
dir cada vez mais o karaokê”,
confirma Arie, brincando ainda
que nos três dias não haverá
casos de dengue, como foi ven-
tilado há alguns meses. “Um
Brasileirão limpo. Sem dengue
ou pessoas que possam preju-
dicar o andamento do evento.”

(Rodrigo Meikaru)

Evento anterior teve como grande campeã a cantora Jane Ashihara

ARQUIVO/JN

Após Brasileirão,
Abrac dá início a
festival itinerante

Conhecida por realizar ape-
nas um evento por ano, a
Abrac promete surpresas já
no segundo semestre deste
ano. Conforme conversas e
planos estruturados ao lon-
go de 2006 e 2007, os diri-
gentes resolveram lançar o
“Festival Itinerante de Cul-
tura Musical”, uma espécie
de apresentação de canto-
res famosos em cidades lo-
calizadas – inicialmente –
em São Paulo e no Paraná.

A primeira cidade a
sediar o projeto será Bauru,
no interior paulista. Segun-
do Tetsuji Arie, a idéia é
contratar cantores que já
passaram pelos palcos da
Abrac para se apresentar.
Para a população, a inten-
ção é aumentar o interesse
pela musica japonesa.

“Além disso, temos o in-
teresse também de despertar
a curiosidade pela cultura ja-
ponesa em geral. Por isso va-
mos avaliar se haverá possi-
bilidades de incluir atrações
como danças típicas e culiná-
ria”, explica.

                            (RM)

presentes. “Itaguaí é uma das
cidades que mais concentram
japoneses no Rio de Janeiro.
E é aqui também que iniciamos
as comemorações dos 100
anos.”

Já o secretário de Meio
Ambiente, Agricultura e Pes-

ca de Itaguaí, Jaílson Barboza
Coelho, confirmou que o espa-
ço – que demorou cerca de
dois meses para ficar pronto –
será utilizado para as mais di-
ferentes mostras e exposições
agrícolas e culturais. E com um
diferencial: toda a energia uti-

lizada para o uso do espaço
será eólica. “Unimos a tradi-
ção com o moderno. É uma
novidade para a cidade e
quepresta uma justa homena-
gem a um dos descendentes
mais tradicionais”, afirmou.

        (Rodrigo Meikaru)

Autoridades e personalidades compareceram em peso para inauguração de complexo agrícola
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NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO
EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2006

1. Contexto Operacional
O LAR SANTO ANTONIO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL é
uma associação sem fins econômicos, fundada em 22 de abril de 1981
pelas religiosas da Congregação das Irmãs de Caridade do Japão, com
o objetivo de abrigar, assistir e educar crianças e adolescentes carentes,
em especial as enviadas pelo Juízo da Infância e da Juventude.
Na consecução de seus propósitos a entidade visa a igualdade de
condições, e prima pelo acesso aos seus serviços sociais e
educacionais, das pessoas tidas como carentes, na acepção da palavra,
sem qualquer discriminação, visando assisti-las em suas necessidades
básicas, nos termos da Lei 8.742/93.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo também as disposições
legais que regem as atividades das instituições beneficentes.

3. Principais Critérios Contábeis
a) Apuração do Superávit do Exercício

A apuração do resultado foi feita pelo regime de competência dos
exercícios, contabil izando as despesas reconhecidas em
contrapartida com provisões de valores a pagar e as receitas de
aplicações financeiras com as respectivas atualizações até a data
do encerramento do exercício.

b) Aplicações financeiras
As aplicações financeiras são registradas pelo valor primitivo
acrescidas dos juros auferidos até a data do balanço.

c) Imobilizado
É demonstrado pelo custo de aquisição, menos a depreciação.
A depreciação é calculada em função da vida útil econômica estimada.

4. Recursos Econômicos
O LAR SANTO ANTONIO possui como receita para manter sua finalidade
social, doações de pessoas físicas e jurídicas, rendas de campanhas e
bazares e convênios com a administração pública municipal/estadual e
federal.
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades
institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados
pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Lar Santo Antonio de
Educação e Assistência Social

CNPJ 51.262.921/0001-63

Demonstrações Financeiras dos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2006

(Valores Expressos em Reais)

5. Subvenções Públicas

Durante o exercício de 2006, a entidade recebeu subsídios
através de convênios firmados com órgãos municipais,
estaduais e federais, cujos valores contabilizados em receita
representam as quantias abaixo indicadas:

São Paulo, 31 de dezembro de 2.006.

__________________________________________
Diretora: Helena Kazuko Hamasaki

_________________________________________
Contadora: Maria Tereza Fukumasu

CRC: 1SP 198379/02
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

6. Imobilizado
Contas Aquisição Depreciação Valor Líquido
Obras e Construções 517.496,02 43.697,79 473.798,23
Máquinas e Equipamentos 8.191,07 1.472,18 6.718,89
Móveis e Utensílios 29.787,11 8.484,50 21.302,61
Veículos 62.200,00 34.470,00 27.730,00
Instalações 7.150,00 536,22 6.613,78
TOTAL 624.824,20 88.660,69 536.163,51

Demonstrações das Receitas
Base de Cálculo das Receitas que incidem Gratuidades

(não considerando os recursos públicos - convênios)
2006

Total de Doações 101.891,500
Rendas de campanhas e bazares 15.234,00
TOTAL 117.125,50

Total das gratuidades aplicadas 2006
Salários e Encargos Sociais 28.280,88
PIS S/Folha de Pagamento  513,53
Telefone p/fins de atendimento aos projetos 924,80
Alimentação e Manutenção 8.092,59
Material Didático e Pedagógico 8.156,81
Despesas Diversas 9.834,61
Total das Despesas 55.803,22
Percentual da Gratuidade Aplicada 47,64 %

Receitas provenientes de convênios e subvenções 2006
Convênio Federal 25.300,00
Convênio Estadual 94.878,50
Convênio Municipal 25.758,85
Total 145.937,35

A Associação Kumamoto
Kenjinkai do Brasil comemo-
ra 50 anos de existência em
2008. Para o aniversário, es-
tão previstas uma exposição,
um jantar e uma sessão sole-
ne na Assembléia Legislativa
entre os dias 21 e 27 de julho
do ano que vem. Alguns atra-
tivos do evento são shows,
exposições dos quadros de
Manabu Mabe (nascido na pro-
víncia), de fotos e de outras
artes, além do espaço para
comerciantes e empresas.

“Esperamos a vinda do go-
vernador, do prefeito, do pre-
sidente da Assembléia, de de-
putados, além de cerca de 150
pessoas”, afirma vice-presi-
dente executivo da comissão
dos festejos Jorge Miyahara.
“Aguardamos a participação
de bazares, produtores de ver-

duras, frutas e flores para ex-
posição e venda, e queremos
aumentar o número de associ-
ados com a nossa festa e as

COMEMORAÇÃO

Kumamoto Kenjinkai anuncia preparativos para
cinqüentenário em 2008 com direito a sessão solene

JORNAL NIPPAK

comemorações do centenário
da imigração. Não importa se
os interessados são de Kuma-
moto ou não”, complementa.

Em outubro próximo, um gru-
po de 80 pessoas da associação
parte para um intercâmbio no
Japão. O objetivo é conhecer a
província e promover a come-
moração do cinqüentenário para
atrair um maior número de visi-
tantes ao País. “É importante
manter esse contato para a di-
vulgação das culturas e aproxi-
mação dos dois países”, explica
o produtor-executivo da comis-
são Satio Oyamada.

Nas terceiras sextas-feiras
de todo mês, a associação pro-
move um jantar com bingo e
karaokê, além de cursos de
pintura e marchetaria em di-
versos horários. Mais informa-
ções sobre o evento e as ativi-
dades no Kumamoto Kenjinkai
(R. Guimarães Passos, 142, na
Vila Mariana) ou pelo telefo-
ne (11) 5084-1338.

Satio Oyamada e Jorge Miyahara: evento terá muita cultura japonesa

CONCERTO

Coral peruano chega ao Brasil para apresentação no Bunkyo
O Coro Fujinkai de la

Associación Femenina Peru-
ano Japonesa desembarca no
Brasil na próxima semana
para um concerto especial aos
nipo-brasileiros. A apresenta-
ção, aberta a todos os interes-
sados, acontece na terça-fei-
ra (17) no Bunkyo (Socieda-
de Brasileira de cultura Japo-
nesa e de Assistência Social),
a partir das 20 horas.

Além das peruanas, quem
também dividirá o palco é o
“Coral Feminino Nipo-Brasi-
leiro de São Paulo”, que nada
mais é do que a junção dos
corais Bunkyo, Paineira e
Piccolo. Todos têm como seu
regente o já conhecido maes-
tro Teruo Yoshida, que atual-
mente acumula, também, a

função de regente do Coro In-
fantil da OSESP e do Coral
Infantil Eco.

O Coral Feminino Nipo-
Brasileiro de São Paulo, en-
tre outras viagens internacio-
nais (Japão, Nova York,

DIVULGAÇÃO

O coral peruano em apresentação com brasileiras

Buenos Aires) esteve se apre-
sentando em Lima, em 1999,
por ocasião do centenário da
imigração japonesa no Peru,
quando foi recebido carinho-
samente pelos irmãos perua-
nos.

Segundo uma das idealiza-
doras do projeto, Felícia
Harada, “com o Fuyu no
Concert pretendemos retribuir
a calorosa acolhida recebida
do Coro Fujinkai de la
Asociacion Femenina Perua-
no Japonesa, sob a maestria
de Luisa Morisaki, e iniciar
uma tímida e antecipada co-
memoração do centenário da
imigração japonesa no Brasil”.

FUYU NO CONCERT
QUANDO: DIA 17 DE JULHO DE 2007, A
PARTIR DAS 20 HORAS

ONDE: PEQUENO AUDITÓRIO DA SOCIE-
DADE BRASILEIRA DE CULTURA JAPONE-
SA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (RUA SÃO

JOAQUIM, 381, LIBERDADE, SÃO PAU-
LO)
ENTRADA GRATUITA

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

Hoje em dia se fala muito
em desemprego, em falta de
oportunidades, que ninguém
dá uma chance ao próximo e
outras coisas seguindo essa
linha.

O que vejo são muitas
pessoas procurando emprego,
o que é completamente dife-
rente de procurar “trabalho”.
Não quero generalizar, mas
bons funcionários empenha-
dos realmente em trabalhar
estão escassos no mercado.

E a maioria quando con-
segue um emprego não se
empenha suficientemente
pensando num bem maior
que é a empresa, a maioria
se limita a fazer somente o
que acha que é sua parte, não
tenta evoluir, pensa que já
sabe tudo e normalmente se
acomoda, pensando “eu não
ganho pra fazer isso”. E é aí
que está o grande erro, se
esquecem que sem a empre-
sa ela não tem como estar
empregada, que o salário dela
provem da instituição em que
ela trabalha.

Normalmente reclamam
dizendo que somente a em-
presa não presta. Fico pen-
sando, que engraçado não é

mesmo, pois se a empresa é
uma porcaria então se faz par-
te dela então não presta tam-
bém, pois se é tão bom assim
que procure uma empresa que
seja tão boa quanto ela. Re-
clamar é fácil, tomar a inicia-
tiva é que é difícil.

É claro que nenhuma em-
presa é perfeita, mas nós
também não somos, portanto
se cada um der o melhor de
si com certeza nós iremos
evoluir juntamente com a
empresa da qual fazemos
parte.

Temos que entender que
uma corporação é como uma
engrenagem de  relógio, ou
seja, todos têm que trabalhar
em conjunto para que ele fun-
cione perfeitamente e todos
que fazem parte são peças
importantes por menor que
seja sua função. Pois, se fal-
tar um pequeno pino dentro
do relógio, ele não funciona-
rá perfeitamente, vai ficar
sempre atrasado ou pior ain-
da, parado.

Você tem certeza que está
trabalhando realmente em
conjunto com seus parceiros
de trabalho?

EMPREGO  x  TRABALHO
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OPINIÃO

Sinal amarelo
CRISTOVAM BUARQUE

Nunca o Brasil teve tan-
tos indicadores que apontam
os riscos que o ameaçam adi-
ante. E nunca esteve tão sem
esperança de encontrar um
rumo alternativo que lhe per-
mita dobrar uma esquina, evi-
tando chegar ao sinal. Esgo-
taram-se as propostas e per-
deram-se as esperanças. De-
mocracia, Diretas, Constitu-
inte, um presidente de esquer-
da, outro mais de esquerda
ainda - nada conseguiu mu-
dar nosso passo rumo ao si-
nal amarelo.

Ainda pior, os partidos e
os políticos perderam o papel
de alerta crítico que exerci-
am antes de chegarem ao go-
verno. Assumiram o mesmo
passo rumo ao desastre, e dei-
xaram o povo acomodado,
afirmando que o sinal é ver-
de, a estrada é sem fim, e o
futuro, promissor. Obscure-
cem a realidade que antes de-
nunciavam. Deixam de ver o
sinal amarelo como um aler-
ta, e consideram-no motivo de
comemoração, como se indi-
casse trânsito livre. Recu-
sam-se a considerá-lo um in-
dicador do fracasso óbvio, da
ameaça palpável de um país
dividido pela pobreza. Repe-
tem que a desigualdade dimi-
nuiu, baseando-se numa re-
dução mínima na concentra-
ção de renda, provocada por
esmolas de bolsas. Ignoram
o fato de que a pobreza não
se resolve com a renda de
algumas dezenas de reais,
mas somente com a oferta
pública de serviços essenci-
ais, especialmente de educa-
ção de qualidade.

Comemoram o aumento
na venda de automóveis, ig-
norando o risco do trânsito
das  grandes cidades ficar
ainda mais pesado. Farão o
que foi feito nas últimas dé-
cadas. Desviarão recursos
públicos de saúde, educação
e saneamento para viadutos;
substituirão  as plantações de
alimentos pela produção de
etanol, esgotarão as reservas
de petróleo mais rapidamen-
te. Mas esses sinais amare-
los serão apresentados como
verdes, comemorados como
indicadores de progresso.

A dinamização da econo-
mia brasileira graças à pro-
dução de etanol para o mun-
do todo é vista somente pelo

lado positivo. Ignora os riscos
da destruição de florestas,
elevação do preço de alimen-
tos, expulsão ou exploração
dos trabalhadores, poluição
dos rios. A transformação da
floresta amazônica em deser-
to de areia, pasto ou cana é
ignorada, rebatida com a afir-
mação de que o desmata-
mento está sendo reduzido. O
sinal está amarelo, mas nin-
guém admite que essa des-
truição contribui com o de-
sastre maior do aquecimento
do planeta e com suas con-
seqüências devastadoras para
toda a civilização.

Os dez centavos adicio-
nais por criança por ano, ga-
rantidos pelo Fundeb, são
apresentados como solução
para a crise na educação, ig-
norando os riscos que amea-
çam  uma sociedade incapaz
de produzir o capital mais
importante do século XXI: o
conhecimento. Um modesto
Plano de Desenvolvimento da
Educação é apresentado
como solução. O perigo do
fracasso social logo à frente,
provocado pela falta de uma
educação básica de qualida-
de e por uma universidade
deficiente, continua ignorado.
Ninguém repara nos indica-
dores de alerta, ninguém in-
dica um novo rumo. Ao con-
trário, escamoteia-se o risco.

O apagão educacional é
mais um sinal amarelo disfar-
çado, que não assusta nin-
guém, embora aponte para a
formação de um exército de
milhões de brasileiros sem
educação. Exército que, por
desespero ou falta de alter-
nativa, acabará optando pela
violência, transformando nos-
sas ruas em campos de bata-
lha, numa guerra que já é vi-
sível.

Mas até esse risco é ig-
norado. Os sinais amarelos
têm sido sistematicamente
pintados de verde pelo mar-
keting político, que é financi-
ado por dinheiro público, reti-
rado das necessidades do
povo para financiar a publici-
dade do auto-engano.

*Cristovam
Buarque é
professor da
Universidade
de Brasília e
Senador pelo
PDT/DF

NHK – PROGRAMAÇÃO – 16 A 22 DE JULHO

Programação da NHK
16 – Segunda-Feira

05:00 NHK News
05:10 World Music Album (R)
05:15 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho at Aichi Prefectural
Gymnasium (B, R)

06:00 Tanka Poetry
06:30 Holiday Interview
06:53 Weather
06:55 News
07:00 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 91
08:30 News & Weather
08:35 BS Documentary “Tuvalu: Faced

with Rising Sea Levels”
09:25 Songs for Everyone (R)
09:30 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 (R)
11:05 NHK Overseas Network
11:40 Asian Word Traveller
11:45 Drama Serial Encore “Sakura” Eps. 91
12:00 News
12:15 Live from Your Hometown
12:38 Overseas Safety Information
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 91 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 On the Island of Leprosarium (B)
15:50 Asian Word Traveller (R)
15:55 Overseas Safety Information
16:00 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho at Aichi Prefectural
Gymnasium (B)

18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Rail Travel in China
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Undecided
20:43 Mini Program
20:54 World Weather
20:55 Japanese Traditional Music
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 NHK Special
23:00 The Mark of of Beauty (B)
23:25 World Music Album
23:30 News & Sports
00:10 A Stay at Temple Series 2
00:35 Undecided
00:53 World Weather
00:55 Inspiring Lives: Europe
01:15 Undecided
01:40 Mini Program
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho Highlights
02:35 Mt. Fuji (E, B)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:10 Overseas Safety Information
03:15 Holiday Nippon
03:50 Mini Program
03:55 Sounds
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:10 Mini Program
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 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho at Aichi Prefectural
Gymnasium (B, R)

06:00 Haiku Poetry
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 92
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Living Well at 100
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura” Eps. 92
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 92 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho at Aichi Prefectural
Gymnasium (B)

18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Rail Travel in China
18:55 Micro World
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 Childhood Memories
23:30 News & Sports
00:10 A Stay at Temple Series 2

00:35 Undecided
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 Grand Sumo Tournament Nagoya

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

18 – Quarta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho at Aichi Prefectural
Gymnasium (B, R)

06:00 Enjoy Learning: The Knowledge
Master

06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 93
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Enjoying Hot Springs
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura” Eps. 93
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 93 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho at Aichi Prefectural
Gymnasium (B)

18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Rail Travel in China
18:55 Mini Japanese Lessons
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 A Stay at Temple Series 2
00:35 Undecided
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 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho Highlights
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Childhood Memories (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 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho at Aichi Prefectural
Gymnasium (B, R)

06:00 Enjoy Learning: My Favorite Figures
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 94
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Pottery Dream Atelier
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura” Eps. 94
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 94 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho at Aichi Prefectural

Gymnasium (B)
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Rail Travel in China
18:55 Mini Japanese Lessons
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

“Crossing of Heat Haze” Eps. 2
22:43 World Weather
22:45 The Moment History Changed
23:30 News & Sports
00:10 A Stay at Temple Series 2
00:35 Undecided
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 Grand Sumo Tournament Nagoya

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

20 – Sexta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho at Aichi Prefectural
Gymnasium (B, R)

06:00 Enjoy Learning: Real Life Stories
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 95
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Meet the Legend (R)
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura” Eps. 95
12:00 News
12:20 Friday Variety
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 95 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho at Aichi Prefectural
Gymnasium (B)

18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Rail Travel in China
18:55 Mini Japanese Lessons
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Tokyo Metropolis
19:55 World Weather
20:00 Riddles on Mobile
20:45 Japanese Gardens
20:55 Mini Program
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Premium 10
23:00 Japan’s Academia
23:30 News & Sports
00:10 Cool Japan
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 World Heritage 100 Selection (R)
02:00 NHK News
02:10 Grand Sumo Tournament Nagoya

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

sing of Heat Haze” Eps. 2 (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 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho at Aichi Prefectural
Gymnasium (B, R)

06:00 Enjoy Learning: History at Hand
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather (E)
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 96
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)
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. 96
12:00 News
12:15 Law and Laughter

12:40 Micro World (R)
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 96 (R)
13:00 News
13:05 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 28 (R)
13:50 Enjoying Hot Springs (R)
14:00 NHK News
14:10 World Strollers
14:55 World Music Album
15:00 NHK News
15:10 J-MELO (E)
15:39 World Weather (E)
15:40 Insight & Foresight (E)
16:00 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho at Aichi Prefectural
Gymnasium (B)

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

Lawyers 2” Eps. 4
22:00 NHK News
22:10 Tonight with Kiyoshi
22:53 World Weather
22:55 Asian Word Traveller
23:00 NHK News (R)
23:10 Nature Wonder Land
23:40 Inspiring Lives: Europe
00:00 Saturday Sports News
00:25 MUSIC JAPAN
00:55 Overseas Safety Information
01:00 NHK News
01:10 WHAT’S ON JAPAN (B)
01:40 Getting into Nihongo
02:00 NHK News
02:10 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho Highlights
02:35 Mini Program
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 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho at Aichi Prefectural
Gymnasium (B, R)

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

Basho at Aichi Prefectural
Gymnasium (B)

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

Eps. 29
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 NY Streets
00:00 Sunday Sports News
01:00 NHK News
01:10 NHK Amateur Singing Contest (R)
01:55 Overseas Safety Information
02:00 NHK News
02:10 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho Highlights
02:35 Mini Program
02:40 Three-month English Lessons
03:00 NHK News
03:10 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 29 (R)
03:55 Our Favorite Songs (R)
04:00 NHK News
04:10 Grand Sumo Tournament Nagoya

Basho at Aichi Prefectural
Gymnasium (B, R)

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

Com o retorno
do atual presidente
Yoshihiko Sakai
(Ajinomoto Intera-
mericana Indústria
e Comércio Ltda.)
ao Japão, foi reali-
zada reunião no dia
11 de julho, na sede
social da Câmara
de comércio e In-
dústria Japonesa no
Brasil, para a escolha do seu
sucessor, bem como dos vice-
presidentes do Departamento
de Gêneros Alimentícios.

Hideyuki Ozaki, diretor-pre-
sidente da Indústria Agrícola
Tozan Ltda., foi escolhido
como novo presidente do de-
partamento. Como vices, fo-

CÂMARA DO JAPÃO

Departamento de Gêneros
Alimentícios tem novo presidente

ram eleitos Michiharu Shintani,
novo diretor-presidente da Aji-
nomoto Interamericana Indús-
tria e Comércio Ltda. e
Yoshiaki Nakamura, diretor-
presidente da Takasago Fra-
grâncias e Aromas Ltda. Par-
ticiparam do encontro 12 pes-
soas.

Reunião com os dirigentes da entidade

RUBENS ITO/CCIJB
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EVENTO

Com expectativa de bater recorde de público,
Festival do Japão traz diversidade cultural em SP

Mais um ano, mais um
desafio. Considerado
o maior evento rela-

cionado à cultura japonesa no
Brasil, o Festival do Japão che-
ga em sua 10ª edição prome-
tendo revigorar no formato e
bater recorde de público. Nes-
te ano, são esperados nada
menos que 60 mil pessoas em
três dias de festa, nos dias 20,
21 e 22 de julho, em São Pau-
lo. A organização, mais uma
vez, é do Kenren (Federação
das Associações de Provínci-
as do Japão no Brasil).

Diferente do ano passado,
quando foi realizado em qua-
tro dias, desta vez o Festival
volta ao formato original de três
dias. A mudança, segundo os
organizadores, deve-se a me-
lhor dinamização, tanto de pú-
blico quanto de participantes e
expositores.

Segundo o presidente do
Kenren, Osamu Matsuo, nas-
cido na província de Fukuoka,
o evento é uma oportunidade
de união para a comunidade
nipo-brasileira. “Estamos con-
tando com a presença dos jo-
vens e de colaboradores impor-
tantes, na organização desse
Festival. É emocionante ver
que esses jovens se dedicam
a servir à sociedade, de uma
maneira que orgulha toda co-
munidade”, afirma.

“Nosso principal objetivo é
unir as nossas forças, acredi-
tar nos colaboradores, estabe-
lecer novos contatos, para re-
alizarmos um Festival cada vez
melhor, completo, com novida-

Oferecer conforto e segu-
rança. Com esse pensamento,
a comissão organizadora do
Festival do Japão formulou
uma comissão responsável so-
mente para oferecer transpor-
te gratuito desde a chegada
até a saída do público.

Para evitar aborrecimentos
com estacionamento – pago à
parte no local – a equipe divul-
ga a campanha “Vá de Metrô”.
Com objetivo de facilitar o
acesso das pessoas, a comis-
são oferecerá transporte gra-
tuito com saída confirmada da
estação do metrô Jabaquara
(Av. Francisco de Paula Ribei-
ro), e a confirmar da estação
São Judas (Av. Fagundes Filho).

Nos locais, equipes de vo-
luntários estarão nos pontos de
saída e chegada do ônibus, ori-

Organizadores orientam
público a ir de metrô

entando os visitantes. Também
está sendo realizado estudo
para melhorar o fluxo de car-
ros na região.

“Vamos melhorar o servi-
ço oferecido no ano passado,
porque a campanha é muito
importante para o Festival, já
que o metrô é uma opção rá-
pida e segura, que vai ofere-
cer mais conforto e comodida-
de para o público”, destaca
Keiji Kato, presidente da Co-
missão Organizadora do 10º
Festival do Japão.

Aos que vão motorizados,
a alternativa é utilizar o esta-
cionamento do Centro de Ex-
posições Imigrantes. Terceiri-
zado, a área possui vagas para
4.200 veículos, com valor úni-
co de R$ 15 para veículos, e
de R$ 40 para ônibus.

MARCELO VITTORINO

Pavilhão de Exposições ganha traços característicos do Japão durante os três dias de Festival

Miss Festival leva beleza e
simpatia ao palco

Beleza, elegância, desen-
voltura, simpatia e envolvi-
mento com a cultura japone-
sa são as cinco categorias
pelas quais as candidatas da
5ª edição do concurso Miss
Festival do Japão serão ava-
liadas neste ano.

O concurso Miss Festival
do Japão 2007 acontece no
sábado, dia 21 de julho, no
Palco Principal do 10º Festi-
val do Japão, que traz diver-
sas atrações culturais duran-
te os três dias do evento.

“Para comemorar o 99º
aniversário da imigração ja-
ponesa, queremos realizar
um grande concurso, com
participantes de várias loca-
lidades, e para isso convido

todas as associações nikkeis
do Brasil a inscreverem suas
candidatas. Afinal, no ano
passado, as primeiras colo-
cadas vieram de cidades dis-
tantes da capital de São Pau-
lo, como Campo Grande,
Londrina e Oswaldo Cruz”,
lembra Kendi Yamai, coor-
denador do Miss Festival do
Japão.

A divulgação do resulta-
do do concurso e a premia-
ção das finalistas acontecem
no dia 21 de julho, logo após
o desfile. No domingo, 22 de
julho, as finalistas do concur-
so Miss Festival do Japão
prestigiam as festividades
cumprimentando o público
presente ao evento.

ARNE LEE

Charme e beleza japonesa são características de participantes

Voluntários mostram dedicação e
força de vontade no Festival

Se para muitos o evento
é uma oportunidade de con-
ferir alguns aspectos da cul-
tura nipônica, para outros o
grande barato é poder con-
tribuir com vontade e dedi-
cação.

Tais requisitos é o que
não falta para os voluntári-
os, que neste ano deve ul-
trapassar a marca de 300
pessoas.

Liderada por Roberto
Sekiya, a principal função
da comissão de Recursos
Humanos é a captação de
voluntários. “O setor de
Recursos Humanos, como

nos anos anteriores, vai ani-
mar o Festival com muitos
voluntários, todos com dis-
posição para receber e
atender bem nossos visitan-
tes”, comenta ele, que co-
ordena a comissão há al-
guns anos

“Os voluntários terão a
oportunidade e o privilégio de
trabalhar na organização de
um grandioso evento. Além
disso, vão fazer amizade com
pessoas de idades, culturas e
regiões diferentes. E serão
embaixadores da cultura ja-
ponesa nestes três dias”, ex-
plica Sekiya.

DIVULGAÇÃO

Até o momento, cerca de 300 voluntário já se cadastraram

Festival gastronômico é uma das
principais atrações do evento

Falar de eventos nipo-bra-
sileiros sem lembrar da área
gastronômica é praticamen-
te impossível. No Festival do
Japão, o que o público encon-
trará é, de fato, uma grande
variedade de pratos típicos de
províncias japonesas.

Um dos ponto alto da fes-
ta, a área destinada aos ken-
jinkais neste ano promete não
decepcionar. No total, são 42
estandes, oferecendo muitas
opções de pratos típicos aos
visitantes, como o sasadango
(doce embrulhado com bam-
bu), o houtou (sopa dos sa-
murais) e o okonomiyaki (pizza
japonesa) serão oferecidos
pelas associações das provín-
cias de Niigata, Yamanashi e
Wakayama, respectivamente.

Além de atrair o público, a
maioria dos pratos possui
grande importância cultural e
histórica para o Japão, como
é o caso do sasadango, um bo-
linho de arroz preparado com
a erva “yomogi”, que é reche-
ado com ankô (pasta de fei-
jão azuki doce) e embrulhado
em folha de bambu (sassa).

O houtou, uma massa ca-
seira com legumes, inhame e
temperado com missô, tam-
bém é um prato histórico. Co-
nhecido como “sopa dos
samurais”, essa delícia foi di-
fundida por Takeda Shinguen,
líder samurai que tentou uni-
ficar o Japão na época das
guerras internas.

Conhecido como “pizza
japonesa”, o okonomiyaki é
uma das comidas mais popu-
lares no Japão. Trata-se de
uma massa grelhada em for-
ma de panqueca, recheada
com iguarias finas como o
peixe katsuo (bonito) seco,
mini-camarões secos, ovos,
bacon, maionese, batata-fri-
ta palha e repolho picado,
entre outros ingredientes.

Segundo Celso Nagayas-
su, responsável pela comissão
de Gastronomia, “o Festival
do Japão é uma das poucas
oportunidades para o público
provar pratos típicos e tam-
bém conhecer a história e a
importância desses pratos
para as províncias japone-
sas”, explica.

Okonomiyaki, ou pizza japonesa, será uma das atrações

DIVULGAÇÃO

des e transparência”, comple-
ta Keiji Kato, presidente da
Comissão Executiva do 10º
Festival do Japão.

Todos os anos, é uma tra-
dição do Festival do Japão es-
colher um tema principal, que
é utilizado para criar, inspirar
e desenvolver todo o evento.
Em 2007, o tema escolhido é a
“Beleza do Japão”. Serão
montados na área cultural os
estandes para as 47 provínci-
as japonesas, apresentando
pôsteres e rico material sobre
cada região do Japão, com o
objetivo de divulgar pontos tu-
rísticos e as belas tradições
culturais de cada província.

Amplitude de local é o pon-
to forte - Em 2005, o Festival
do Japão inaugurou sua casa
nova, no Centro de Exposições
Imigrantes, estrategicamente
localizado na zona Sul de São
Paulo. O novo local oferece
infra-estrutura e instalações de
nível internacional, e foi um
sucesso absoluto.

O Centro de Exposições
Imigrantes fica situado na ro-
dovia dos Imigrantes, que
conecta dois grandes pólos
econômicos brasileiros: a capi-
tal e a região do ABCD. O lo-
cal está a 1.200 metros da ave-
nida dos Bandeirantes, a ape-
nas 850 metros do terminal

Jabaquara do Metrô e próximo
ao aeroporto de Congonhas.

Até 1999, o local onde atu-
almente está o centro abriga-
va apenas eventos agropecu-
ários. Após uma série de re-
formas, passou a receber tam-
bém as principais convenções,
feiras, exposições, shows e lei-
lões realizados na capital.

10º FESTIVAL DO JAPÃO
DATAS: 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2007
LOCAL: CENTRO DE EXPOSIÇÕES

IMIGRANTES (RODOVIA DOS

IMIGRANTES, KM 1,5, SÃO PAULO)
ÔNIBUS GRATUITO NO METRÔ JABAQUARA

SITE: WWW.FESTIVALDOJAPAO.COM

ENTRADA: R$5,00

Mais uma vez, a cantora
japonesa Yumi Inoue vem ao
Brasil trazer a sua voz e sua
simpatia aos nipo-brasileiros.
Há cerca de 15 dias no país,
ela já marcou presença em
Curitiba, Pilar do Sul, Yasuragui
Home e agora se prepara para
se apresentar no Festival do
Japão, em São Paulo, que
acontece nos dias 20, 21 e 22
de julho.

Em seu repertório que pla-
neja cantar estão: “Matsuri”,
de Kitajima Saburo; “Suki ni
nata hito”, de Miyako Harumi;
“Kawati otoko bushi”, de Na-
kamura Mitsuko. E como não

poderia faltar, “Anata ni aete
yokata”, uma composição dela
mesma que se tornou símbolo
de suas apresentações.

Desde 1999 em terras bra-
sileiras, Inoue prova que aqui
é a sua “segunda casa”. “É
uma satisfação muito grande
estar de volta. Gosto muito dos
nikkeis. Para mim, a comuni-
dade tem o aspecto alegre e
solto do brasileiro e ao mesmo
tempo as tradições da cultura
japonesa”, diz.

Além disso, para ela reali-
zar shows aos nipo-brasileiros
é muito diferente dos nipôni-
cos. “O público daqui é mais

SHOW

Cantora japonesa Yumi Inoue vem ao Brasil e se apresenta no Festival do Japão
participativo, espontâneo e ale-
gre. Já os japoneses assumem
uma postura passiva para so-
mente assistir ao espetáculo”,
justifica.

E não é somente o povo
que atrai o gosto da artista. As
distintas paisagens verde-ama-
relas parecem ser também o
fascínio de conhecer o territó-
rio. Inoue destaca Belém e
Manaus, como os lugares onde
pôde confirmar a imagem que
tinha do Brasil. E nesta tem-
porada, a cantora diz ter co-
nhecido um outro lado ao co-
nhecer Curitiba, local que ela
qualifica como uma cidade

“elegante”.
A intérprete musical ficará

por aqui até o dia 30 de julho.
Até lá, ela já tem programado

shows em Tupã, Dracena e
como último show, no Festival
de Yosakoi Soran, que será
realizado no dia 29 de julho.

A cantora japonesa Yumi Inoue

JORNAL NIPPAK
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Ruy Ohtake inspira criação na
mutante Estação SP Design

GASTRONOMIA

Durante o mês de julho, a
cidade turística de Embu (SP)
terá mais um atrativo aos visi-
tantes além da tradicional feira
de artesanato, que reúne cerca
de 700 expositores pelas ruas
do centro do município. De
quinta-feira a domingo, o públi-
co que estiver na região pode-
rá também conferir os desta-
ques da culinária local com a
realização do 1º Festival Gas-
tronômico de Inverno Embu
das Artes, que acontecerá até
o final de julho.

Com o slogan “Neste inver-
no o caldo é por nossa conta”,
a iniciativa conta com a ade-
são de alguns restaurantes da
cidade, que farão um agrado
aos visitantes com um caldinho
servido gratuitamente como
entrada. Entre os sabores, cal-
do verde, de feijão e de  man-
dioquinha.

Os estabelecimentos parti-
cipantes oferecem aos clientes,
durante o período do festival,
um prato que possa represen-
tar a especialidade da casa e a
tradição gastronômica da re-
gião. A carne é a base de prati-
camente todas as receitas,
com destaque para os cozi-
dos e as carnes bovinas,
suínas e de cordeiro, além
da variedade de temperos
da cozinha brasileira.

Após uma volta pela
Feira de Arte e Artesanato
da charmosa cidade, os tu-
ristas poderão curtir a tar-
de com as apresentações
culturais, como música ao
vivo, poesia e danças, que
acompanham as refeições
neste mês.

O festival teve início no úl-
timo dia 5, quinta-feira, no tra-
dicional Largo dos Jesuítas,
onde se encontra o Conjunto
Jesuítico e o Museu de Arte
Sacra, com a distribuição de
cerca de 50 litros de caldinho
de feijão.

Confira os restaurantes par-
ticipantes e o menu especial
oferecido pelos estabelecimen-
tos:

BUENOS AIRES
Rua da Matriz, 62 –
11/4781-1346
Puchero Criollo - Cozido de
grão de bico, com carnes bo-
vinas e suínas, abóbora, bata-
ta, cenoura, milho

CABANA DO EMBU
Largo 21 de Abril, 259 –
11/4704-2749
Leitão à Pururuca - Leitão,
tutu, farofa, couve e torresmo

EMPÓRIO SÃO PEDRO
Rua Siqueira Campos – Viela
das Lavadeiras, casas 28 e 75
– 11/4781-2797
Cassoulet - Feijão branco e
carnes confitadas

HANNOUVER
Largo dos Jesuítas, 200 –
11/4781-5730
Kassler - Bisteca de porco
defumada

NILDA
Trav. Marechal Isidoro Lopes,
21 – 11/4704-5332/5410
Linguado ao molho de cama-
rão rosa, arroz e pirão

O GARIMPO
Rua da Matriz, 136 –
11/4704-6344
Pernil de cordeiro com
chantarelles e batata sautée

TUTU’S RESTAURANTE
Largo 21 de Abril, 260 –
11/4781-0655
Virado tropeiro - Arroz, cou-
ve, virado de feijão, carré, tor-
resmo e banana à milanesa

PRIMAVERA
Rua da Matriz, 72 –
11/4704-5852
Medalhão à Primavera - Filé
mignon com molho de ervas
folhado de legumes com quei-
jo fontina e risoto de alecrim

ROSA MUNDO
Rua Siqueira Campos, 113 –
11/4241-7347
Leitão a Rosa Mundo - Pe-
daços de leitão, feijão tropeiro,
arroz à mineira, couve
refogada

OS GIRASSÓIS
Rua Nossa Senhora do Rosá-
rio, 03 – 11/4781-6671  
Picanha a Girassóis - Tutu,
couve, arroz, banana à
milanesa

EMBU

Festival de Inverno explora
especialidades da região

DIVULGAÇÃO

Cozido de grão de bico com carnes e legumes é um dos destaques

Primavera investe no medalhão com
folhado de legumes e risoto de alecrim

O sushiman Ronaldo Imai, do restaurante Shundi &
Tomodachi, 21 anos, foi o vencedor do Concurso Gourmet
Oriental, promovido pela Fispal Food Service.

Em disputa com profissionais de outros sete restaurantes
japoneses de São Paulo, os sashimis e sushis criados por Imai
foram escolhidos por um júri que incluiu nomes como Adriano
Kanashiro (Kinu) e Augusto Hato (Café de la Musique).

Com o título conquistado durante o evento realizado no fi-
nal do mês de junho, o sushiman recebeu como prêmio uma
viagem de uma semana para Recife, em novembro, durante a
Fispal Nordeste.

PREMIAÇÃO

Sushiman do Shundi & Tomodachi
vence Concurso Gourmet Oriental

Não estranhe ou pense
estar em endereço er-
rado se caso não en-

contrar a Estação SP Design
da mesma forma que da últi-
ma vez que esteve no local.
Antes de deduzir que a casa
possa estar sob nova direção,
procure lembrar se a visita
anterior aconteceu no mesmo
horário e na mesma estação do
ano.

Nada é fixo por lá. Aliás,
essa parece ser uma palavra
proibida no vocabulário dos
proprietários Nildo Hardman e
George Maia. “O atrativo é
que não existe nada definido.
Um dia você irá encontrar todo
mundo sentado, comendo; no
outro, as pessoas estarão dan-
çando”, resume Hardman, que
divide a direção da casa com
as tarefas de advogado.

O estabelecimento, que é
um misto de restaurante, ca-
feteria e loja de roupas e pe-
ças de design, muda de acor-
do com a luz e o clima. O que
durante o dia é um restauran-
te que prioriza o cardápio va-
riado, à noite se transforma
num local mais intimista, com
iluminação diferenciada, DJ e
outras opções gastronômicas.
Já a decoração e os pratos são
renovados a cada três meses,
quando mudam as estações.
“Os clientes nunca sabem o
que irão comer. É a chef quem
decide o que terá no dia e ela
procura usar os produtos da
estação. Além de manter a
qualidade e o frescor dos ali-
mentos, ganhamos competiti-
vidade nos preços”, justifica
Hardman.

Ruy Ohtake com fritas –
Apreciadores de bons traba-
lhos artísticos, os proprietários
resolveram batizar alguns pra-
tos com nomes de profissionais
de destaque no meio. Dessa
forma, surgiu o sanduíche Ruy
Ohtake (R$ 18,20), que traz
baby beef, queijo gruyere e
marmelada de cebola em pão
ciabatta, e é um dos poucos
pratos que não deixam o car-
dápio, faça calor ou faça frio.

Oscar Niemayer também
ganhou homenagem e nomeia
o beirute de filé de frango. Já

o parisiense Philippe Starck
representa o wrap recheado
de legumes, cogumelos e
mussarela (R$ 16,50). Há tam-
bém opções de massas, sopas
e saladas, como a Photopop
(R$ 16,00), com folhas,
carpaccio, parmesão e molho
de alcaparras. O Cinema
Paradiso (tiramissu com cre-
me anglaise) e o Sex and The
City (torta de maça acompa-
nhada de sorvete de creme
com canela) podem ser boas

dicas para sobre-
mesa.

O couvert fica
por conta do patê
de caju, trazido do
sítio Akamatsu, lo-
calizado na pouco
conhecida cidade
de Urânia, quase
fronteira com o
Mato Grosso e lo-
cal escolhido para a
primeira filial da
casa. “Posso não
ser um bom chef,
mas sou um bom
gourmet”, brinca
Hardman, que pre-
vê a abertura da
Estação Urânia
Design em julho de
2008.

A casa é sua – Se
até aqui você já

achou que a casa é diferenci-
ada, imagine quando souber
que poderá deixar o posto de
cliente para comandar a cozi-
nha ou a seleção musical da
noite! Para quem já pensou em
convidar uns amigos e mostrar
os dotes culinários, mas só não
fez por falta de espaço, o pro-
blema parece estar resolvido.
“É só entrar em contato com
a gente com antecedência e
mandar a receita. Nós com-
pramos os ingredientes e dei-

xamos tudo pronto, picadinho,
descascado. A pessoa vira uma
chef por um dia e só fica com
a parte prazerosa”, explica o
advogado.

Caso a cozinha não seja
seu local preferido e, ao invés
de operar o fogão, você pre-
ferir a mesa de som, é só con-
tatar o estabelecimento, tro-
car a profissão e dizer que
gostaria de ser um DJ por uma
noite. Já aos que acham me-
lhor não arriscar em outra
área de atuação, o Espaço SP
Design continua valendo a
pena ser visitado. A começar
pelos banheiros, que trazem
mensagens divertidas nas por-
tas e nos espelhos. O bom-
humor também é estampado
em camisetas criadas pelos
próprios proprietários e ven-
didas no local com mensagens
como “Ordem e Prosecco”,
na bandeira do Brasil; “O
Amor é Cego”, escrita em
braile, e “Hoje Não”, já usa-
da por Pedro Bial.

(Luciana Kulba)

ESTAÇÃO SP DESIGN
RUA HADDOCK LOBO, 1.012 –
CERQUEIRA CÉSAR

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUNDA

A QUINTA, DAS 12H ÀS 18H; SEXTA, DAS

12H ATÉ ÚLTIMO CLIENTE; SÁBADO, DAS

19H ATÉ ÚLTIMO CLIENTE

INFORMAÇÕES: 11/3898-2335

MARCUS IIZUKA

Sanduíche Ruy Ohtake, com baby beef e queijo gruyere, é um dos poucos pratos fixos no cardápio

Hardman: “O atrativo é que nada é definido”
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VEÍCULOS

Honda Automóveis fecha
1° semestre com alta de 20%

AHonda Automóveis do
Brasil encerrou o pri-
meiro semestre de

2007 com mais um índice his-
tórico: entre janeiro e junho, a
empresa registrou alta de 20%
no emplacamento de veículos
em comparação ao mesmo
período de 2006. O resultado
consolida a Honda na posição
de quinta maior fabricante de
automóveis do País.

Neste ano, 36.518 usuários
optaram por um Honda em
suas garagens. Desses, 19.732
escolheram o premiado New
Civic, grande sucesso da indús-
tria automotiva nacional des-
de seu lançamento, em abril do
ano passado. Graças a esse
número, a Honda assegurou
uma elevação de 62% nas ven-
das de seu sedã no primeiro
semestre.

Lançado em abril de 2003,
o Honda Fit tem uma história
de sucesso e continua desfru-
tando de excepcional aceita-
ção. Com 15.312 unidades ven-
didas em 2007, o monovolume
é o preferido em sua catego-
ria: de maio a junho, o índice
de emplacamento manteve o
contínuo crescimento, regis-
trando alta de 3%.

Linha de importados – Se a
sofisticação e o luxo são mar-
cas de qualquer automóvel
Honda, é na linha de importa-
dos que essas características
se destacam com maior apelo
junto ao consumidor, cada vez
mais seduzido pelo conforto de
um Accord ou pela versatilida-
de do CR-V. O crossover CR-
V, cuja terceira geração es-
treou no Brasil em janeiro, acu-
mula grande procura: em com-
paração a 2006, vendeu 123%
mais, num total de 651 unida-

des comercializadas nos seis
primeiros meses deste ano.

O sedã Accord, vendido
nas versões LX (2.0l) e EX V6
(3.0l) também não fica atrás:
de maio a junho, o gráfico de
vendas do modelo aponta um
crescimento de 14%.

Produção e exportação – A
Honda Automóveis do Brasil
também registrou o considerá-
vel crescimento de 25% em
sua produção no primeiro se-
mestre de 2007. No total fo-
ram fabricadas 47.454 unida-
des em Sumaré (SP ) no perí-
odo, frente as 37.990 nos seis
primeiros meses do ano pas-
sado.

A previsão é fechar o ano
com 105.830 unidades produ-
zidas, o que corresponde a um
incremento de 38% ao com-
pararmos com 2006, quando
foram fabricadas 76.687 uni-
dades.

As exportações seguem a
tendência de crescimento. No
acumulado de 2007 foram ex-
portadas 9.598 unidades, nú-
mero 23% superior ao alcan-

çado no ano passado, quando
foram exportadas 7.744 unida-
des.

A expectativa com relação
ao fechamento deste ano é
chegar a 22.824 unidades, ou
seja, 66% a mais que em 2006
quando foram exportadas
13.741 unidades.

Com aceitação no mercado nacional, Fit lidera vendas

DIVULGAÇÃO

Nesse mês de
julho as concessio-
nárias autorizadas
Suzuki recebem o
modelo 2008 da
m o t o c i c l e t a s
EN125 Yes. Consi-
derada a mais com-
pleta de sua catego-
ria, ela chega às
concessionárias
com importantes modificações.
Seu modelo 2008 possui punhos
iguais aos das motos grandes
Suzuki, botão de seta com o
prático sistema push-off, afo-
gador localizado no punho, fa-
cilitando seu acionamento, e
manoplas mais confortáveis e
bonitas. Esteticamente a Yes
também mudou para melhor:
com novo grafismo, o reposici-
onamento do “S” no tanque lhe
confere um visual mais moder-
no e esportivo, próximo ao da
sua irmã maior, a GS500E.

Sofisticada e completa, a
Suzuki EN125 Yes mantém os
equipamentos que fizeram dela
um sucesso, tais como partida
elétrica, freio dianteiro a dis-
co, painel com conta-giros,
tacômetro, marcador de gaso-

lina e indicador de marchas
eletrônico, banco removível
com porta-objetos e pedaleira
do garupa fixada ao quadro e
não na balança traseira.

Para garantir maior segu-
rança, a EN125 Yes possui tra-
va de direção acionada com a
chave na própria ignição. Os
piscas, com lâmpadas mais le-
ves e de melhor contato elétri-
co, possuem um sistema anti-
vibração do filamento, vedação
aperfeiçoada, refletor metaliza-
do com o mesmo processo uti-
lizado nos faróis dos carros, len-
te mais resistente com formato
esportivo e arredondado, pro-
porcionando melhor iluminação.

O motor monocilindro de
quatro tempos, refrigerado a ar,
consegue manter bom torque

em baixas rotações e tem sua
potência garantida graças ao
comando de válvulas no
cabeçote (OHC) e ao carbu-
rador Mikuni de 22 mm. O sis-
tema de suspensão, formado
por dianteira telescópica de
amortecimento hidráulico e tra-
seira com balança articulada e
amortecedores hidráulicos com
cinco regulagens de pré-car-
ga da mola, contribui para seu
bom desempenho nas curvas.
Os pneus, sem câmara e com
perfil mais esportivo, garantem
estabilidade constante. A
frenagem é garantida por dis-
co ventilado mordido por pin-
ça deslizante de dois pistões de
acionamento hidráulico na di-
anteira e tambor com sapatas
expansoras internas de aciona-
mento mecânico na traseira.

A nova Suzuki EN125 Yes
pode ser encontrada nas cores
vermelha, preta, azul e prata e
o preço sugerido para o mode-
lo 2008 é de R$ 5.758,00 (valor
sujeito à alteração sem prévio
aviso). Para mais informações,
o tel do canal de vendas Suzuki
é 0800-707-8020 ou através do
site www.suzukimotos.com.br

DUAS RODAS

Suzuki lança modelo prático e confortável
DIVULGAÇÃO

A Sony Brasil vai exibir al-
guns jogos transmitidos pela
Rede Globo, entre os dias 12
de julho e 15 de agosto, na Ga-
leria Melissa, situada na Rua
Oscar Freire, 827. A exibição
será feita em HDTV, com re-
cepção de sinal digital por meio
de um conversor ISDB desen-
volvido pela engenharia da em-
presa. “Este é o primeiro tele-
visor de 70 polegadas LCD Full
HD comercializado no mundo.
A Sony traz esse produto para
que os consumidores brasilei-
ros possam experimentar a sen-

sação de assistir a um dos mais
importantes momentos do es-
porte em um aparelho que re-
sume o conceito de Alta Defi-
nição”, afirma William Lima,
gerente da linha de televisores
da Sony Brasil.

O modelo também será ex-
posto nas lojas Fast Shop do
Shopping Ibirapuera, em São
Paulo , e do Barra Shopping,
no Rio de Janeiro, para de-
monstrar ao consumidor toda
a tecnologia de um dos produ-
tos mais modernos da linha.

Exclusividade – O modelo
KDL-70XBR3 de 70 polega-
das é a maior tela da linha LCD
BRAVIA e amplia os limites
da exibição com a resolução
Full HD (1920x1080). O apa-
relho conta com o moderno e
exclusivo recurso Bravia
Engine Pro Full™ A Sony aper-
feiçoou os recursos já presen-
tes no Bravia Engine e acres-
centou um circuito de intensi-
ficação de qualidade da ima-
gem, o Digital Reality Creation
Multi-Function v2.5. Este re-
curso aumenta significativa-
mente a nitidez, contraste e
reprodução de detalhes.

TECNOLOGIA

Sony traz sua maior TV da linha LCD para o Pan

Aparelho conta com recursos de imagem aperfeiçoados

DIVULGAÇÃO

Além disso, esse modelo
também tem a função x.v.
Color, que aumenta a precisão
na reprodução das cores, tor-
nando-as ainda mais semelhan-
tes ao real. O contraste avan-
çado é outro diferencial do
aparelho. O consumidor con-
segue perceber os profundos
níveis de preto e o branco mais
brilhante. Todos esses detalhes
podem ser vistos de qualquer
ponto do ambiente em que o
produto for instalado, devido
ao ângulo de visão de 178º.

Por meio da tecnologia

Motion Flow™ a reprodução
dos movimentos fica mais sua-
ve e natural, sem que ocorra tre-
pidação da imagem. O tempo de
resposta da tela é muito mais
rápido, dobrando a quantidade
de 60 quadros por segundo para
120 quadros por segundo.

Esse modelo já está dispo-
nível no mercado brasileiro.
Vem com entrada HDMI, para
reprodução de vídeo de alta
definição e áudio digital, além
de entrada para PC, que per-
mite a utilização da TV como
monitor de computador.

Por Francisco Pires

O lançamento do iPhone
causou grande estardalhaço na
internet. Durante semanas não
se falava em outra coisa, a não
ser no aparelho sem teclado
físico da Apple, a rainha mãe.
E o fato de ter um teclado vir-
tual, acessado pelos dedos, é
um dos principais atrativos que
diferenciam o iPhone dos de-
mais “smartphones” ou “tele-
fones inteligentes” hoje no
mercado.

Fino, com design caprichado
e diferenciado como tudo o que
a Apple faz, o iPhone conseguiu
chamar a atenção de toda a
mídia graças ao “hype” gerado
por Steve Jobs em sua apresen-
tação, no início do ano. Mas fal-
ta muito para o iPhone se tornar
o aparelho dos sonhos.

O alto preço é um dos fato-
res que afastarão usuários co-
muns. Quem compra um iPhone
precisará estar casado com a
operadora AT&T dos EUA du-
rante no mínimo dois anos, e não
poderá assistir animações cria-
das com o plugin flash no Safari,
o navegador de web que acom-
panha o aparelho. Mas essa não
é a principal limitação do iPhone.
Análises recentes do aparelho
relatam que não é possível gra-
var vídeos com sua câmera,
coisa que até um Nokia de R$
250,00 pode fazer. O que houve
com a Apple? Excesso de tra-

balho, talvez. E de compromis-
so. O lançamento do iPhone não
poderia passar de junho, isso
comprometeria suas ações e a
empresa já havia adiado o lan-
çamento da próxima versão do
sistema operacional Leopard
para outubro.

A memória interna do
iPhone também não pode ser
aumentada. A versão com
8GB é mais do que suficiente
para a maioria dos usuários,
mas não para sempre. O
iPhone não tem slot para ex-
pansão de memória e sua ba-
teria também terá que ser
trocada na própria Apple, já
que não é simples trocá-la para
o usuário comum.

Em comparação a outros
sistemas para smartphones, o
Mac OS X do iPhone também
fica  a dever. É possível
visualizar documentos do

Excel e Word, porém sem
editá-los. Sistemas como
Symbian, Palm e, claro,
Windows Móbile, já possuem
há anos programas que permi-
tem não só a visualização, mas
também a edição de arquivos
Office, algo essencial para o
dia a dia. O envio de mensa-
gens multimídia MMS no
iPhone também não está pre-
sente neste primeiro momen-
to, inexplicavelmente.

Não há jogos para o
iPhone! A Apple com certeza
irá disponibilizar um site com
downloads para o iPhone, mes-
mo não liberando totalmente o
desenvolvimento de software
à terceiros, somente através de
web 2.0. Mas, por enquanto, o
iPhone é o smartphone com
menos aplicativos para
download que há no mercado.
A Apple precisa abrir o olho
urgente com relação a isso!

A boa notícia é que o siste-
ma do iPhone é atualizável, o
que significa que a Apple de-
verá lançar várias atualizações
para que o aparelho fique de
acordo com a vontade e a ne-
cessidade dos usuários.

É claro que digitar no te-
clado virtual do iPhone deve ser
algo fantástico, e carregar um
aparelho multimídia com tan-
tos recursos e tão estiloso será
um prazer incrível para seus
felizes possuidores. Eu espe-
raria a versão iPhone 2.0.

TECNOLOGIA

iPhone: para poucos e sem ser completo
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AVENTURA

A bordo de um jet ski, dekassegui
quer realizar trajetória dos pioneiros

No ano do Centenário, de
25 a 27 de janeiro, a  cidade
de Curitiba (PR) sediará o
maior e mais tradicional even-
to de tênis de mesa da Améri-
ca Latina. Trata-se do Cam-
peonato Brasileiro Intercoloni-
al, que em 2008 chega a sua
58ª edição.

A Comissão Organizadora
já vistoriou todas as instala-
ções do Ginásio do Tarumã e
o Centro de Excelência de
Basquete, em São Jose dos
Pinhais, bem como todos os
alojamentos, a rede hoteleira e
também os locais que poderão
abrigar a grande festa de con-
fraternização entre atletas e
dirigentes no sábado à noite.

A Comissão regional, for-
mada por membros do clube
Nikkey de Curitiba (Keiiti
Suguimati, Luiz Oyama, Nel-
son Kuniyoshi, Eduardo Naka-
shima e Gerson Ferreira), já
está trabalhando arduamente
visando organizar um evento
que deve entrar para a historia
– a competição faz parte do
calendário oficial das festivida-
des da Associação para Co-
memoração do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.

Este tradicional campeona-
to de tênis de mesa da comu-
nidade nikkei, fundado em
1951 pelo saudoso Haruo
Mitida, tem atingido grandes
proporções e desde 1992 sua
sede deixou de ser a capital
paulista para tornar-se
itinerante.

Desde então já sediaram a
competição – 1992: Acema/
Maringá (PR), 1993: Itaim
Keiko/Ibirapuera (SP), 1994:
Acema/Maringá (PR), 1995:
Uceg/Guarulhos (SP), 1996:
Nikkey/Volta Redonda (RJ),

1997: Acel/Londrina (PR),
1998: Nipo/Campo Grande
(MS), 1999: Nipppon Country
Club/Arujá (SP), 2000:
Sonibran/Campo Mourão
(PR), 2001: Itaim Keiko/Ibira-
puera (SP), 2002: ADM e Nik-
key/Marília* (SP), 2003:
Nippo/Brasília e Nikkey/
Goiânia (GO), 2004: Kosmos/
Mogi das Cruzes (SP), 2005:
Acema/Maringá (SP), 2006:
ADM e Nikkey/Marília* (SP),
2007: Acrepa/São Bernardo do
Campo (SP), 2008:  Nikkey/
Curitiba (PR).

*Realizado em parceria

Cerca de mil atletas com
menos de 10 anos e mais de 80
anos, divididos em 25 categori-
as (pré-mirim a hiper-vetera-
no), disputarão nas 40 mesas do
ginásio, provas em equipes, du-
plas e individuais nos 3 dias de
competição. Sem dúvida, ne-
nhum evento de tênis de mesa
na América Latina é tão antigo
como o Intercolonial e tem tan-
tos jogos entre as 20 regiões do
País. As seletivas regionais para
participar deste campeonato
serão realizadas no dia 9 de
setembro no Estado de São
Paulo, 2 de setembro no Para-
ná e em datas diversificadas
nos demais Estados (Brasília,
Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Bahia, Rio de Janeiro,
Goiânia e Pernambuco. Além
do Distrito Federal).

A competição é aberta a
todos. Mais informações no
site\; www.bty.com.br/
intercolonial ou pelo e-mail:
marcos.yamada@bty.com.br

*Marcos Yamada é diretor técnico da
Comissão Intercolonial de Tênis de
Mesa (marcos.yamada@bty.com.br)

TÊNIS DE MESA

58º Campeonato Brasileiro
Intercolonial em Curitiba

Todos os campeões individuais do 57º Intercolonial

DIVULGAÇÃO

O departamento de sumô da
Uces (União Cultural e Espor-
tiva Sudoeste) realizou no últi-
mo dia 8, no dojo da Acenbo
(Associação Cultural e Espor-
tiva Nipo-Brasileira de Osasco),
o seu 51º Campeonato de
Sumô. A competição, que reu-
niu atletas de Capão Bonito,
Ibiúna, Osasco, Itapetininga e
Piedade, entre outras cidades,
definiu os representantes do
setor para o 46º Campeonato
Brasileiro, 12º Campeonato Sul-
Americano e 10º Campeonato
Brasileiro Feminino, que acon-
tecem em Itaquaquecetuba
(SP), nos dias 21 e 22 de julho.

Segundo o presidente da
Confederação Brasileira de
Sumô, Issao Kagohara, os
Campeonatos de Sumô vão
marcar a inauguração do Giná-
sio Municipal de Esportes
“Sumiyoshi Nakaharada” de
Itaquaquecetuba. A expectati-
va é reunir mais de 500 atletas.

(Aldo Shiguti)

(Capão Bonito), 2) Lucas Al-
meida (Itapetininga), 3) Frank
Maciel (Itapetininga), 3) Felipe
Protasio (Itapetininga)
ADULTO: 1) Vitor Pastrelo
(Osasco), 2) Mario Frabeti
(Osasco), 3) Julio César Viei-
ra (Osasco), 3) Yukio Moriy
(Capão Bonito)
Equipe Masculino
MIRIM “A”: 1) Osasco, 2) Ita-
petininga 3) Capão Bonito
INFANTIL: 1) Capão Bonito,
2) Osasco, 3) Itapetininga
JUVENIL: 1) Itapetininga, 2)
Osasco, 3) Capão Bonito
ADULTO: 1) Osasco “A”, 2)
Capão Bonito, 3), Osasco “B”
CONTAGEM GERAL DE
PONTOS: 1) Osasco (55 pon-
tos), 2) Itapetininga (47 pontos),
3) Capão Bonito (36 pontos)

Feminino
CONTAGEM GERAL DE
PONTOS: 1) Itapetininga (21
pontos), 2) Capão Bonito (20
pontos), 3) Osasco (3 pontos)

SUMÔ

Uces realiza seletiva; Brasileiro deve reunir mais de 500
atletas em Itaquaquecetuba no próximo fim de semana

Confira o resultado da seleti-
va da Uces:

Individual Masculino
MIRIM “B”: 1) Edwin Kitch
Taves Itapetininga), 2) Luiz Gus-
tavo Cerqueira (Itapetininga), 3)
Vitor Frabetti (Osasco), 3)
Richard da Silva (Itapetininga)
MIRIM “A”: 1) Vitor Hugo
Carvalho (Osasco), 2) Elton

Caetano (Capão Bonito), 3)
Caio André de Almeida
(Osasco), 3) Ricardo Calçada
Filho (Itapetininga)
INFANTIL: 1) Danilo Chiba
(Itapetininga), 2) Michel de
Almeida (Capão Bonito), 3)
Rafael Fernando (Capão Bo-
nito), 3) Tiago de Almeida (Ita-
petininga)
JUVENIL: 1) Tiago Ciavarella

Seletiva da Uces definiu representantes para o Brasileiro

DIVULGAÇÃO

Quase cem anos após o
Kasato Maru ter par-
tido de Kobe rumo ao

porto de Santos, um dekasse-
gui se prepara para realizar a
mesma jornada, porém, ao in-
vés de dividir um navio com
mais 780 passageiros, enfren-
tará os mares sozinho, a bordo
de um jet ski.

A aventura foi a forma que
o nikkei Sérgio Mohoe encon-
trou para homenagear os pio-
neiros e dar sua contribuição
– um tanto quanto diferencia-
da – às dezenas de comemo-
rações ao centenário da imi-
gração japonesa no Brasil. A
viagem de cerca de 25 mil mi-
lhas náuticas terá início em abril
de 2008, no mês em que o na-
vio nipônico deixou o arquipé-
lago no século passado.

Até chegar no litoral brasi-
leiro, Mohoe irá atravessar as
costas do mar do Japão e da
Rússia, o Alasca e os oceanos
Pacífico e Atlântico. A previ-
são é de que a trajetória seja
completada em um ano, com
percursos diários e paradas
apenas em dias de chuva e mar
bravo. “Quero percorrer uns
300 quilômetros por dia, ou
seja, viajar entre 7 e 8 horas.
Fiz uma adaptação no motor e
terei mais dois tanques
acoplados nas laterais, o que
me permitirá fazer uns 600
quilômetros”, planeja o nikkei.

Nomeada de “Jornada do
Centenário”, a viagem está
orçada em cerca de 30 milhões
de ienes, montante que já está
sendo negociado com patroci-
nadores, que por enquanto são
mantidos em sigilo pelo aven-
tureiro. “Tem uma operadora
que irá lançar um cartão tele-
fônico pelo qual uma porcen-
tagem do custo das ligações
será revertida ao projeto. Mas
mesmo que o dinheiro não ve-
nha, irei por minha conta”, adi-
anta.

Sem lenço, sem documen-
to – Mohoe irá deixar o porto
de Kobe munido de GPS (sis-
tema de posicionamento por
satélite), rádio amador e comi-
da suficiente para 15 dias.
Quando o estoque acabar, o
plano será se alimentar de co-
mida local, o que para quem
está no mar e não em grandes
metrópoles e cidades turísticas
significa pratos exóticos como
baleia e leão marinho.

Fumante e sem condiciona-
mento de um atleta, o nikkei
afirma que precisará muito

ARQUIVO PESSOAL

mais de preparo psicológico
que físico. Os desafios não
serão poucos, como atraves-
sar o estreito de Bering, en-
frentar frio e sol e passar al-
guns dias sem ver outro tipo
de água que não a do mar. “No
Alaska e na Rússia estou pre-
parado para ficar sem tomar
banho por uma semana. Mas
não quero que as pessoas pen-
sem que sou um louco. Sou
uma pessoa normal, que come
arroz todos os dias, que gosta
de misto quente e que toma
dois banhos diários”, brinca.

Se a rotina de Mohoe até
então era considerada corri-
queira, o mesmo não se pode-
rá dizer do seu dia-a-dia no
próximo ano. Quando cumprir
a jornada de trabalho e chegar
a hora de descansar, o nikkei
não irá retornar para um en-
dereço fixo, no qual chegam
correspondências e contas a
pagar. O lar poderá ser qual-
quer tipo de abrigo nos 15 pa-
íses em que percorrerá (Japão,
Canadá, Estados Unidos, Mé-

xico, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicarágua, Costa
Rica, Panamá, Colômbia, Ve-
nezuela, Trindad e Tobago,
Guiana e Brasil).

Volta ao mundo em duas ro-
das - Residente no Japão des-
de 1991, quando trocou de con-
tinente em busca de oportuni-
dades, Mohoe não é estreante
em aventuras ousadas. Em 31
de maio de 2002, enquanto as
pessoas se concentravam no
início da Copa do Mundo, o nik-
kei dava partida na moto para
uma viagem de 234 dias, mais
de 44 mil quilômetros e em cer-

ca de 30 países.
Os apuros não foram pou-

cos, como o dia em que pen-
sou que fosse morrer no
Afeganistão. E a salvação, em
muitos deles, foi a seleção bra-
sileira. “Chegaram a colocar
um fuzil na minha testa e di-
zer: se é América, bum. Se é
Brasil, OK. Eu tinha de mos-
trar o Brasil no mapa para ve-
rem que eu não vinha dos Es-
tados Unidos, apesar de estar
escrito América na minha ca-
miseta. Mas algumas pessoas
reconheciam o nome e falavam
que era o país do Ronaldo,
Pelé e Roberto Carlos. Eles
me ajudaram muito!”.

Nas recordações da via-
gem, as noites em que dormiu
em cemitérios e igrejas aban-
donadas e as transformações
físicas, como a barba crescida
e o turbante na cabeça. Já para
a próxima investida, as lem-
branças não ficaram apenas
na memória do nikkei, mas
também visíveis aos visitantes
do Museu Histórico da Imigra-
ção japonesa no Brasil, no bair-
ro da Liberdade, onde perma-
necerá exposta a Yamaha que
trará Mohoe de volta ao País.

(Luciana Kulba)

Mohoe: uma viagem de um ano, 30 milhões de ienes investidos e paradas apenas em dias de chuva

A primeira aventura do nikkei foi a volta ao mundo numa moto

• SOFTBOL
A Associação Cultural e Es-
portiva de Ibiporã realiza no
dia 22 de julho, o 1º Campe-
onato de Softbol Adulto, em
sua sede campestre, em
Ibiporã. Segundo o presiden-
te Luiz Karimata, estão ins-
critas várias equipes da re-
gião, oportunidade de con-
fraternização entre os atle-
tas.

• BEISEBOL
Numa promoção da Federa-
ção de Beisebol e Aliança
Cultural Brasil-Japão do Pa-
raná e Liga Desportiva Cul-

tural Paranaense/Liga, a
Associação Cultural e Es-
portiva de Maringá realiza
nos dias 28 e 29 de julho o
2º Torneio da Amizade Bei-
sebol Pré-Infantil e T-Ball,
na Acema, em Maringá.

• GATEBOL
A Associação Cultural e
Esportiva de Marialva co-
memora no dia 29 de julho
os 70 anos da imigração ja-
ponesa na cidade de
Marialva e promove o Cam-
peonato Marialvense de
Gatebol pelo Imin-70 na
sede da Acem.

CURTAS
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JOVENS

Anime Friends 2007 começa hoje
(14) e agita as férias da garotada

Nessas férias, a garota
da conta com a diver-
são e a agitação no

Anime Friends 2007, que co-
meça hoje, sábado (14). Uma
ocasião temática de animê,
mangá e cultura pop japonesa
que acontece em cinco dias
(14, 15, 19, 20, 21, e 22 de
julho) na Universidade
UniSant’Anna, próximo a es-
tação de metrô Tietê, zona nor-
te de São Paulo.

Em sua 5ª edição, o even-
to promove um concurso de
cosplay (fantasias), da qual
serão escolhidas as melhores
fantasias e apresentações no
palco. O destaque fica para a
final da competição nacional
de cosplay, o YCC (Yamato
Cosplay Cup), no dia 15 de ju-
lho (domingo), que reúne 22
representantes de todas as re-
giões do país.

Outras disputas também
esquentam a programação: o
campeonato de videogame, in-
cluindo os mais modernos
consoles como o PlayStation
3 (Sony), Wii (Nintendo) e X-
box 360 (Microsoft), e tam-
bém o concurso de ilustração
e roteiro, em que os artistas
amadores poderão mostrar
seu trabalho e ter seus dese-
nhos publicados por uma re-
vista especializada, a Neo
Tokyo (Editora Escala).

Por falar em revistas do
ramo, haverá o “Fanzine Expo”,
um setor que incentiva a pro-
dução e venda de fanzines (pu-
blicação independente de artis-
tas amadores e profissionais).
Vale ressaltar que, atualmente,
essa exposição é considerada
o maior encontro do gênero no
Brasil pela mídia especializada.

HENSHIN

JBC anuncia lançamento de
Cavaleiros do Zodíaco inédito

Uma nova saga de
Os Cavaleiros do Zo-
díaco chegará às ban-
cas em setembro. O
mangá “Os Cavaleiros
do Zodíaco - A Saga de
Hades: The Lost
Canvas” (Saint Seiya -
The Lost Canvas) foi
anunciado pela JBC
durante o AnimeCon.
O mangá “Os Cavalei-
ros do Zodíaco - A Saga
de Hades: The Lost
Canvas” foi lançado no
final de 2006 no Japão
nas páginas da revista
Shonen Champion e
chegará às bancas no
Brasil acompanhando
bem de perto a história
na terra do sol nascen-
te, que ainda não está finaliza-
da. O formato será especial
para colecionadores: tankohon
e a periodicidade vai ser
bimestral.

O traço também é total-
mente novo, feito pela experi-
ente desenhista Shiori
Teshirogi. O roteiro, é claro,
continua nas mãos do criador
Masami Kurumada e foi feito
em comemoração aos 20 anos
da estréia do mangá original
dos Cavaleiros do Zodíaco.

A história – Os Cavaleiros do
Zodíaco - A Saga de Hades:
The Lost Canvas retorna 245
anos na cronologia das aven-
turas dos Defensores de
Athena, quando o Imperador
do Inferno tentou dominar a
Terra com seu exército de Es-
pectros e coube a Deusa da
Justiça e seus fiéis guardiões
deterem a invasão. Até hoje,
sabia-se que apenas dois Ca-
valeiros de Ouro sobreviveram
ao feroz combate: Dohko de
Libra, que se tornaria mais tar-
de o Mestre de Shiryu de Dra-
gão, e Shion de Áries, o qual

no futuro assumiria o posto de
Mestre do Santuário até ser
traído por Saga de Gêmeos.

O novo mangá começa
exatamente no final da épica
batalha nos Campos Elísios
mostrada no original, logo após
Hades reconhecer em Seiya o
semblante de Tenma, o antigo
Cavaleiro de Pégasus. A par-
tir daí, o Imperador do Inferno
recorda a batalha anterior,
quando, incorporado no jovem
Alone, tentou derrotar Athena
e dominar o mundo.

E assim, diante das lem-
branças de Hades, a história
dessa mítica batalha é
esmiuçada em “Os Cavaleiros
do Zodíaco - A Saga de
Hades: The Lost Canvas”:
desde o momento em que
Alone volta-se contra seu ami-
go de infância, Tenma, e pas-
sa a comandar os Espectros
contra as forças do Santuário
até a derradeira batalha que
praticamente exterminou uma
geração inteira de bravos Ca-
valeiros e levou o espírito de
Hades a ser aprisionado até os
dias de hoje.

Mangá mostra “A Saga de Hades”

REPRODUÇÃO

de alguns temas de desenhos
animados e seriados nipôni-
cos. Diretamente do Japão,
artistas de grande sucesso
vem com exclusividade para
participar do Anime Friends.

Nesta edição, os convida-
dos são: Massaki Endo
(“Street Fighter II V”,
“Cowboy Bebop” e
“Ultraman Dyna”), Mojo
(“Google V”, “Machineman”
e “Dynaman”), Nobuo Yama-
da (cantor da abertura de
“Cavaleiros dos Zodíacos”),
Yoko Ishida (“Sailor Moon R”,
“Sailor Moon S” e “Ah! My
Goddess”) e Wada Kouji (in-
térprete de todas as abertu-
ras de Digimon).

E com tudo isso e muitas
outras atividades, a expecta-
tiva dos organizadores para
este ano é que cerca de 70
mil pessoas passem pela oca-
sião, durante os seis dias de
evento. O dia mais aguarda-
do é o segundo domingo (22),
quando o movimento deve
atingir 35% do público total.
No último ano, esta eventua-
lidade reuniu em torno de 51
mil pessoas.

(Cibele Hasegawa)

DATA: 14,15, 19, 20, 21 E 22 DE

JULHO DE 2007 (DAS 10H00 ÀS 21H00)
LOCAL: UNIVERSIDADE UNISANT´ANNA

ENDEREÇO: RUA VOLUNTÁRIOS DA

PÁTRIA, 421 - PRÓXIMO À ESTAÇÃO TIETE

DO METRÔ - SANTANA - SÃO PAULO (SP)
PREÇOS PARA CADA DIA ANTECIPADO:
R$ 15,00 (14 E 15), R$ 10,00 (19 E

20) E R$ 20,00 (21 E 22)
PREÇOS PARA CADA DIA NA PORTA DO

EVENTO: R$ 15,00 (14, 15, 19 E 20) E
R$ 20,00 (21 E 22)
MAIS INFORMAÇÕES:
WWW.ANIMEFRIENDS.COM.BR

Além disso, acontece tam-
bém a entrega do 5º Prêmio
Yamato, o Oscar da dublagem
que vai para sua quinta edi-
ção como a maior premiação
de dubladores do país. No dia
14 de julho serão homenage-
ados os dubladores de maior
destaque nas produções sele-
cionadas em diversas catego-
rias como melhor dublador e
tradutor.

E as atrações não param
por aí. Haverá ainda o show

de três importantes bandas.
No dia 14 (sábado), o grupo
Tuatha sobe ao palco, já no
domingo (15), é a vez do Pato
Fu, e na quinta-feira (19), o
Projeto Almah, de Edu
Falaschi é quem comanda a
festa.

Para fechar com chave de
ouro, a organização programa
o “Super Friends Spirit”, um
momento em que ocorre a
apresentação ao vivo com a
banda dos cantores originais

DIVULGAÇÃO

Evento prioriza novidades em mangás e animês para público variado

“José e seu manto
technicolor” tem a universali-
dade da passagem bíblica na
qual é inspirada. Como toda
estória com esta característi-
ca, a peça do diretor Iacov
Hillel independe de raça ou
credo, e tal conceito está re-
fletido diretamente no seu
elenco multi-étnico. Dentre os
atores, está o nikkei Ricardo
Oshiro, que interpreta o per-
sonagem Zevulon, filho de
Jacó e um dos irmãos de José
do Egito. A montagem é uma
ópera-rock cuja idéia central é
o perdão entre irmãos: um
manifesto pelo entendimento,
harmonia e convivência pací-
fica. Com estréia no Teatro
Sérgio Cardoso hoje (14), às
21 h, o espetáculo em come-
moração aos 85 anos do Colé-
gio Hebraico Brasileiro Renas-
cença fica em cartaz em di-
versos horários (vide serviço)
até o dia 29 de julho.

Diversas influências musi-
cais e regionais são utilizadas
nesta versão, 40 anos após a
primeira produção dos ingleses
Andrew Lloyd Webber e Tim
Rice. A história é inteiramente
cantada, sem qualquer texto
falado e permeada por ritmos
atuais. “Existe uma mistura de
estilos, do country até o calipso,

marcada pelo bom humor, ape-
sar de alguns momentos de
drama também”, afirma
Oshiro. O espetáculo mistura
música ao vivo com bases pré-
gravadas, respeitando o origi-

nal apesar das pequenas mu-
danças nos arranjos.

Atores, cantores e bailari-
nos foram escolhidos por meio
de testes durante as  oficinas
de canto, dança, intepretação,

adereços e maquiagem duran-
te o processo. “Nas audições,
tive que cantar e dançar para
conseguir o papel”, conta
Oshiro. O espetáculo preten-
de contribuir também para a
formação de talentos, ao pro-
mover o diálogo de artistas
experientes com jovens re-
cém-saídos de escolas de arte.
Dentre os 200 artistas da peça,
estão os cantores Fortuna
(narradora) e Gilbert (Jacó), os
atores Júlio Cesar Machado
(Faraó), Rosaly Papadopol
(Sra. Potifar) e Rafael Zolko
(José), além de 60 profissionais
da equipe técnica.

Para construir o persona-
gem, Oshiro explica que con-
tou principalmente com a ex-
periência direta de atores e
pessoas envolvidas no proces-
so. “Além dos colegas do elen-
co, pessoas da Casa da Cultu-
ra Judaica passaram vários
conhecimentos. Muitos deles
têm interesse pela cultura ja-
ponesa, o que proporcionou
uma troca bastante rica”. Além
disso, a participação no coral
da USP e de musicais durante
toda a formação contribuíram
para seu desempenho.

Fora dos palcos, ele já par-
ticipou de propagandas da
Brahma, Semp Toshiba,

TEATRO

“José e seu manto technicolor”, com ator nikkei no elenco, estréia em São Paulo
Itaúcar, entre outras. Ao con-
trário da sua parte em “José e
seu manto technicolor”, muitos
dos papéis interpretados traba-
lhavam com estereótipos. “A
TV e a publicidade mexem com
material formatado, pré-estabe-
lecido. Acredito que o cenário
está mudando porque há mui-
tos talentos entre os descenden-
tes. Talvez falte espaço e união
desses atores para mostrar ou-
tras facetas, e não só as explo-
radas. Tenho restrições a al-
guns trabalhos, mas sou profis-
sional. Fiz alguns papéis este-
reotipados que eram legais, não
tratavam o japonês como bobo.
Por isso, é importante o estudo
da própria cultura, como a dan-
ça e as artes, porque são refe-
rências que abrem portas.”

Sinopse e créditos – Em
Canaã, o sonhador José causa
ciúmes em seus onze irmãos
por conta de um belo manto
recebido do pai Jacó. Em seus
sonhos, vê com clareza que seu
destino é liderar os demais, mas,
para evitar que isso aconteça,
é vendido pelos irmãos como

escravo para o Egito, onde,
mesmo servindo seu senhor,
acaba preso. Na cela, ganha
fama por desvendar os sonhos
de outros internos. Sua reputa-
ção o coloca diante do Faraó –
e sua interpretação bem-suce-
dida para o “sonho das vacas
gordas e magras” causa uma
verdadeira reviravolta em sua
vida. A nova condição permiti-
rá que ele reencontre sua fa-
mília num desfecho comovente.

O musical conta com ilumi-
nação do diretor Iacov Hillel,
regência do maestro Carlos
Slivskin, cenários e figurinos de
José de Anchieta e coreogra-
fias de Alain Brandt Sinai.

(Gílson Yoshioka)

JOSÉ E SEU MANTO
TECHNICOLOR
ONDE: TEATRO SÉRGIO CARDOSO

AVENIDA RUI BARBOSA, 153 –
BELA VISTA – SÃO PAULO (SP)
QUANDO: 14 A 29 DE JULHO

(QUARTAS, QUINTAS, SÁBADOS, ÀS 21H E
DOMINGOS, ÀS 18H)
ENTRADA: R$ 60 (BALCÃO) E R$ 90
(PLATÉIA)
INFORMAÇÕES: (11) 3251-5122

Espetáculo traz música ao vivo interpretadas pelos atores

DIVULGAÇÃO


