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Passadas as eleições para os
cargos proporcionais, é hora
de contabilizar lucros e per-
das. Fosse num jogo de fute-
bol, os comentaristas de plan-
tão diriam, usando um jargão
comum no mundo da bola, que
a comunidade “trocou seis por
meia dúzia” na Câmara dos
Deputados. Mas não foi bem
assim. Não pela vitória dos
eleitos Junji Abe e Keiko Ota,
que, para muitos, são duas “in-
cógnitas” em se tratando de
apoio à comunidade, já que

ambos foram eleitos sem o
apoio declarado dos nikkeis.
O que ficou evidente foi a sen-
sação de “prejuízo” com a não
reeleição dos deputados fede-
rais Walter Ihoshi e William
Woo.  Uma primeira avaliação
será feita nesta sexta-feira (15),
na sede do Bunkyo de Regis-
tro, com as presenças dos elei-
tos Junji Abe, Keiko Ota, Jooji
Hato e Helio Nishimoto, além
dos não eleitos William Woo,
Walter Ihoshi e Victor Koba-
yashi.

“Comunidade nikkei precisa sair de
cima do muro”, diz Toshiaki Yamamura

BEISEBOL INFANTIL –
A Seleção Brasileira Infantil
embarcou na madrugada de
ontem (13) para Barinquilla,
na Colômbia, onde será re-
alizado, de 15 a 24, o Cam-
peonato Pan-Americano da
categoria (11 e 12 anos). A
competição conta com a
participação de oito equi-
pes. Além do Brasil, estão

confirmadas as presenças de
República Dominicana, Equa-
dor, Panamá, Peru, Venezue-
la, Colômbia e Aruba. O Bra-
sil estreia no torneio contra a
República Dominicana, no
sábado. No domingo, o jogo
será contra os donos da casa
e na segunda-feira, os meni-
nos medem força contra o
Peru. Na terça (19), será a

vez da sempre forte Venezuela
e na quarta (20), o desafio
será contra Aruba. No dia 21
as seleções folgam e na sexta
(22), a Seleção Brasileira en-
frenta o Equador. O Brasil
encerra sua participação na
fase de classificação no sába-
do (23), contra o Panamá. A
equipe viajou com 18 joga-
dores, além dos integrantes

da Comissão Técnica e
acompanhantes. Segundo o
chefe da delegação, Nelson
Yajima, que debutará no
comando de uma seleção de
beisebol – até então Yajima
coleciona experiência nas
categorias de base do softbol
– “o grau de expectativa é o
mesmo entre jogadores e
dirigentes”.

DIVULGAÇÃO
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Sílvio Sano lança
“Corinthians 100 Anos”

Silvio Sano teve que “pendu-
rar” as chuteiras para realizar
um sonho. Explica-se. Arqui-
teto de formação, Silvio
Sano, enfim, encontrou tem-
po para viabilizar um antigo
projeto: publicar um livro a
partir de desenhos de gols e
–––——––––––––——–––––—–––——–––—–| pág 07

jogadas que marcaram épo-
ca do centenário Sport Club
Corinthians Paulista. O resul-
tado pode ser conferido em
“Corinthians 100 Anos – Gols
Ilustrados” (Imprensa Oficial
do Estado de São Paulo, 168
páginas, R$ 25,00).

REPRODUÇÃO

–––——––––––––——–––––—––––––––—–| pág 03

Competição em Guarulhos
reúne samurais do Niten

O Instituto Niten realiza nes-
te fim de semana (16 e 17),
nas Faculdades Integradas de
Guarulhos, em Guarulhos
(SP), o 9º Torneio Brasileiro
Por Equipes de Kobudô. A
competição deve reunir cer-
ca de 250 atletas, homens e
mulheres, de diversas faixas
etárias, das mais de 40 uni-
–––——––––––––——–––––—–––——–––—–| pág 11

dades espalhadas pelo País,
além de Chile e Argentina.
Segundo o presidente da
Confederação Brasileira de
Kobudô, Jorge Kishikawa, o
kobudô engloba as diversas
artes marciais que os samu-
rais praticavam, como
kenjutsu, jojutsu e iaijutsu,
jitte, naginata e kussarigama.

DIVULGAÇÃO

Kohdo Tanaka se apresenta
no 50º Concerto Bunkyo

O Pequeno Auditório do Bun-
kyo, neste ano em que a enti-
dade completa seus 55 anos
de fundação, receberá o te-
nor Kohdo Tanaka para uma
apresentação neste domingo
(17). Na programação, árias
de óperas de Puccini e Verdi,
além de, entre outras, com-
posições de Kositani,
–––——––––––––——–––––—–––——–––—–| pág 12

Lecuona e Anka. Para esta
50ª edição, Hiroko Tanaka faz
o acompanhamento ao piano
do Recital de Tenor Kohdo
Tanaka. A entrada ao concer-
to é gratuita e pede-se a co-
laboração de 1 Kg de alimen-
to não perecível, que será ar-
recadado em prol da Casa de
Repouso Akebono.

CELIA KATAOKAExposição de Artes Bunkyo
prossegue até domingo

Realizada pela Comissão de
Artes Plásticas do Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social), a 4ª Grande Ex-
posição de Artes Bunkyo
prossegue somente até este
–––——––––––––——–––––—–––——–––—–| pág 09

domingo (17). Durante a ce-
rimônia, no último dia 2, as
autoridades presentes fizeram
a entrega dos prêmios aos
artistas ganhadores da men-
ção honrosa, das medalhas de
ouro, de prata e de bronze.

DIVULGAÇÃO
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Yutaka Toyota, Kazuaki Obe, Eiko Obe, Jorge Ya-
mashita, Elza Oda e os ganhadores Ouro: Dulcinéia
P. Oliveira Montico, Prata: Yoko Gokita e a dupla
Marcelo Tokai e Luciane Yukie Sakurada

Jorge Yamashita (vice-presidente do Bunkyo),  Yugo
Mabe, Victor Kobayashi,  consulesa Eiko Obe e o
cônsul Kazuaki Obe, Dan Mabe, Akio Ogawa

ACREC – O Departamento
de Danças da Acrec (Asso-
ciação Cultural, Recreativa e
Esportiva Carrão), dirigido
por Luzia Mukai, realizou no
último dia 9, em sua sede, na
Vila Carrão, seu tradicional

baile com música ao vivo,
seguido de jantar e vários
sorteios. A animação ficou
por conta do tecladista
Issamu Music Show e
equipe, com seu repertório
variadíssimo. Mesmo sendo

véspera de feriado prolonga-
do o número expressivo de
convidados, ultrapassando
500 pessoas surpreendeu os
organizadores do evento. A
noite foi de muita alegria e
descontração.

Issamu Music Show

Público estava animado

Casal Ota e Hiroshi Konno - presidente da Associ-
ação de Itaim Paulista

Alegria e descontração do público

Mitsue, Érika e Vera

Junji Ikemori recebe o casal e recém eleita depu-
tada federal Keiko Ota e Masataka Ota

Satie Akamine, Sônia e Rita 

Junji Ikemori presidente da Acrec e Luzia Mukai
agradecem a presença do público

TOYAMA – Histórias da presença da Pro-
víncia no Brasil é o tema do livro da Província
de Toyama para o Brasil de autoria de Toshio
Ichikawa lançado no dia 7 de outubro no Café
Kohii, na Liberdade, centro de São Paulo. O
evento contou com a participação de vários
representantes da comunidade nikkei que pres-
tigiaram a publicação (224 páginas) do autor
que também é engenheiro eletrônico pelo Ins-
tituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). O li-
vro tem os direitos autorais reservados para a
Associação Toyama Kenjin do Brasil. Fotos:
Afonso José de Sousa. Leia mais na pág 7

Consul Kazuaki Obe, consulesa Eiko Obe e os artista Plásticos premiados.

EXPOSIÇÃO DE ARTE BUNKYO 2010
– A quarta edição do evento, organizada pela
Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e As-
sistência Social, começou no sábado 2 e reúne
obras de novos artistas e de nomes consagra-
dos. Comemorando os 55 anos de fundação do
Bunkyo, no dia 2 de outubro, foi inaugurada a
4ª Grande Exposição de Artes Bunkyo, que
neste ano conta com 268 trabalhos feitos por
152 artistas, todas à venda. A ex posição acon-
tece no Bunkyo até domingo. Leia masis na
pág 9
Fotos: Luci Júdice Yizima Salão Nobre abriga obras em cerâmica, macramê.
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COLUNA DA ERIKA SUMIDA

Vôlei Futuro de Araçatuba

Vôlei é um esporte que
sempre gostei, aliás, sempre
acompanhei, e fiquei muito
feliz em ver na internet o de-
senvolvimento de um time de
vôlei chamado Vôlei Futuro
da cidade de Araçatuba, a
minha cidade natal. E fui
acompanhando todo o pro-
cesso gradual desse time den-
tro da cidade.

Comemorei a cada vitó-
ria e entristeci-me a cada der-
rota. Torci pela contratação
do levantador Ricardinho,
Vissoto e todos os outros cra-
ques contratados para a uma
escalada maior rumo ao topo.

A minha alegria semana
passada foi muito grande,
pois meus pais vieram para o
Japão, para passear e trou-
xeram em suas bagagens,
camisetas autografadas, fo-
tos e autógrafos dos jogado-
res do Volêi Futuro com de-
dicatória para mim e tudo!
Imaginem a minha felicida-
de...

Soube pelos meus pais e
através de fotos, além da
internet, que a empresa res-
ponsável por toda a revitali-
zação do Vôlei, no caso a
Reunidas, está investindo
muito nesse esporte e isso fez
com que o ginásio da cidade
fosse totalmente reformado
contando com sistema de ar-
condicionado interno e toda
a tecnologia que não deixa a
desejar em nada para os
grandes ginásios.

Admiro empresas que in-
vestem em esportes, é uma
forma de civilizar a educação
e direcionar as crianças para
o desenvolvimento de apti-
dões esportivas. E eu sei que
o projeto do vôlei Futuro en-
globa muito mais do que in-
vestir em estrelas do cenário
nacional, envolve crianças
carentes com o intuito de fa-
zer com que elas estudem e
pratiquem o esporte. Não tem
como não deixar de parabe-
nizar a empreitada da Reuni-
das, sei que citar o nome de
empresas no artigo pode pa-
recer merchandising, mas na
minha opinião tenho que ci-
tar o nome sim, além disso
ressaltar essa empresa e o
responsável por tal empreen-
dimento, afinal de contas, in-
vestir em esportes significa
investir em cidadania, em
melhores condições para a
população, pois vi através da

internet que os jogos são
como eventos de lazer na ci-
dade, e isso é o mais impor-
tante hoje em dia. Tem pra-
zer maior do que você ver o
povo da sua cidade indo aos
jogos de vôlei torcer para o
time, levando o nome da ci-
dade e ainda por cima abra-
çando uma causa social!?

Isso sim é investimento
que vale a pena. Mas já vi
muitos pessimistas dizerem
que pode ser dinheiro jogado
fora, pois não vêm perspec-
tivas de vitórias para o time
de Araçatuba. Gente!! Va-
mos parar de pensar assim e
ver as coisas com outros
olhos! Pensem que só pelo
simples fato da cidade con-
tar com um time na série de
elite do campeonato, já é um
privilégio muito grande, mas
o maior privilégio ainda é po-
der contar com uma empre-
sa disposta a patrocinar um
sonho, com a possibilidade de
realizações na vida real, sem
as promiscuidades das pro-
messas utópicas, sem a bu-
rocracia nacional, essa em-
presa simplesmente entrou,
abraçou o time e mandou ver!

E digo isso como uma ara-
çatubense que mora longe do
país, independente do time ser
campeão ou não, indepen-
dente de estar em primeiro ou
em último lugar, na cabeça e
no coração do povo araçatu-
bense, esse time já é cam-
peão!

E o prêmio maior quem
ganha é a própria população
que pode contar com espe-
táculos de jogos de vôlei, afi-
nal de contas não somos mais
o país do futebol, somos o país
do vôlei e ainda por cima
tricampeões mundiais!!

Agradeço de coração a
cada jogador que me dedicou
um autógrafo, ao técnico do
Vôlei Futuro, e principalmen-
te aos empresários da Em-
presa Reunidas que acredi-
tou na cidade, e continua
acreditando que o Vôlei é
Futuro e que o Futuro é o
Vôlei, e aqui no japão futuro
é Mirai. Um nome que
acho muito bonito... Mirai
Bareboru!

*Erika Sumida nasceu em Ara-
çatuba (SP) e há 12 anos mora
no Japão, onde trabalha com de-
senvolvimento de criação. E-
mail: erikasumida@hotmail.com

P assadas as eleições
para os cargos propor
cionais, é hora de

contabilizar lucros e perdas.
Fosse num jogo de futebol, os
comentaristas de plantão di-
riam, usando um jargão co-
mum no mundo da bola, que
a comunidade “trocou seis
por meia dúzia” na Câmara
dos Deputados. Mas não foi
bem assim. Não pela vitória
dos eleitos Junji Abe e Keiko
Ota, que, para muitos, são
duas “incógnitas” em se tra-
tando de apoio à comunida-
de, já que ambos foram elei-
tos sem o apoio declarado dos
nikkeis.

A impressão é que o resul-
tado poderia ter sido melhor.
Se não na Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Pau-
lo, que passa a contar com
dois representantes nikkeis
(Jooji Hato, do PMDB, e He-
lio Nishimoto, do PSDB), pelo
menos na Câmara dos Depu-
tados. Para  a comunidade fi-
cou no ar sensação de “pre-
juízo” com a não reeleição dos
deputados federais Walter
Ihoshi e William Woo. Uma
primeira avaliação será feita
nesta sexta-feira (15), na sede
do Bunkyo de Registro, com
as presenças dos eleitos Junji
Abe, Keiko Ota (Câmara dos
Deputados) e Jooji Hato e He-
lio Nishimoto (Assembleia),
além dos não eleitos William
Woo, Walter Ihoshi e Victor
Kobayashi.

A iniciativa, pioneira e iné-
dita, partiu da Fenivar (Fede-
ração das Entidades Nikkeis
do Vale do Ribeira) e da Uces
(União Cultural e Esportiva
Sudoeste), entidades coman-
dadas pelo ex-presidente do
Bunkyo de Registro, Toshiaki
Yamamura, uma das lideran-
ças expoentes do Vale do Ri-
beira.

O evento, que deve reu-
nir representantes de cerca
de 35 Bunkyo do Vale do Ri-
beira e da região Sudoeste,
servirá para comemorar a
eleição dos novos ocupantes
tanto da Câmara dos Depu-
tados como da Assembleia
paulista como também para
aproximar eleitos e as lide-
ranças locais.

A Fenivar e a Uces já ha-
viam atuado em parceria mes-
mo antes das eleições ao con-
vocarem seis candidatos
nikkeis para apresentarem
suas plataformas. Compare-
ceram os candidatos a depu-
tado federal Junji Abe, William
Woo w Walter Ihoshi, e os
candidatos a deputado esta-
dual Hélio Nishimoto, Jooji
Hato e Victor Kobayashi. “A
impressão que deu é que a
comunidade, se tivesse feito
força, podia ter eleito quatro
representantes para a Assem-
bleia e outros quatro para a
Câmara dos Deputados”, con-
ta o diretor de Comunicação
da Uces, Akio Ogawa.

Marqueteiros – Segundo ele,
a comunidade nipo-brasileira
“tem muitas pessoas de valor”,
mas a “diversidade acabou dis-
persando os votos dos eleito-
res nikkeis”. “A comunidade
tem mais força que demons-
tra ter. O problema é que cos-
tumamos promover pouco, ou

seja, nós não estamos organi-
zados como deveríamos. Cabe
às lideranças fazer florescer
essas potencialidades e traba-
lhar melhor essa união”, expli-
ca Ogawa.

Toshiaki Yamamura conta
que “o jantar abrirá um espa-
ço para que os políticos, elei-
tos e não eleitos, possam agra-
decer o apoio e, em contrapar-
tida, para que a comunidade
possa parabenizar seus repre-
sentantes.” “Esses encontros
são importantes à medida que
aproxima a comunidade dos
políticos. Aqui, por exemplo,
muita gente não conhecia o
William Woo”, diz Yamamura,
acrescentando que “a comu-
nidade tem que estar mais in-
tegrada com a política”.

Muro – “Está claro que sem
representação política não
conseguimos nada. Quebra-
mos uma primeira barreira,
que era a de mobilizar os
Bunkyos. Antes, havia certa
resistência em participar des-
ses encontros sob a alegação
que era proibido os Bunkyos
se envolverem com política.
Mas não estamos nos mani-
festando em favor de um ou
outro candidato. Nossa mobi-
lização é suprapartidária. Ou
seja, queremos apenas ouvir
os eleitos”, destaca Yamamu-
ra, afirmando que considera

importante a participação da-
queles que não foram eleitos.
“Para mim, eles não são der-
rotados. Eles conseguiram
uma votação que considero
um patrimônio”, comenta Ya-
mamura, acrescentando que
“nestas eleições a região Su-
doeste e a do Vale do Ribeira
mostraram unidade”.

“A tendência é realizarmos

ARQUIVO/JORNAL NIPPAK

Os eleitos Junji, Jooji e Hélio Nishimoto confirmaram presença, bem como Walter Ihoshi e William Woo

Elzo ladeado pelo casal Masataka e Keiko Ota; ela conseguiu uma vaga na Câmara dos Deputados

DEKASSEGUIS

Ciate realiza cursos preparatórios gratuitos sobre educação
financeira e seguro desemprego

O Ciate (Cntro de Infor-
mação e Apoio ao Trabalha-
dor no Exterior) informa seus
próximo cursos preparatórios
para quem pretende trabalhar
no Japão. Na próxima trça-fei-
ra (19), o tema da palestra será
“Seguro Desemprego e Segu-
ro Nacional de Saúde”; e na
quinta (21), o enfoque será
“Descobrindo seus talentos,
como se encaminhar profissi-
onalmente”. Os cursos são
gratuitos e acontecem sempre
das 14 às 16 horas.

Palestra especial – No pró-
ximo dia 30, das 14 às 17 ho-
ras, o Ciate vai oferecer uma
palestra especial cujo tema
será “Educação Financeira
para Dekasseguis: Como Ad-

ministrar suas Finanças Pes-
soais”.

O consultor financeiro do
XP Investimentos, Yoshio Ya-
maguchi, e o advogado e pre-
sidente do Ciate, Masato Ni-
nomiya, vão dar dicas de como
evitar perda de recursos adqui-
ridos no Japão.

Serão abordados ainda ou-
tros assuntos de interesse
como informações atualizadas
sobre a situação do Japão –
economia, desemprego, edu-
cação e criminalidade – dian-
te da última crise.

O Ciate fica na Rua São
Joaquim, 381, 1º andar, sala 12
(prédio do Bunkyo).

Informações pelo tel.: 11/
3207-9014

Entrada francaEspecialistas vão dar dicas sobre a atual situação econômica

ARQUIVO

esses encontros todos os anos,
sempre nessa mesma época.
A ideia é abrirmos espaços
para todos para que possamos
estreitar os laços com uma
quantidade maior de políticos.
Estamos a dois anos das elei-
ções municipais e a comunida-
de precisa sair de cima do
muro”, decreta Yamamura.

(Aldo Shiguti)
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ELEIÇÕES 2010

Junji Abe, William Woo e Victor Kobayashi
pretendem ajudar José Serra no segundo turno

Depois da divulgação dos
resultados das Eleições
2010 alguns candidatos

e parlamentares vitoriosos e
derrotados nas urnas preten-
dem continuar trabalhando
para ajudar o candidato à pre-
sidência da República, José
Serra (PSDB), no segundo tur-
no do pleito eleitoral. A infor-
mação foi divulgada na sema-
na passada pelo deputado fe-
deral eleito, Junji Abe (PSDB/
SP), pelo deputado federal
William Boss Woo (PPS/SP)
e pelo candidato a deputado
estadual, Victor Kobayashi
(PSDB), durante visita à reda-
ção do Jornal Nippak.

Até o dia 31 de outubro
Junji Abe anunciou que estará
participando das ações da
campanha de José Serra para
fazer a diferença tendo em vis-
ta o crescimento da candidata
Dilma Roussef (PT/SP) nas
últimas pesquisas. “Seria satis-
fatório além do Geraldo
Alckmin (PSDB) o Serra tam-
bém ser eleito para que nos-
sos projetos sejam realizados.
Ao contrário da Dilma que
poderá não dar atenção para
São Paulo como o Presidente
Lula não deu. Temos como
base os nossos ancestrais, o
nosso compromisso de ajudar
o Serra é forte”, destaca.

Ao avaliar a campanha elei-
toral, as eleições e o seu resul-
tado nas urnas, Junji Abe disse
que se surpreendeu pelos vo-
tos valiosos recebidos devido a
eleição difícil e pela populari-
dade do Presidente Lula. Du-
rante sua campanha o empre-
sário de Mogi das Cruzes per-
correu 150 cidades do Estado
de São Paulo, desde o Vale do
Paraíba, Alto Tietê, região me-
tropolitana, interior e Vale do

Ribeira como a cidade de Re-
gistro. “Toda campanha tem a
sua história e dificuldades, esse
êxito tenho que trazer para o
povo paulista, notadamente de
Mogi e do Vale do Paraíba, foi
um sustentáculo muito bom.
Dentro desse processo a comu-
nidade teve grande participa-
ção”, ressalta.

Junji Abe aproveitou a oca-
sião para detalhar seus proje-
tos que pretende defender no
seu mandato na Câmara dos
Deputados. No enfoque ser
humano ele falou que vai cui-
dar da relação bilateral Brasil/
Japão que tem sido fundamen-
tal nas áreas econômica, finan-
ceira, social, tecnológica, am-
biental e a marca para lutar
pela paz mundial para que ela

tenha emoção, dedicação e
amor do parlamentar. “No con-
texto bilateral a comunidade
nipo-brasileira e as associa-
ções das províncias japonesas
tem que se movimentar para
que o patrimônio herdado nas
áreas cultural, trabalhista, ho-
nestidade e moral, seja por
muitos anos, passados para fi-
lhos e netos, em prol do desen-
volvimento do Brasil, com qua-
lidade de vida”, afirma.

Ele conta que é entusiasta
das escolas públicas e priva-
das profissionalizantes em
abundância com aula no perí-
odo integral (8h), para os alu-
nos entre 14 e 16 anos. É fa-
vorável incondicional para uma
carga tributária menor (preten-
de lutar para baixar os juros e

os impostos) que mata a espe-
rança dos trabalhadores e o
desenvolvimento, para que
haja justiça fiscal. “É funda-
mental que entidades represen-
tativas como a Fiesp, Ciesp,
Federações das Associações
Comerciais, do Comércio de
São Paulo; da Agricultura de
São Paulo, Organização das
Cooperativas de São Paulo,
dêem respaldo para os parla-
mentares lutarem contra os
impostos altos”, defende.

Como a população reclama
da saúde, Junji Abe pretende
fortalecer o Sistema Único de
Saúde (SUS) com mais verbas
para os hospitais públicos, san-
tas casas e postos de saúde dos
municípios, defesa das reser-
vas naturais, além de tratar a

ARQUIVO/JORNAL NIPPAK

Na impossibilidade de ocu-
par um cargo na Câmara dos
Deputados na próxima legisla-
tura em virtude da colocação
que obteve nas eleições, o de-
putado federal William Woo
informou que seu objetivo é
trabalhar para a eleição do
candidato José Serra a presi-
dência da República e termi-
nar bem o seu mandato atual.
O parlamentar disse que ficou
em primeiro lugar com duas
leis federais aprovadas em ple-
nário, em comissões e também
considerado um dos mais as-
síduos ‘dos caxias’ por causa
da sua presença, tanto que na
última reunião da Comissão de
Constituição e Justiça na se-
mana passada ele era um dos
quatro deputados presentes.

Questionado sobre como
pretende ajudar no fortaleci-
mento da candidatura do tuca-
no, o parlamentar participou de
uma reunião na semana passa-
da em Brasília com todos os
coordenadores nacionais e de
outra reunião com o governa-
dor eleito Geraldo Alckmin.
“Dessas reuniões vamos man-
ter visitas aos nossos eleitores
entre elas no Jornal Nippak
para agradecer a nossa divul-
gação como político, o espaço
na mídia e também começar à
pedir votos para José Serra à
presidência do Brasil”, apregoa.

Além de paralelamente re-

tomar as atividades no Sena-
do William Woo pretende man-
ter a sua presença assídua,
apresentar alguns projetos en-
tre eles a educação no ensino
fundamental básico no perío-
do integral, outro projeto polê-
mico sobre a legítima defesa
continuada e também mudan-
ças no Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA). “Um
dos projetos que eu quero ace-
lerar mais para essa legislatu-
ra é a aprovação da PEC 300
que trata do salário básico dos
policiais, e que venha logo o
tratato previdenciário entre o
Brasil / Japão para ser apro-
vado no Congresso Nacional”,
defende.

De acordo com ele a gran-

de maioria dos projetos são
engavetados no final da legis-
latura, o parlamentar em par-
ticular está atingindo quase
uma centena de projetos apre-
sentados, mas adiantou que
muitos dos seu planos estará
reencaminhando para os novos
deputados federais para que
apresentem na próxima legis-
latura. Após uma possível vi-
tória de José Serra nas eleições,
William Woo acredita que os
convites na administração pú-
blica federal e estadual fazem
parte do dia-a-dia, porém o seu
objetivo principal hoje é termi-
nar o seu mandato. “Acaban-
do o mandato e elegendo o
José Serra, ai sim, a partir de
2011 vamos pensar nos proje-

“Caxias”, William Woo quer terminar bem seu mandato
ARQUIVO/JORNAL NIPPAK

William Woo pretende pensar em futuro político somente em 2011

tos políticos para o futuro. Ain-
da é muito cedo para prever
qualquer coisa, ainda temos
quatro meses pela frente”, an-
tecipa.

Quanto ao resultado adver-
so nas urnas o parlamentar
acha que o problema principal
foi quando o PPS não o lançou
ao Senado, por conta disso teve
que recomeçar uma campanha
nova, “curta de dois meses e
meio” para deputado federal, e
a maioria dos acordos as pes-
soas que o apoiavam a deputa-
do federal já tinha assumido
compromisso com outros can-
didatos. “Desde o começo eu
afirmei que a minha candidatu-
ra era ao Senado da República
e vejo que se tivesse saído te-
ria uma grande oportunidade de
ser o segundo voto do senador
eleito Alysio Nunes que teve 11
milhões de votos. De qualquer
forma eu teria um segundo voto,
se tivesse pelo menos 50% te-
ria 5 milhões de votos o que
seria uma grande vitória na car-
reira política”, calcula.

William Woo aproveitou a
ocasião para agradecer todos
os seus eleitores, principal-
mente aqueles que o apoiaram
nos últimos dez anos de car-
reira política, pelo apoio a sua
legislatura e que contem com
ele que estará sempre contri-
buindo para o crescimento para
um Brasil melhor.

Eleito para a Câmara dos Deputados, Junji Abe pretende fortalecer o Sistema Único de Saúde

água e o esgoto recolhido. Se-
gundo o empresário 60% dos
males são provocados pela fal-
ta da água tratada.

Falta – Paralelamente Junji
Abe aproveitou para comentar
que vê com muita tristeza a não
reeleição dos deputados Wal-
ter Ihoshi e William Woo que
são imprescindíveis no cenário
nacional, uma vez que é neces-
sário a presença de nikkeis na
Câmara, até pelo Brasil ser um

país multiracial e se fortalecer.
“Eles vão fazer falta, é lamen-
tável, duas ou três pessoas na
Câmara fortalecem ainda mais.
Sobre o conceito de que somos
totalmente contra o preconcei-
to racial e social temos que sa-
ber a diferença nos seres hu-
manos, uma missão que Deus
nos impede para termos uma
sociedade fraterna onde haja
efetivamente a justiça social”,
esclarece.

(Afonso José de Sousa)

O candidato a deputado
estadual Victor Kobayashi
(PSDB), classificou as elei-
ções 2010 como atípicas, com-
petitivas e curtas, além de di-
ferenciadas por que a campa-
nha foi para as ruas no fim de
setembro. O concorrente que
visitou a redação do Jornal
Nippak para agradecer os cer-
ca de 50 mil votos que rece-
beu dos eleitores, os quais
acreditaram no seu trabalho,
analisou que cresceu na quan-
tidade de votos por conta do
seu trabalho que vem sendo
reconhecido.

“Diagnostiquei que são elei-
tores conscientes. Há dois
anos tive 14.400 votos nas elei-
ções para vereador. Este ano
foram 36 mil votos na capital
e outros 14 mil no interior. Notei
que o trabalho do Instituto Pau-
lo Kobayashi (IPK) foi reco-
nhecido. Os votos foram da
comunidade nikkei”, constata
ele ao calcular que faltaram 12
mil votos para conseguir se ele-
ger. “Foi um crescimento con-
siderável, agora é retomar o
trabalho nas bases”, comple-
ta.

Questionado se mudaria
algo no processo eleitoral,
Victor Kobayashi revelou que
talvez ampliaria seu trabalho
um pouco mais na grande São

Paulo, no entanto o foco con-
tinua na comunidade e apoian-
do as entidades nikkeis de São
Paulo. “Tem que ter um tra-
balho de base, eu acho que dá
para se eleger sim se tivesse
feito nas comunidades no in-
terior, mas faltou tempo”, afir-
ma.

Com relação ao Movimen-
to para a Representação da
Comunidade Nipo-Brasileira
na Política, Victor Kobayashi
assegura que essa mobilização
tem que ser levada adiante se
a comunidade nikkei quiser
representatividade. Para ele as
ações do movimento tem que
ser realizadas com mais ante-
cedência, divulgação e reper-
cussão. “Fico contente pelo
reconhecimento, foi um retor-
no positivo para o IPK, traba-
lharei para o social”, garante.

Victor Kobayashi atesta
que já está recebendo muitas
cobranças para continuar o tra-
balho e adiantou que possivel-
mente vai se candidatar nova-
mente, antes disso pretende
mobilizar a comunidade para
estar junta com o candidato
José Serra a presidência. “Os
quase 50 mil votos nos dá for-
ças inclusive para os represen-
tantes do governo, nos creden-
cia para falar pela comunida-
de”, finaliza.

Para Victor Kobayashi, foco da
campanha continuará o mesmo

ARQUIVO/JORNAL NIPPAK

Victor ao lado de José Serra: votos de eleitores conscientes
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CIDADES/LONDRINA

Nikkei coordena pesquisa sobre
novas etapas do ‘Pé-Vermelho’

Areativação do trem de
passageiros no eixo
Londrina-Maringá,

que percorre as cidades de
Ibiporã, na região norte do
Paraná, até Paiçandu, no no-
roeste, mais conhecido como
Trem Pé-Vermelho, foi o prin-
cipal tema tratado em reunião
realizada no último dia 8, na
sede do Instituto de Pesquisa
e Planejamento de Londrina
(Ippul), no prédio da prefeitu-
ra. Novas estratégias e apre-
sentação das próximas etapas
do projeto foram alguns dos
temas abordados.

A reunião determinou a
aplicação de uma enquete de
caráter socioeconômico nos
dias 22, 23, 24 e 26 de outubro
nos passageiros embarcados
em viagens rodoviárias inter-
municipais entre Ibiporã e
Paiçandu, além de três locais
escolhidos pela equipe de co-
ordenação do Trem Pé-Ver-
melho.

A pesquisa, encomendada
pelo Ministério dos Transpor-
tes, será executada por alunos
e professores da Universida-
de Estadual de Londrina
(UEL), sob a coordenação da
professora do Departamento
de Geociências, Yoshi Ferrei-
ra, e da Universidade Estadu-
al de Maringá (UEM), super-
visionados pelo professor Ge-
neroso de Angelis Neto, coor-
denador do mestrado em En-
genharia Urbana da instituição
maringaense.

O presidente do Ippul, Car-
los Alberto Hirata, explicou
detalhadamente como a ação
será feita. “Os motoristas se-

CIDADES/MARINGÁ

Educador japonês elogia o
programa Mais Educação

“Durante a visita às esco-
las municipais, fiquei surpreso
com o programa de contratur-
no escolar maringaense se as-
semelhar a nossas políticas
educacionais japonesas”. Fo-
ram com essas palavras que o
educador japonês da cidade
Toyohashi, Japão, Isamu
Ikezaki, se referiu ao progra-
ma da Prefeitura de Maringá,
Mais Educação, durante a vi-
sita realizada no último dia 7
ao prefeito Silvio Barros.

Com o objetivo de conhe-
cer a estrutura educacional
brasileira, desde junho deste
ano, Isamu Ikezaki que é o re-
presentante da Secretaria de
Educação da cidade de Toyo-
hashi, percorre os municípios
paranaenses. Neste mês, o
educador japonês conheceu as
escolas municipais José
Anicetto e Professora Nadyr
Maria Alegretti, integrada ao
programa Mais Educação.

Segundo o educador japo-
nês, estima-se que existam 13
mil crianças brasileiras estu-
dando nas escolas de Toyoha-
shi. Devido a este dado, 20 %
dos professores da cidade fa-
lam também o português, fa-
zendo com que as crianças
brasileiras se adaptem mais
facilmente.

Com uma população apro-
ximada de 380 mil habitantes,
a cidade de Toyohashi tem uma
grande população de imigran-
tes brasileiros. O português é
falado nos setores municipais,
além de existir lojas de produ-
tos e serviços brasileiros.

O prefeito Silvio Barros
agradeceu a visita do educador

japonês e a preocupação pelo
povo brasileiro no Japão.
“Transmita ao prefeito e aos
educadores de Toyohashi o nos-
so muito obrigado pelo trata-
mento dado a nossas crianças
brasileiras” lembrou o prefeito.

O programa elogiado pelo
educador japonês, Mais Edu-
cação, é uma iniciativa da ad-
ministração municipal em par-
ceria do Sistema Fiep/Sesi e
Sesc, de contraturno escolar
que oferece educação em tem-
po integral, com uma série de
atividades integradas ao pro-
jeto pedagógico, para desen-
volver nas crianças suas habi-
lidades manuais, esportivas e
educacionais.

As crianças inseridas no
programa, durante o contratur-
no escolar interagem com alu-
nos e instrutores, participando
de aulas de canto, coral, xa-
drez, artes manuais, além do
reforço em português, mate-
mática, ciências, geografia e
história. Os alunos que perma-
necem na escola das 7 às 17
horas têm também acesso ao
laboratório de ciências, aulas
de língua estrangeira, dança,
teatro, informática, esportes,
recreação e lazer.

Para Ikezaki, o fundamen-
tal desse programa é que vai
além da mera educação for-
mal. “O Mais Educação é um
projeto muito interessante e se
adequa ao nosso pensamento
que a escola pode ajudar no
desenvolvimento do ser huma-
no”, destacou.
(Assessoria de Comunica-
ção da Prefeitura Municipal
de Maringá)

DIVULGAÇÃO

Educador japonês trocou presentes com o prefeito de Maringá

rão entrevistados nos postos da
Polícia Rodoviária Estadual
em Rolândia, da Polícia Rodo-
viária Federal em Marialva e
no entrucamento rodoviária de
Apucarana. Com a outra par-
te do projeto, pretendemos
aplicar a pesquisa em 20 mil
pessoas tanto de Londrina
como Maringá”, afirmou.

Hirata observou que a
enquete, uma parceria do La-
boratório de Transportes
(Labtrans) da Universidade
Federal de Santa Catarina
(UFSC) com as duas univer-
sidades da região, define ou-
tros elementos importantes do
projeto. “Essa medida aborda
quanto usuários utilizariam o
serviço e a capacidade do
trem, por exemplo. Ou seja,
questões essenciais para que
a proposta continue sendo bem

encaminhada”, ressaltou o pre-
sidente.

De acordo com um dos
membros da equipe de implan-
tação do Pé-Vermelho, Samuel
Gomes, o funcionamento do
serviço apresenta várias van-
tagens em relação ao transpor-
te rodoviário. “Economia de
energia, o que atende a ques-
tão ambiental, conforto e segu-
rança são alguns dos pontos
que merecem ser analisados
com atenção”, argumentou.

Gomes adiantou que essa
proposta cabe perfeitamente
no perfil econômico entre o
trecho Londrina-Maringá.
“Devemos levar em conside-
ração a futura integração en-
tre as atividades desses dois
municípios e a necessidade de
instalar um serviço de alto es-
tudo técnico como esse nessa

região, cujo potencial de de-
senvolvimento é notável”, dis-
se. Ele afirmou que, dentro de
cinco anos, o Trem Pé-Verme-
lho estará operando na região.

Etapas – Segundo o engenhei-
ros de transportes da Labtrans
da UFSC, Rodolfo Nicolazzi
Philippi, o projeto ainda está na
fase de estudos. “Primeira-
mente, o levantamento de to-
das as questões ligadas ao meio
ambiente, economia e capaci-
dade financeira para a implan-
tação do trem ainda estão sen-
do elaboradas. Só para essa
parte, que deve ser concluída
no final deste ano, o Ministé-
rio dos Transportes liberou R$
400 mil”, frisou.

Nicolazzi recordou que um
projeto básico e a elaboração
de outorga, que é a faz de lici-
tação do projeto, são os próxi-
mos passos a serem dados. “A
idéia é que não haja a nclusão
do transporte de passageiros e
carga. Para isso, a pretensão
é construir uma via paralela”,
ressaltou.
(do site da Prefeitura Mu-
nicipal de Londrina)

DIVULGAÇÃO

Reunião determinou a aplicação de uma enquete de caráter socioeconômico nos passageiros

O mundo de animes e man-
gás, cada vez mais, conquista
a garotada de uma forma sur-
preendente. A exemplo dos
anos anteriores, inspirados nos
desenhos japoneses, os jovens
estarão desfilando, com roupas
e maquiagem dos personagens
escolhidos, pelas dependênci-
as do Instituto Cultural Nipo-
Brasileiro de Campinas, local
onde será realizado o
Fanmixcon, nos dias 16 e 17
de outubro, das 11 às 20
horas,com várias atrações e
sorteios de brinquedos (ainda
em comemoração ao dia das
crianças).

As Bandas Mega Driver e
Combo Breaker já têm presen-
ça especial. Além dos
workshops, gincanas e uma

área com estandes, entre ou-
tras atividades, o Concurso
Cosplay é o atrativo maior e
também os campeonatos e jo-
gos free-play no Press Star. No
andar superior acontecerão as
oficinas de mangás e brinca-
deiras inspiradas nas séries,
que estão em vários canais de
TV.

Nos estandes localizados
no ginásio, o público encontra-
rá muitos filmes, camisetas e
acessórios, enfim, tudo que se
possa imaginar sobre o mun-
do encantado dos animes e
mangás, que chegam a lotar
eventos realizados em todo o
Brasil. Em Campinas, este
evento já é o maior, com a par-
ticipação de jovens de toda a
região.

CIDADES/CAMPINAS

Instituto Nipo-Brasileiro de Campinas recebe
o Fanmixcon neste fim de semana

A Casa do Estudante Nipo-
Brasileira de Curitiba
(Cenibrac) realiza no dia 17 de
outubro o seu tradicional even-
to Yakisoba Cenibrac dirigido
para a comunidade nikkei na
cidade. A renda do evento será
revertida para o pagamento das
contas da casa que conta atual-
mente com cerca de 58 estu-
dantes que administram o local.
A Casa que existe desde 1979
e tem como objetivo abrigar
estudantes de todo o Brasil, é
administrada por estudantes/
moradores e atuam junto às
demais casas de estudantes de
Curitiba na assistência estudan-
til. A entidade oferece um gran-
de aprendizado no tocante ao
gerenciamento administrativo e

convívio social, é considerada
uma das poucas casas nikkeis
no Brasil a ter uma administra-
ção própria que busca uma
maior liberdade.

Os moradores estão vincu-
lados à sociedade nikkei e se
organizam numa diretoria para
dar conta dos setores relaciona-
dos à Cenibrac. Os alunos têm
um estatuto próprio, se
autogerenciam e autofiscalizam,
promovem eventos sociais –
entre eles o yakisoba, e as
barraquinhas de hot sushis e es-
petinhos nos matsuris – e apren-
dem na prática os sabores (e
dissabores) da coletividade. Os
estudantes moradores são res-
ponsáveis pela aprovação de
novos companheiros, a capaci-

CIDADES/CURITIBA

Casa do Estudante Nipo-Brasileira promove
tradicional Yakisoba Cenibrac

dade nunca ultrapassa as 58
pessoas, por isso existe disputa
por vagas. Os interessados pas-
sam por uma entrevista para le-
vantar se tem o perfil adequado
para integrar a casa, se gosta de
trabalhar em equipe, se tem dis-
ponibilidade para participar dos
eventos e se fica incomodado
com o barulho.

YAKISOBA CENIBRAC
DIA: DIA 17
HORÁRIO: DAS 11H ÀS 15H

ONDE: R ATÍLIO BORIO, 71 - CRISTO

REI - CURITIBA - PARANÁ

INFORMAÇÕES: (41) 3262-1912
WWW.CENIBRAC.ORG.BR

CONVITES: ANTECIPADO R$ 12,00, NO

DIA R$ 15,00 CRIANÇAS (5 A 12 ANOS)
R$ 7,00 MARMITEX R$ 10,00.

Serviço – O endereço do
Nipo é Rua Camargo Paes,
118, Guanabara e os ingressos
antecipados custam R$13,00 e
na porta, R$15,00. Mais infor-
mações pelo telefone: 19/3241-
1213
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CINEMA

“O Sangue Quente do Japão”
prossegue até 21 de outubro

Em parceria com a Fun-
dação Japão, a Cine-
mateca Brasileira e o

Centro Cultural São Paulo
apresenta, até o dia 21 deste
mês, a mostra “O Sangue
Quente do Japão: Cinema Ja-
ponês Fora-da-Lei”, com 17
longas-metragens produzidos
entre 1937 e 1996, quase to-
dos eles inéditos no Brasil. Os
filmes apresentam um amplo
panorama do gênero conheci-
do no Japão como yakuza eiga,
que envolve todos aquelas
obras cujas tramas abordam
foras-da-lei e organizações
criminosas, desde filmes de
época (jidaigeki) até produ-
ções contemporâneas sobre
gângsteres e marginais.

PROGRAMAÇÃO

Alugados pelo Inferno (Jin-
gi no hakaba), de Kinji Fuka-
saku (Japão, 1975, 35mm, cor,
94’/Legendas em português)

Tetsuya Watari, Tatsuo
Umemiya, Yumi Takigawa,
Noboru Ando, Mikio Narita

Ambientado nas cidades de
Tóquio e Osaka durante a pri-
meira metade do século 20,
este longa se vale de um estilo
documental para retratar a tra-
jetória de um membro renega-
do da yakuza cujos atos impre-
visíveis e violentos o colocam
em conflitos com seu próprio
clã e com o clã de seu protetor.

Cinemateca: sáb (16), às
21h | qua (20) 19h

CCSP: sáb (9) 18h | qua
(13) 18h

A Cidade da violência (Pen
itsuwarazu, bôryoku no ma-
chi), de Satsuo Yamamoto (Ja-
pão, 1950, 35mm, pb, 112’ |
Legendas em português)

Ryô Ikebe, Sakae Ozawa,
Yasumi Hara, Masao Mishima,
Jûkichi Uno, Akitake Kôno,
Hajime Izu

Num subúrbio de Tóquio, a
população vive aterrorizada
pelas extorsões praticadas pela
polícia, pelos governantes e pe-
los gângsteres locais. Um jor-
nalista resolve denunciar a si-
tuação e inicia uma verdadei-
ra cruzada contra o crime or-
ganizado, que o leva a ser per-
seguido pela máfia e pelas au-
toridades.

CCSP: qui (14) 20h | dom
(17) 18h

Duelo em Takadanobaba
(Chikemuri Takadanobaba),
de Masahiro Makino e Hiro-
shi Inagaki (Japão, 1937,
35mm, pb, 51’ | Legendas em
português)

Tsumasaburô Bandô, Ko-
mako Hara, Ryosuke Kagawa,
Momonosuke Ichikawa, Taka-
shi Shimura

No final do século 17,
Yasubei, um samurai sem mes-
tre, leva uma vida de bebedei-
ras e confusões numa área
muito pobre de Edo (atual Tó-
quio), envolvendo-se em toda
e qualquer briga que apareça
em seu caminho.

CCSP: sex (15) 18h | dom
(17) 16h

Fighting Tatsu – The
Rickshaw Man (Shafu yu-
kyoden – Kenka Tatsu), de Tai
Kato. (Japão, 1964, 35mm, pb,
100’ | Legendas em português)

Junko Fuji, Choichiro
Kawarazaki, Jushiro Konoe,
Nami Munakata, Minoru Oki

Na cidade de Tóquio, no
início do século 19, Tatsu é um
condutor de riquixás – veícu-
los usados para o transporte de
pessoas constituído por uma
carroça de duas rodas puxada
por tração humana – que leva
uma vida honrada e pacífica.

CCSP: sex (15) 20h | qua
(20) 18h

O Grande duelo (Dai
satsujin), de Eiichi Kudo (Ja-
pão, 1964, 35mm, pb, 118’ |
Legendas em português)

Kotaro Satomi, Ryutaro
Otomo, Mikijiro Hira, Tôru Abe,

A Fundação Japão recebe
a palestra “Japão: um olhar oci-
dental a partir da cultura dos
vídeogames”, às 19h30, no dia
19 de outubro (terça-feira), no
espaço cultural. Ministrada por
Adriana Kei, docente do cur-
so de Design de Games e Tec-
nologia em Design de Anima-
ção, na Universidade Anhem-
bi Morumbi, a palestra é gra-
tuita, somente mediante inscri-
ção prévia.

Por meio de um passeio his-
tórico e sócio-cultural, o even-
to mostra a influência dos
games japoneses na cultura
ocidental a partir da década de
1970. Serão apontados os prin-
cipais fatos que levaram a in-
dústria norte-americana de
games voltar sua atenção para
a produção japonesa desse pe-
ríodo e a partir daí, a influên-
cia e consagração dos games
nipônicos no ocidente, levan-
do em consideração as mais
influentes empresas japonesas
como a Nintendo, Capcom,
Namco, Konami, Square Enix,
entre outras.

Serão apresentadas tam-
bém as principais influências
japonesas na cultura brasileira
dos games, considerando a
aceitação do público, o que
gerou um grande grupo de fãs
de franquias famosas de
games do Japão.

A Tokyo Game Show
(TGS), considerada a maior
feira de jogos eletrônicos do
Japão, acontece há 14 anos,

movimenta milhões de dólares
e funciona como um celeiro de
novas tecnologias e idéias.

Quem é – Formada em De-
senho Industrial pela Univer-
sidade Presbiteriana Macken-
zie com Mestrado defendido
na mesma instituição, Ariana
Kei é docente do curso de
Design de Games e Tecnolo-
gia em Design de Animação,
na Universidade Anhembi
Morumbi.  É também sócia-
proprietária do estúdio de
games Cats in the Sky onde
atua como game designer e
produtora. Recentemente, o
estúdio foi selecionado como
finalista em um dos maiores e
mais importantes festivais in-
ternacionais de  jogos indepen-
dentes, o IndieCade, com seu
jogo Cargo Delivery.

PALESTRA CULTURA POP - JAPÃO:
UM OLHAR OCIDENTAL A
PARTIR DA CULTURA DOS
VÍDEOGAMES
QUANDO: 19 DE OUTUBRO, DAS 19H30
ÀS 21H30
É NECESSÁRIO EFETUAR INSCRIÇÃO PRÉVIA,
ENVIANDO NOME COMPLETO E TELEFONE

PARA: INFO@FJSP.ORG.BR

ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO (AV. PAULISTA, 37, 1º ANDAR –
PRÓXIMO AO METRÔ BRIGADEIRO)
ENTRADA GRATUITA

VAGAS: 100 LUGARES

ACESSO PARA PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS

INFORMAÇÕES:
(11) 3141-0110 / 3141-0843

CULTURA DOS VÍDEOGAMES

Evento tem como foco a cultura
pop contemporânea japonesa

A Peônia Escarlate – Car-
tada de uma flor (Hibotan
Bakuto – Hanafuda shobu),
de Tai Kato (Japão, 1969,
35mm, cor, 98’ | Legendas em
português)

Junko Fuji, Ken Takakura,
Kanjuro Arashi, Ritsu
Ishiyama

Quinto capítulo da saga da
heroína Oryu, a Jogadora da
Peônia Escarlate (conhecida
em inglês como Red Peony
Gambler), assim chamada por
conta da tatuagem desta flor
que ostenta em seu corpo. Cri-
ada pelo roteirista Noribumi
Suzuki e protagonista de oito
filmes realizados pelos estúdi-
os Toei entre 1968 e 1972, a
personagem foi a primeira he-
roína feminina num gênero até
então monopolizado por perso-
nagens masculinos.

Cinemateca: sex (15) 21h
| dom (17) 17h

Sangue de vingança (Meiji
kyokaku-den – Sandaime
shumei), de Tai Kato (Japão,
1965, 35mm, cor, 90’ | Legen-
das em português)
Koji Tsuruta, Junko Fuji,
Kanjuro Arashi, Tôru Abe,
Masahiko Tsugawa

O clã Kiyatatsu está ten-
tando reconstruir seu nome
com uma empresa de constru-
ção honesta na Osaka de 1907,
mas o renegado clã Hoshino
não mede esforços para sabo-
tar seus esforços.

CCSP: ter (19) 16h | qui
(21) 18h

Shabu (Shabu gokudo), de
Tatsuoki Hosono (Japão, 1996,
35mm, cor, 164’ | Legendas em
português)

Koji Yakusho, Ai Saotome,
Masayuki Watanabe, Hirotarô
Honda, Akira Takahashi

Estrelado por Koji Yakusho,
uma das maiores estrelas do
cinema japonês contemporâ-
neo, este filme narra a épica
trajetória de um chefe da ya-
kuza que comandou um impé-
rio do tráfico de drogas no Ja-
pão durante três décadas, dos
anos 1970 aos 1990.

Cinemateca: sáb (16) 18h
| qui (21) 20h

Tragédia em Yoshiwara
(Yoto monogatari: Hana no
Yoshiwara hyaku-nin giri),
de Tomu Uchida (Japão, 1960,
35mm, cor, 109’ | Legendas em
português)

Isao Kimura, Chiezo Kata-
oka, Shinobu Chihara, Masao
Mishima, Sadako Sawamura

Um empresário têxtil de
sucesso é amado pelos seus
funcionários por sua bondade,
mas não consegue encontrar
uma esposa por conta de uma
marca de nascença que desfi-
gurou o seu rosto.

CCSP: qua (20) 16h | qui
(21) 20h

Wolves, pigs and men
(Ôkami to buta to ningen), de
Kinji Fukasaku (Japão, 1964,
35mm, pb, 95’ | Legendas em
português)

Ken Takakura, Rentaro
Mikuni, Rentarô Mikuni, Kinya
Kitaôji, Sanae Nakahara,
Shinjiro Ebara

Na Tóquio do início dos
anos 1960, um gângster solitá-
rio recruta homens fortes para
realizar um audacioso roubo
durante uma transação de dro-
gas entre clãs mafiosos, numa
estação de trem.

CCSP: qui (14) 18h | dom
(17) 20h

CINEMATECA BRASILEIRA
(LARGO SENADOR RAUL CARDOSO, 207
– PRÓXIMO AO METRÔ VILA MARIANA)
OUTRAS INFORMAÇÕES:
(11) 3512-6111 (RAMAL 215)
WWW.CINEMATECA.GOV.BR

CENTRO CULTURAL SÃO
PAULO (RUA VERGUEIRO, 1.000 –
PARAÍSO)
OUTRAS INFORMAÇÕES:
(11) 3397-4002
WWW.CENTROCULTURAL.SP.GOV.BR

Shiro Osaka, Nami Munakata
No final do século 17, o

despótico líder de um clã des-
cobre que alguns de seus sa-
murais estão tramando uma
sublevação contra ele, motiva-
da por seus desmandos e im-
postos abusivos, e ordena a
prisão dos suspeitos.

Cinemateca: qui (14) 19h
| dom (17) 21h

Hino para um massacre
(Minagoroshi no reika), de
Tai Kato (Japão, 1968, 35mm,
pb, 90’ | Legendas em portu-
guês)

Chieko Baishô, Makoto
Satô, Sanae Nakahara, Yuki
Kawamura, Kin Sugai

As investigações sobre o
assassinato de três ex-estu-
dantes de uma mesma univer-
sidade, estupradas e mortas a
facadas, revelam o plano de
um jovem “serial killer” para
eliminar as cinco mulheres su-
postamente culpadas pelo sui-
cídio de um rapaz, amigo do
criminoso.

Cinemateca: qui (14)
21h15 | ter (19) 19h

Hishakaku e Kiratsune
(Jinsei-gekijô: Hishakaku to
Kiratsune), de Tomu Uchida
(Japão, 1968, 35mm, cor/pb,
109’ | Legendas em português)

Koji Tsuruta, Ryutaro
Tatsumi, Junko Fuji, Ken
Takakura, Sachiko Hidari,
Tomisaburo Wakayama

Depois de passar oito anos
em Xangai, um velho gângster
chamado Kiratsune retorna a
Tóquio para cuidar do enterro
de seu antigo chefe e assumir
a proteção do filho dele.

Cinemateca: sex (15) 19h
| ter (19) 21h

History of a man’s face (Oto-
konokao wa rirekisho), de
Tai Kato (Japão, 1966, 35mm,
cor, 89’ | Legendas em portu-
guês)

Noboru Ando, Ichiro Naka-
tani, Ichizo Itami, Sanae Na-
kahara, Kanjuro Arashi

Um homem de ascendên-
cia coreana, vítima de um aci-
dente de carro, é reconhecido
pelo médico que o recebe no
hospital como um dos envolvi-
dos na violenta morte de seu
irmão mais novo.

CCSP: ter (19) 18h | qui
(21) 16h

O Homem do riquixá (Mu-
homatsu no issho), de Hiro-
shi Inagaki (Japão, 1943,
35mm, pb, 79’ | Legendas em
português)

Tsumasaburô Bandô, Ryu-
nosuke Tsukigata, Kyoji Sugi,
Keiko Sonoi

Matsugoro é um humilde
condutor de riquixá – veículo
pequeno de duas rodas, puxa-
do por tração humana – que
conquista a todos com sua sim-
patia e otimismo. Ao ajudar
um menino que precisa chegar
até o hospital, ele se envolve
afetivamente com a família do
garoto.

CCSP: sex (15) 16h

Japanese Yakuza (Nihon
kyokaku-den), de Masahiro
Makino (Japão, 1964, 35mm,
cor, 98’ | Legendas em portu-
guês)

Kinnosuke Nakamura, Ken
Takakura, Tôru Abe, Junko
Fuji, Hideki Matsukata

Um relato da disputa entre
duas gangues rivais da yakuza
pela posse de um território: o
tradicional clã Kibamasa, que
age de acordo com antigos
códigos de honra, valorizando
o dever e a honra, e o clã dos
irmãos Okiyama, uma gangue
mais moderna, de métodos
mais violentos e corruptos.

CCSP: sáb (16) 20h | ter
(19) 20h

A Lança ensanguentada
(Chiyari Fuji), de Tomu
Uchida (Japão, 1955, 35mm,
pb, 94’ | Legendas em portu-
guês)

Chiezo Kataoka, Ryunosu-
ke Tsukigata, Chizuru Kitaga-
wa, Yuriko Tashiro, Daisuke
Katô

No final do século 18, um
jovem samurai beberrão viaja
com seus dois servos pela es-
trada de Tokaido, rumo a Edo
(atual Tóquio). Ao longo do
caminho, são acompanhados
por todo tipo de pessoas que
fazem o mesmo trajeto:
andarilhos, vendedores, artis-
tas, camponeses, um menino
órfão e também, segundo as
autoridades, um ladrão de
identidade desconhecida.

CCSP: qui (14) 16h | qua
(20) 20h

A Peônia Escarlate – Aqui
está Oryu (Hibotan Bakuto
– Oryû sanjô), de Tai Kato
(Japão, 1970, 35mm, cor, 100’
| Legendas em português)

Junko Fuji, Eiko Yamagishi,
Kanjuro Arashi, Akio Hasega-
wa, Koji Tsuruta

Ambientadas no Japão do
início do século 20, as aventu-
ras da heroína Oryu, conheci-
da como a Jogadora da Peô-
nia Escarlate (Red Peony
Gambler, em inglês) foram nar-
radas numa série de oito filmes
produzidos a partir de 1968
pelos estúdios Toei.

Cinemateca: dom (17) 19h
| qua (20) 21h

O Grande Duelo, de Eiichi Kudo, um dos destaques da mostra

DIVULGAÇÃO

O Homem do Riquixá, de Hiroshi Inagaki, cartaz desta sexta-feira

COLUNA DO JORGE NAGAO

Custódio e Anita

(JORGE NAGAO)

“Vale acompanhar esta
narrativa movimentada, di-
vertida,  dramática, real”
(Paulo Markun)

Custódio e Anita não for-
mam um casal como Mirela
e Sandro ou Rubens e Ariane,
não é Luciane? Custódio e
Anita é uma longa história,
em quadrinhos.  Ele é o vale-
te ilustre que ilustrou as crô-
nicas da dama Denise Ribei-
ro; ela é a revolucionária
Anita Garibaldi, herói de dois
mundos. No final dos anos 70,
o paulistano Custódio costu-
mava curtir as férias em La-
guna-SC, terra de seus pais,
local da batalha que celebrizou
Anita. Lá, ele ouvia, encanta-
do, as façanhas da heroína e
pensava: -Um dia,  ainda vou
desenhar essa história!

Em 2007, com 40 anos,
depois de publicar um livro,
criar personagens, roteiros,
tiras, charges, animações
para agência de publicidades
y otras cositas buenas, Cus-
tódio resolveu encarar Anita.
O engraçado cartunista tor-
nou-se agora um sério pes-
quisador. Durante um ano,
para ser fiel aos fatos histó-
ricos, mergulhou em livros e
navegou em sites para saber
tudo da moglie de Giusepe.
Em 2008, inscreveu o proje-
to no Proac, programa de
ação cultural do Estado de SP
e venceu na categoria HQ.
Com o prêmio de R$ 25 mil
iniciou a longa empreitada.

Quem lê “Anita Garibali,
o nascimento de uma heroí-
na”, em uma hora, não ima-
gina que o livro custou a Cus-
tódio mil e uma noites de tra-
balho até por o “The End”.

Spacca, um gênio do gê-
nero, autor, entre outras
obras, de “Santô” (Santos
Dumont) e “Jubiabá”, prêmio
HQmix 2010, ensina o cami-
nho das pedras. “Contar a
história de Anita exige cora-
gem e persistência. Além de
dar vida e voz aos persona-
gens, o quadrinista precisa
recriar a época, cidades, pes-
quisar roupas, uniformes, ar-
mamentos e navios. Custódio

saiu-se muito bem pois so-
mos jogados no meio da ba-
talha e os estilhaços de bom-
ba estouram perto de nossos
ouvidos”.

Excetuando Giusepe, vale
registrar que ninguém amou
tanto Anita Garibaldi quanto
Wolfang Ludwig Rau. A pai-
xão irrefreável pela heroína
levou-o a transformar a sua
casa num verdadeiro Museu
Anita Garibaldi. A presença
de Anita foi tão avassalado-
ra na casa que a sua mulher,
enciumada, deixou Rau a sós
com a rival. A história desse
improvável triângulo amoro-
so é o tema do documentário
“Anita Garibaldi” que volta e
meia passa na TV Sesc. No
filme, Rau conta a sua obses-
são por Anita ao jornalista, es-
critor e também “anitólogo”
Paulo Markun.

O grande mérito de Cus-
tódio é abordar a infância e a
adolescência de Anita que
são tratadas superficialmen-
te em outras obras. No últi-
mo quadrinho, morria a Ana
Maria de Jesus Ribeiro, a
“Aninha do Bentão”, e nas-
cia a grande heroína AG.
Como o filme Tropa de Elite,
Custódio promete o Anita 2.
Se você gosta de H ou curte
Q, não perca esta HQ. Leia
Anita Garibaldi e se esbalde.
Como é uma edição do
autor,  peça o seu para
anita@custodio.net. Mais de-
talhes desta histórica obra
em www. anitagaribaldi.com
E ponto final. Ciao.

*Jorge Nagao é jornalista e colu-
nista do site Primeiro Programa
(www.primeiroprograma.com.br).
E-mail: jlcnagao@uol.com.br)

DIVULGAÇÃO
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Silvio Sano lança novo olhar
sobre os 100 anos do Corinthians

Canto do

Bacuri

FRANCISCO HANDA

Era de estatura mediana,
sempre com as calças dobra-
das até o meio das canelas
finas e morenas. Não se po-
deria dizer que fosse alguém
agressivo. Vivia sorrindo, um
sorriso entre irônico e pasmo.
Quando localizava um toco
de cigarro aceso, corria e co-
locando-o na boca aspirava
a fumaça para dar agradáveis
baforadas. Outras vezes ca-
tava o resto dos cigarros e
guardava atrás da orelha, não
apenas um, dois ou até três.

– Ferrinho – gritou al-
guém.

Girou nos calcanhares e
voltou sem que ninguém se
anunciasse. Não havia nin-
guém. Podia ser um grito vin-
do de uma janela, de alguém
oculto por trás das cortinas.
Brincadeira! Claro, de mal
gosto. Ninguém a vista, se-
guia o seu caminho em dire-
ção à matriz, ou qualquer ou-
tra direção, isso não impor-
tava. Nem ao menos se de-
cepcionava por tamanha mal-
dade.

As mães admoestavam
os filhos, caso fatos como
estes tivessem acontecido di-
ante de suas vistas. Menos
por compaixão pelo louco.
Quanto a ele, chegava a ser
tratado como um ser invisí-
vel, totalmente ignorado. Ha-
via, no entanto, um desprezo
em relação à sua cara, que
por alguma paralisia dos mús-
culos, deixava transparecer
um sinistro sorriso amarelo.
Não que ele estivesse alegre,
pelo contrário. Mais de uma
vez, chegou a receber sa-
fanões por ter cruzado gru-
pos de amigos, desafiando as
normas da boa educação.

Ferrinho, sem ser convi-
dado cortou a frente deles.
Recebeu tanto socos, que fi-
cou com um dos olhos roxos.
Nenhum pio, um único sus-
surro. Ele não falava, nem
por isso se sentia intimidado
em caminhar pelas ruas da-
quela pequena e pacata cida-
de do interior paulista. Havia
algo de bizarro em seus pas-
sos, leves, de pés enfiados em
sapatos de borracha e sem
meias. Não havia sofrimento
algum, apesar de sempre es-
tar solitário. Solitário, este
talvez não fosse o termo cor-
reto. De cabeça levantada,
encarava a todos, distribuin-
do uma alegria irresponsável,
que chegava a chocar.

Se Ferrinho era visto ca-
minhando na mesma calça-
da, as crianças trocavam de
lado, o mesmo acontecendo
com as mulheres. Dona Hil-
degardes foi uma delas, que
enfrentou o louco, quando
retornava para casa após as-
sistir a missa das 10 horas.
Levou a pior: Ferrinho lan-
çou-lhe uma encarada de tal
maneira, que ela apressou os
passos, cobrindo a cara de
vergonha. Nada tinha acon-
tecido de anormal. Apenas os

Louco da rua

olhos de Ferrinho brilharam,
provocando um desespero na
viúva. Chegando em casa,
teve que tomar seus sais para
enjôo e calmante para os ner-
vos.

– Alguém devia fazer al-
guma coisa – reclamou dona
Flores, enquanto recolhia-se
para os fundos, depois de bis-
bilhotar por mais de uma hora
a vida alheia.

– Vai esquentar a janta,
mulher – resmungou o mari-
do.

Do mais, tudo corria bem
em Saltópolis, era o nome
daquela cidade. Não foi bem
assim. O desaparecimento do
pequeno Luizinho alardeou os
ânimos da população local e,
logo, a acusação caiu sobre
o desvairado. Fez juntamen-
to. Mulheres, em sua maio-
ria, mas também o barbeiro,
o açougueiro, o da padaria, do
armazém, algumas crianças,
seus cachorros e companhia
assaltaram a casa do Ferri-
nho. Nem deu para a sua
mãe, velha mulata, passar a
tramela na porta. Desvario
total. Ferrinho, que neste
momento, preparava-se para
o banho, foi retirado dalí so-
mente com as calças na
mão. Atirado na rua, ao lon-
ge o delegado assistia, sem
muito intervir. Do alto de sua
escadaria, o padre ficou
afoito mas não abandonou
sua igreja.

Aquela turba exigia justi-
ça, como que todas as má-
goas passadas, pela existên-
cia do Ferrinho, tivesse um
fim com a sua eliminação.
Passaram a bater nele, man-
chando o chão do líquido de
beterraba que escorria do
nariz. Foi quando Genivaldo,
que trabalhava como ajudante
de farmácia, correu em seu
socorro. De braços abertos
ficou na frente do louco, que
continuava sorrindo, sem rai-
va, sem sofrimento. Aquele
sorria apenas. Isso deixou os
revoltosos mais furibundos e,
desta vez, catando as pedras
do chão prepararam para lan-
çar uma bateria de rajadas
graníticas. Genivaldo pedia
“parem com esta loucura...”

Neste interím cruzou a
esquina Luiz da Gama,
acompanhado de Luizinho.
Explicou que o filho tinha re-
solvido aventurar-se pelas
pedreiras, aos fundos de sua
casa. Mas agora estava tudo
bem. A máscara da fúria foi
se desfazendo, cada um de-
les, soltando a pedra no chão.
Não podiam prosseguir com
o massacre. Sentiam-se en-
vergonhados? Por pouco, es-
tariam cometendo uma tragé-
dia. Ferrinho que encontrava-
se deitado, continuou sorrin-
do, como nada tivesse acon-
tecido. Ferrinho, o louco. Al-
guma coisa mudara naquela
população, depois deste fato.
Foi por pouco tempo!

– Ferrinho...

chicohanda@yahoo.com.br

Silvio Sano teve que “pen-
durar” as chuteiras para
realizar um sonho. Expli-

ca-se. Arquiteto de formação,
Silvio Sano, enfim, encontrou
tempo para viabilizar um anti-
go projeto: publicar um livro a
partir de desenhos de gols e
jogadas que marcaram época
do centenário Sport Club Co-
rinthians Paulista. O resultado
pode ser conferido em “Corin-
thians 100 Anos – Gols Ilus-
trados” (Imprensa Oficial do
Estado de São Paulo, 168 pá-
ginas, R$ 25,00), cujo lança-
mento aconteceu no dia 28 de
setembro, no Museu do Fute-
bol, em São Paulo. São 74 ilus-
trações de gols, desde o pri-
meiro, marcado por Luigi Fabbi
não no primeiro jogo e sim no
segundo, contra o Estrela Po-
lar, ao de Dentinho anotado em
março deste ano na vitória de
2 a 1 sobre o Santo André.

Tem também o outro lado
da moeda, isto é, uma homena-
gem a cinco grandes goleiros
que passaram pelo Timão –
Tuffy, Gylmar dos Santos Ne-
ves, Ronaldo, Dida e Felipe – e
a dez defensores que fizeram
história no alvinegro do Parque
São Jorge: Zé Maria, Ditão,
Grane, Del Debbio, Gamarra,
Domingos da Guia, Murilo,
Idário, Wladimir e Brandão.

“Obras do gênero costu-
mam prestigiar os artilheiros.
Por questão de justiça, decidi
fazer esta homenagem”, es-
clarece Silvio Sano, que con-
tou com a ajuda do jornalista,
pesquisador, comentarista es-
portivo escritor, Celso Unzelte.

Os gols foram divididos em
capítulos, de acordo com as
conquistas (um por título):
Campeonato Paulista, Torneio
Rio-São Paulo, Copa do Bra-
sil, Campeonato Brasileiro e
Campeonato Mundial Interclu-
bes da Fifa. Há os gols mar-
cantes, os indicados por
Unzelte, os gols inesquecíveis
(segundo depoimentos de con-
selheiros vitalícios) e do cader-

no de adolescência do autor,
onde, aliás, tudo começou.

A ideia do livro, com prefá-
cio do jornalista Juca  Kfouri,
nasceu em função de um hobby
cultuado por Silvio Sano quan-
do tinha 15 anos, ou seja, há 45
anos, quando Silvio Sano ainda
era Silvio Kazushi Sano. Silvio
reproduzia os desenhos inspira-
dos na narração dos jogos e
baseado nas leituras dos jornais
da época. “Ainda não tinha te-
levisão em casa. O negócio,
então, era usar a imaginação”,
lembra o autor, que morava no
que é hoje o bairro do Jabaqua-
ra, na Zona Sul de São Paulo.
Os desenhos eram feitos com
caneta tinteiro – “coisa que
muitos jovens não conhecem”
– em folhas de caderno espiral,
que guarda até hoje.

“Como se tratava de um
hobby, sequer imaginava que
um dia os desenhos pudessem
ser publicados”, conta Silvio,
que decidiu trilhar arquitetura.
Por sinal, sua profissão também
contribuiu para aprimorar os tra-

ços. Ou melhor, seu ponto de
vista. “A formação de arquieto
me ajudou a  desenhar sob vá-
rias perspectivas”, conta Silvio,
que se aposentou no início des-
te ano. “Fiquei sabendo das
comemorações do Centenário
do Corinthians e decidi mostrar
o projeto à Imprensa Oficial do
Estado de São Paulo, que to-
pou a ideia”, observa o arquite-
to, que tem ainda outros cinco
livros publicados.

Não para... – “Corinthians 100
anos – Gols ilustrados” é um
livro leve, lépido e solto, como
os melhores atacantes que
passaram pela história do clu-
be. Descontraído como uma
pelada de rua, jogada com bola
de meia e pés descalços, e
lúdico como um jogo de fute-
bol de botão, jogado com o avô
no quintal de casa”, afirma
Hubert Alquéres, presidente
da Imprensa Oficial, na apre-
sentação da obra.

E Silvio Sano não pretende
parar por aqui. O próximo pro-

jeto deve ser um livro com os
gols do Brasil em todas as Co-
pas ou um com os gols do Rei.
Como diz o grito de incentivo
da Gaviões: “Não para, não
para...”

(Aldo Shiguti)

CORINTHIANS 100 ANOS –
GOLS ILUSTRADOS, DE SILVIO
SANO

ONDE ENCONTRAR:
• CASA DAS ROSAS (AV PAULISTA, 37)
• MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

(PRAÇA DA LUZ, S/Nº)
• MUSEU DA IMAGEM E DO SOM (AV.
EUROPA, 158)
• XV DE NOVEMBRO (RUA XV DE

NOVEMBRO, 318)
• LIVRARIA VIRTUAL

(WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR/
LIVRARIA)
• SEADE (AV. CÁSPER LÍBERO, 464)
• LIVRARIA DA VILA FRADIQUE (RUA

FRADIQUE COUTINHO, 915)
• CORAG (PORTO ALEGRE/RS)
• CATAVENTO

• ARTERIX

• CULTURA

• MARTINS FONTES DE SANTOS

• LIVRARIAS DA EDUSP

• LIVRARIAS DA FOLHA

JORNAL NIPPAK

O arquiteto Silvio Sano exibe o livro “Corinthians 100 Anos - Gols Ilustrados”, que já está à venda

JORNAL NIPPAK

O autor Toshio Ichikawa em Noite de Autógrafos no Café Kohii

A Nippak Graphics Edito-
ra lançou na semana passada
no Café Kohii na Liberdade,
centro de São Paulo, o livro
“Da Província de Toyama para
o Brasil” Histórias da presen-
ça da Província no Brasil de
autoria de Toshio Ichikawa. A
publicação de 224 páginas re-
trata os aspectos culturais e de
solidariedade entre os imigran-
tes da Província de Toyama em
prol da comunidade no Brasil
e esclarece os programas de
bolsas de estudo e estágios
para o aperfeiçoamento tecno-
lógico e os resultados alcança-
dos. Retrata. Descreve tam-
bém a formação das Escolas
de língua japonesa do bairro da
Terceira Aliança e de Miran-
dópolis e as contribuições dos
professores japoneses.

O livro sintetiza ainda as
realizações e benefícios trazi-
dos pelo Acordo de Amizade
e Cooperação entre o Estado
de São Paulo e Toyama; e os
feitos extraordinários do pro-
jeto Japan International Coo-
peration Agency (JICA) / Uni-
versidade Estadual de Campi-
nas (Unicamp) nas pesquisas
médicas e na consolidação do
Gastrocentro; bem como a
presença das tecnologias in-
dustriais de Toyama no Brasil.
A publicação têm os direitos
reservados para a Associação
Toyama Kenjin do Brasil.

De acordo com o autor,
Toshio Ichikawa o livro foi ela-
borado com o objetivo dos des-

cendentes brasileiros que não
sabem ler a história em japonês,
possam conhecer um pouco a
história dos antepassados no
Brasil. Para ele o intuito não foi
criar satisfação pessoal, mas
compartilhar uma parte dos
acontecimentos e atividades hu-
manas ocorridas no passado,
com todos os descendentes e
amigos. “Graças a Deus tive-
mos o patrocínio de três gran-
des entidades: a YKK empresa
muito conhecida no Brasil e no
mundo; a empresa Nachi de
Toyama e a Fundação Kunito
Miyasaka que é do grupo ex-
banco América do Sul, origina-
do da Aliança (fundada pelo
Grupo Bratak). Esses três gru-
pos deram o suporte financeiro
para que essa publicação ocor-
resse”, destaca.

Toshio Ichikawa conta que

escreveu o livro em menos de
quatro meses, a parte mais di-
fícil foi encontrar as fotos para
que o leitor tenha uma leitura
mais agradável. “A Província de
Toyama e seus descendentes
fizeram grandes contribuições
no Brasil. Uma das coisas que
posso falar com destaque é o
projeto via JICA e Unicamp,
onde os professores da Univer-
sidade de Medicina e Farmá-
cia de Toyama deram importan-
tes contribuições, e outro pro-
jeto na área industrial”, afirma.

Outras contribuições essen-
ciais segundo Toshio Ichikawa
são as cidades irmãs de Taka-
oka com Mirandópolis e Toya-
ma com Mogi das Cruzes que
fortalecem as relações interna-
cionais. Além disso, têm os pro-
fessores japoneses que perma-
necem durante dois anos no

Brasil para ensinar a cultura e a
língua japonesa.

Autor – Toshio Ichikawa nas-
ceu no bairro da Terceira Ali-
ança (bairro Toyama) na cida-
de de Mirandópolis, interior de
São Paulo. É engenheiro ele-
trônico pelo Instituto Tecnoló-
gico de Aeronáutica (ITA). Foi
estagiário da The Association
For Overseas Technical
Scholarship Caots na Nec Cor-
poration, Japão. Cursou pós-
graduação na Universidade
Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), cursos na FGV,
ESPM e nos Estados Unidos.
Foi engenheiro especialista e
executivo da Nec do Brasil,
consultor de projetos do Japan
Bank for International Coope-
ration (JBIC). É professor da
área de tecnologia de informa-
ção e comunicação.

(Afonso José de Sousa)

Confira as fotos do lança-
mento na pág 2 desta edição

CULTURA

Livro enfoca a cultura e as contribuições dos imigrantes e do
governo de Toyama em prol da comunidade no Brasil
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É comum na sociedade
a formação de grupos
para uma determinada

atividade e, não poderia ser
diferente na pesca. Os que
procuram as tilápias são
exemplo disso e formam mais
um grupo facilmente
identificável nos pesque-pa-
gues.

É fácil ver essa turma nas
represas e rios, confortavel-
mente sentados e de olho em
várias varas de mesmo com-
primento. Na natureza costu-
mam usar como isca: minho-
cas, bichinhos de laranja ou
pão, folhas de erva doce e etc.
Normalmente preferem che-
gar nos locais ao entardecer
e usar a noite para buscar os
seus troféus. De longe, avis-
tamos os lampiões com o foco
dirigido para baixo, para não
assustar as mais ariscas das
margens. Varas longas de
bambu dispostos a frente de-
les, com chumaço de erva
doce costumam ser utilizados
como chamariz.Falam baixo e
evitam circular muito. Para
facilitar deixam quase tudo a
mão, inclusive o café e lan-
che para passar a noite.Nos
pesque-pagues o conforto e
segurança é muito maior.
Além da prática ser durante
o dia, tem a disposição mais
iscas, inclusive as industriali-

Tilapeiros!!! Esta turma de pescadores é fácil
de distinguir e são vistos, invariavelmente,
em todos os pesque-pagues.

NIPPAK PESCA

Roberto Shirata
Texto:

Mauro Yoshiaki Novalo
Revisão:

Aldo Shiguti
Publicidade:

shirata@nippak.com.br
Tel. (11) 3208-3977

Nome científico / Nome comum
Tilapia aurea - Tilápia-azul

Tilapia galilaea - Tilápia-da-Galiléia
Tilapia heudeloti - Tilápia-do-Senegal

Tilapia hornorum - Tilápia-do-Zanzibar
Tilapia macrochir - Tilápia-barbatana-longa

Tilapia mariae - Tilápia-manchada
Tilapia melanotheron - Tilápia-de-queixo-preto

Tilapia rendalli - Tilápia-de-peito-vermelho
Tilapia sparrmani - Tilápia-listrada

Tilapia urolepis - Tilápia-Wami
Tilapia zillii - Tilápia-de-barriga-vermelha

zadas. Fora isso, podem se
alimentar tranquilamente e da
melhor forma possível. E ain-
da levar a família toda, mes-
mo que algum membro não
goste de pescar, alguns locais
tem piscina e outros itens para
oferecer. Quanto a levantar os
peixes, aí já é outra história.

Tilápias – Nativas da África,
foram introduzidos em muitos
lugares do mundo, e hoje são
comuns em muitos estados do
Brasil. Sua carne é bastante
apreciada pelo sabor e leveza.

Consta que a do nilo foi um dos
primeiros peixes a serem cria-
dos pelos antigos egípcios.

Também é utilizado para
controlar infestação de plantas
aquáticas e se reproduz rapi-
damente podendo gerar 4 de-
sovas por ano, em água com
temperatura ideal. Então já dá
para perceber porque se proli-
feraram rapidamente e é en-
contrado em muitos pontos e
em grande quantidade nas re-
presas brasileiras.

Tralha – Como na natureza, o

material mais indicado mesmo
para as grandes, são as varas
lisas - telescópicas ou não. O
comprimento vai ser conforme
gosto pessoal e, a linha tende a
ser o mais fino possível para não
ser percebido pelos peixes. Pe-
quenas bóias e outras (tipo pali-
to) com extrema sensibilidade
são as indicadas. O motivo ób-
vio é porque ao sentir a linha pre-
sa, rapidamente larga a isca. Cla-
ro que as pequenas ao contrá-
rio, como todo filhote, costumam
chegar antes e abocanhar a
isca. É comum ver hoje a
customização de varas telescó-
picas para molinetes, isto é, es-
colhido uma vara boa, nele se
adapta o “reel seat” (adaptador
para engatar o molinete) + os
passadores de linha e, pronto!
Você tem uma vara de pesca
leve e que enverga muito... jun-
ta o prazer da varinha caipira
com os lançamentos para ir bus-
car o peixe mais longe. Com este
conjunto poderá pescar com
bóia ou no fundo, a escolha é
sua.Se optar pela imitação de
ração ou isca artificial, melhor
mudar o conjunto vara +
molinete para uma vara de ação
rápida e com resistência adequa-
da para arremessar bóia
cevadeira. Isto porque o peixe
ao perceber a falsa isca, larga a
mesma. Assim, quanto mais rá-
pido for sua resposta melhor a
chance da fisgada
certeira.Utilizando imitação em
cortiça ou EVA (flutuantes) é só

montar um chicote de pelo me-
nos 60 cm, com a isca no final.
Se utilizar de miçanga ou similar
(que afundam) vai precisar de
uma “bóia lambari” intercalada
entre a isca e a bóia cevadeira,
para regular a altura da isca.
Neste caso, é iniciar colocando
a bóia lambari a 7 a 10 cm de
distância da isca e ir aumentan-
do. Ficar de olho na boinha, se
afundar, fisgueeeeeeeee!

Isca – Quem não quer quiser
os pequenos na linha, e estiver
com massa, o jeito é moldar
num tamanho maior. E aí, mes-
mo que mordam ainda tem so-
bra para atrair o grande, que
sempre é mais desconfiado e,
retarda o seu ataque, evitando
o alvoroço.
Bichinhos e minhocas é usar
dos mais ativos, lembrando que
a vibração causada pela mo-
vimentação destes é funda-
mental para atrair mais peixes.
CevaPescando com vara lisa,
sempre é bom cevar para o
peixe encostar e ficar próximo
da margem onde está. Ração
de coelho encaixa perfeita-
mente para situação.Caso es-
teja arremessando, tenha o
estilingue para lançar ração flu-
tuante próximo da bóia de ar-
remesso ou use das cevadeiras
para levar este engodo e atra-
ir os peixes à superfície.

Acessórios – Para quem vai
pescar de fundo ou com vari-
nha lisa, fundamental ter apoi-
adores. Facilitam tanto na vi-
sualização da batida do peixe
como no conforto e praticida-
de de se ter mais varas arma-
das para pesca. Para quem vai
de massa, usar dos anzóis com
mola ou então, montar 2 an-
zóis deixando-os com as pon-
tas uma para cada lado, faz a
diferença na hora da fisgada.

Técnica – Observando a pre-
sença do peixe na linha ( movi-
mentação da linha ou pequena

ação na ponta da vara) mansa-
mente tire-a do apoiador e
aguarde. Pacientemente deixe a
linha movimentar para os lados,
e levante a ponta devagar, caso
sinta o peso do peixe ou a ponta
afunde, é fisgar com vigor. A
partir daí é segurar sempre no
butt (cabo) deixando a vara
envergar (tração) para cansar
o peixe. A tilápia costuma dar
umas corridas para os lados e,
se for grande demora um pou-
co para cansar, quando vira de
lado e bóia, encostando na mar-
gem. Esta é a hora de retirá-la
dágua, tomando cuidado com os
espinhos dorsais, que podem
causar ferimentos doloridos.
Como não tem dentição, com o
polegar e o indicador você pode
segurar na mandíbula inferior e
facilmente levantar para foto-
grafia, sempre deixando na ho-
rizontal que é o indicado.

Como não se pode prever
que espécie vai entrar cabe
falar que piaus cantam a linha,
correndo como torpedos.
Matrinxãs pulam ao notar que
estão presos, com exceção dos
grandes que brigam no fundo.
Catfishes costumam nadar em
direção da margem onde está
o pescador. Mas se for um re-
dondo (pacu, tambacus e etc)
ou carpa, prepare-se que a bri-
ga vai ser dura pois além de
pesados, tem muita resistência.

Caixa de pesca – Sempre é
bom ter de reserva:
• linhas de vários diâmetros
• chumbos de diversos tama-
nhos e formatos
• anzóis
• tesoura ou canivete multi
função
• alicate de bico
• alicate de contenção
• bóias variadas

Não se esqueça do boné ou
chapéu, óculos de proteção se
for o caso e, sempre pergunte
antes sobre os procedimentos
adotados no local. Ótima pes-
caria!!!
(Mauro Yoshiaki Novalo)

AGRADECIMENTOS:
Pesqueiro Cantareira

Telefone: 6204-7754
Av. Luís Carlos Gentile

de Laet, 2500 - Cantareira
São Paulo - SP

http://
jornaldapesca.uol.com.br/
pesqueiros/cantareira.htm

Os grupos que procuram as tilápias são faceis de serem identificados nos pesque-pagues

A carne da tilápia é bastante apreciada pelo sabor e leveza

ARQUIVO PESSOAL
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ARTES

Roberto Takata transforma arte de esculpir frutas
e legumes em trabalho oficial

ARTES

4ª Grande Exposição de Artes Bunkyo prossegue até este domingo
Realizada pela Comissão de

Artes Plásticas do Bunkyo (So-
ciedade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência So-
cial), a 4ª Grande Exposição de
Artes Bunkyo prossegue so-
mente até este domingo (17).
Durante a cerimônia, no último
dia 2, as autoridades presentes
fizeram a entrega dos prêmios
aos artistas ganhadores da men-
ção honrosa, das medalhas de
ouro, de prata e de bronze.

Para a exposição deste ano
foram selecionadas 268 obras
de um total de 403 trabalhos
inscritos. Cada categoria (arte
craft, arte contemporânea e
arte biten) concedeu uma me-
dalha de ouro, duas medalhas
de prata, três medalhas de
bronze e cinco menções hon-
rosas, totalizando 33 obras pre-
miadas.

Na categoria Arte Craft,
Lu Leão recebeu de Marcia
Cristina Cabral Rivelino, dire-
tora do Hobby Cerâmica, o
prêmio representando os de-
mais ganhadores da menção
honrosa: Iná Uehara, Magali
Ercolin, Katsue Yasuoka e
Eliana Mota.

O prêmio bronze foi con-
cedido a Alice Imai, Águeda
Zabisky e Ondina Ia Felippe.

Receberam o prêmio pra-

ta: Maruska e Cibele Nakamu-
ra. O ouro ficou com o traba-
lho conjunto de Marcelo Yoshi-
nori Tokai e Luciane Yukie
Sakurada.

Ivone Shirahata, presiden-
te da Comissão de Arte Craft,
homenageou a ceramista
Shoko Suzuki.

A Arte Contemporânea en-
tregou menção honrosa a Auro
Hideki Okamura, Marcia
Shizue Sakamoto, Maddio
Jugend, Dalila F. dos Santos
Nascimento e Marcos de Oli-
veira, que recebeu o prêmio de
Elza Oda, presidente da Co-

DIVULGAÇÃO

Para a exposição deste ano foram selecionadas 268 obras

missão de Artes Plásticas, re-
presentando os demais artis-
tas.

Conquistaram o prêmio
bronze da categoria Luiz Au-
gusto Arantes, Catharine Gati
e Vera Parente. O Prata foi
para Clara Yumi Suzuki e Mar-
cos Damascena.Contemplada
com o Ouro, Dulcineia
Pimentel Oliveira Montico.

Os artistas plásticos Yuta-
ka Toyota e Fang receberam
as placas de homenagem, res-
pectivamente, de Elza Oda,
presidente da Comissão de
Artes Plásticas, e Ichiro

Maeda, representante da Câ-
mara de Comércio e Indústria
Japonesa do Brasil.

Na Arte Biten, Iolanda
Ioshiko Kosai recebeu o prê-
mio de menção honrosa de
Naoaki Uchiyama, diretor ge-
ral da Fundação Japão, repre-
sentando os demais ganhado-
res: Yasuko Tada, Kayo
Hashimoto, Paulo Byron Oli-
veira Soares Filho e Zoe
Miyuri Hayashi Marcelino.

Débora Henske, Ichiro Sa-
saki e Ceres Moreira da Silva
Panicucci foram merecedores
do prêmio bronze. Eiji Yajima
e Tania Regina Barbosa da
Silva receberam o prata. O
ouro ficou com Yoko Gokita.

Cláudio Tozzi – A homena-

gem prestada ao artista plásti-
co Cláudio Tozzi foi entregue
pelo vice-presidente do Bun-
kyo, Jorge Yamashita.

Ao final da cerimônia, o
público circulou pelos três an-
dares expositivos e pode apre-
ciar calmamente as diferentes
obras. Além disso, o Museu de
Artes Nipo-Brasileiro esteve
aberto à visitação expondo tra-
balhos dos artistas homenage-
ados, da Comissão Organiza-
dora e também dos membros
do júri da 4ª Grande Exposi-
ção de Artes Bunkyo.

Até o dia 17 de outubro, o
hall do Grande Auditório abri-
ga as obras de ouro nas três
categorias e os quadros de
Arte Contemporânea. No 1º
andar estarão expostos os tra-

balhos de Arte Biten e, no Sa-
lão Nobre, no 2º andar, pode-
rão ser vistas as peças de Arte
Craft. O Museu de Artes Nipo-
Brasileiro também permanece
aberto durante todo o período
da exposição.

(do site do Bunkyo)

4ª GRANDE EXPOSIÇÃO DE
ARTES BUNKYO 2010
ONDE: BUNKYO (R. SÃO JOAQUIM,
381, LIBERDADE – PRÓXIMO À ESTAÇÃO

SÃO JOAQUIM DO METRÔ)
ENTRADA GRATUITA

QUANDO: ATÉ DIA 17 DE OUTUBRO

(DOMINGO). QUINTA E SEXTA, DAS 12 ÀS

18H; SÁBADO, DAS 10 ÀS 18H. NO

DOMINGO, A EXPOSIÇÃO FICARÁ ABERTA

AO PÚBLICO DAS 10 ÀS 15H

INFORMAÇÕES: (11) 3208-1755 OU

BUNKAMATSURI@BUNKYO.ORG

Depois de encerrar a sua
agenda 2010 na Feira
Internacional de Fru-

tas, Legumes e Derivados,
Tecnologia e Logística (Fruit
& Tech), feira de negócios
exclusiva para os profissionais
do setor, realizada entre os dias
27 e 29 de setembro no Expo
Center Norte, o especialista em
esculturas em frutas e legumes,
Roberto Takata se prepara
para a maratona de eventos que
cumpre em novembro e dezem-
bro. Ao ser um dos únicos pro-
fissionais a exercer a arte co-
nhecida mundialmente como
“carving fruit and vegetable”,
ele também já tem compromis-
sos agendados para 2011 quando
vai participar de vários even-
tos, entre eles o Festival do Ja-
pão e Enflor (Holambra), am-
bas em julho; Parque e Festa;
9ª Festa de Flores Embu das
Artes entre setembro e outu-
bro; bem como ministrar cur-
sos no Sebrae.

Roberto Takata atua na
arte considerada terapêutica,
há cinco anos quando criou
uma empresa de decoração de
esculturas em frutas e legumes
para eventos em geral, deno-
minada Esmeralda Decora-
ções (www.esmeraldadeco-
racoes.com.br). Ele trocou de
área profissional após traba-
lhar dia e noite em um restau-
rante na cidade de São Ber-
nardo do Campo – ABC Pau-
lista, cansado do estresse diá-
rio. Paralelamente o nikkei que
também ensina a preparar flo-
res decorativas, é hoje um dos
profissionais mais requisitados

em DVDs e vendo ferramen-
tas para esculpir”, destaca.

As esculturas de Roberto
Takata estão presentes nos
enfeites de pratos ou na deco-
ração de uma mesa inteira,
geralmente, em festas de ani-
versários, inauguração de lo-
jas, feiras ou casamentos. Ele
transforma cenouras, rabane-
tes, nabos, maçãs, melancias
e outros alimentos em garças,
borboletas, figuras geométri-
cas, escudos de time de fute-
bol, flores, vasos e outros itens
que servem para valorizar
qualquer prato japonês. Entre
as esculturas grandiosas que já
construiu está um pavão de
abóbora e nabo que pesava 12
quilos e tinha 75 cm em cada
uma das asas. Os preços das
esculturas variam. Uma me-
lancia esculpida com flores ou

DIVULGAÇÃO

As esculturas de Roberto Takata estão presentes nos enfeites de pratos ou na decoração de mesas...

para mostrar as suas habilida-
des na escultura de alimentos
hortifruti, em eventos e festas.
“Aprendi esta arte em escul-
tura, como autodidata e fiz es-

pecialização na Tailândia e Ja-
pão, posso esculpir flores, ani-
mais, logo e retrato nas frutas
e legumes. Ensino as pessoas
com o curso prático ou curso

logotipos custa entre R$ 150 e
R$ 220 reais. Já os mais caros
são os pássaros e pavões de
legumes que custam entre R$
180 a R$ 280 reais.

Para o especialista nikkei o
seu trabalho tem um significa-
do sentimental porque ele sem-
pre foi ligado à gastronomia,
gosta de pilotar o fogão (foi dono
restaurante), e sabe como é
gratificante decorar um ambi-
ente gastronômico o que valo-
riza a comida. “Quase todas as
frutas e legumes são fáceis de
esculpir, desde que a faca es-
teja bem afiada, a mais difícil
eu considero mamão papaya
maduro, porque tem uma pare-
de muito fina e mole”, revela.

O interesse de Roberto
Takata pela arte de esculpir
frutas e legumes surgiu na épo-
ca em que ele era proprietário
de restaurante e buffet entre
2000 a 2005, no qual já deco-
rava esculturas, e percebeu
que fazia muito sucesso. “Re-
solvi investir neste seguimen-
to que ainda é muito pouco di-
vulgado no Brasil”, alerta. Ro-
berto Takata participa somen-
te de eventos e exposições,
atividade esta que é o seu prin-
cipal meio de sobrevivência,
sua profissão de fato é técni-
co em mecânica função que
exercia como projetista de ele-
vadores na Atlas Schindler.

Aprimoramento – Com o in-
tuito de participar de um curso
de complemento profissional
para buscar inovação, inclusi-
ve escultura em sabonete, Ro-
berto Takata, viaja no dia 14

de outubro para a Tailândia,
Sudeste asiático (berço da arte
da escultura em frutas e legu-
mes), onde pretende aperfei-
çoar conhecimentos para ve-
rificar o nível de trabalho dos
escultores daquela região.
Depois viajará para Paris –
França; Lisboa – Portugal,
onde vai se encontrar com os
maiores internautas do seu site
que recebe 800 acessos por
mês; e retorna para Paris. Ele
encerra a sua viagem na Re-
pública Dominicana onde fará
uma visita técnica para mos-
trar o seu trabalho.

Em São Paulo Roberto
Takata realiza um curso práti-
co de escultura de frutas e le-
gumes com duração de até
dois dias para pessoas interes-
sadas em aprender as técnicas
e ferramentas da escultura.
Desde 2008 quando começou
a ministrar o curso, cerca de
90 pessoas participaram das
aulas entre sushimens, chefs
de cozinha, decoradores, gar-
çons, profissionais de hotelaria,
pessoas de São Paulo onde
80% delas se tornaram escul-
tores profissionais, do Rio de
Janeiro e Belém (Pará).

Para divulgar o seu trabalho
e facilitar o aprendizado ele lan-
çou dois CDs, um sobre peças
de frutas e outro relativo às flo-
res, com preço individual de R$
75,00. O curso é realizado na
Rua Dom Miguel Costa, 194 –
Saúde / São Paulo Telefone
5061-2082. O escultor também
comercializa uma faca de escul-
tura ao preço de R$ 50,00.

(Afonso José de Sousa)

... nikkei sempre foi ligado à gastronomia
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NXR 150 Bros 2011 chega às
concessionárias em outubro

Apresentada ao público
brasileiro em setembro
de 2009, a NXR 150

Bros versão flex conquistou os
consumidores de todo o País.
Prova disso são os números de
venda alcançados: em apenas
um ano, foram mais de 180 mil
unidades comercializadas de
ambas as versões, sendo des-
te total, 73% do modelo flex.

Diante da aceitação do
consumidor brasileiro e refor-
çando seu compromisso com
a preservação do meio ambi-
ente, o modelo 2011 da NXR
150 Bros chega às concessio-
nárias em outubro deste ano
exclusivamente na versão flex.

A motocicleta, primeira on-
off road do mundo com tecno-
logia bicombustível, ratifica o
pioneirismo da Honda e acom-
panha a estratégia mundial da
empresa para a preservação
do meio ambiente. Isto por-
que, quando comparado à ga-
solina, o etanol (álcool) tem a
vantagem de ser uma fonte de
energia renovável e menos
poluente, além de estar alinha-
do com a estratégia de matri-
zes energéticas do governo
brasileiro.

Visando simplificar as in-
formações em relação ao fun-
cionamento da tecnologia Mix,
a Honda retirou do painel da
motocicleta a luz “MIX”, per-
manecendo apenas a luz
“ALC”, que acenderá sempre
que houver mais de 80% de
etanol (álcool) no tanque e em
condições de temperatura
abaixo de 15°C.

Versatilidade – Fácil pilota-
gem, conforto, design aventu-

reiro, diferenciação perante os
modelos street utilitários, fácil
manutenção, resistência, segu-
rança, alto valor de revenda e
versatilidade são alguns dos
atributos que permitiram que a
NXR 150 Bros, ao longo de
sua trajetória, se firmasse na
liderança de vendas do seg-
mento on-off road no merca-
do nacional de duas rodas. O
modelo atende às expectativas
dos usuários que desejam uma
motocicleta que encare com
desenvoltura asfalto, terra e
pisos irregulares. Opção prá-
tica de locomoção para a ci-
dade e para a área rural, ofe-
rece prazer na pilotagem em
qualquer situação, com segu-
rança e conforto.

O motor OHC (Over Head
Camshaft), de 149,2 cm3, qua-
tro tempos, monocilíndrico, é

alimentado por sistema de in-
jeção eletrônica PGM-FI
(Programmed Fuel Injection),
que proporciona funcionamen-
to uniforme, acelerações pro-
gressivas e lineares, respostas
imediatas e comando do ace-
lerador mais suave e confor-
tável. O sistema é dotado da
exclusiva tecnologia Mix Fuel
Injection, que permite a moto-
cicleta rodar com gasolina ou
etanol (álcool) em qualquer
proporção.

Possui balancins e coman-
do de válvulas roletados, que
asseguram menor atrito entre
os componentes internos. Para
reduzir vibrações, há um
balanceiro na parte inferior do
bloco do motor, que gera movi-
mento oposto ao virabrequim.
Além disso, o jato de óleo na
parte interna do pistão reduz o

aquecimento e o desgaste.
Seu design, desenvolvido

especificamente para o públi-
co brasileiro, transmite robus-
tez, resistência e modernidade.
Na dianteira, o farol é integra-
do ao paralama, que possui vin-
cos remetendo à esportivida-
de. O conjunto óptico frontal,
com ampla capacidade de ilu-
minação, é composto por mo-
derno farol, refletores multifo-
cais e lente de policarbonato.
Na traseira, a lanterna garan-
te melhor visibilidade e traz,
integrado a ela, o suporte de
placa. Os espelhos retroviso-
res, com formato oval, ofere-
cem ótimo campo de visão e
são, ao mesmo tempo, com-
pactos e seguros. O tanque
tem capacidade para armaze-
nar 12 litros de combustível
(com 2,3 litros de reserva).

DIVULGAÇÃO

Motocicleta é a primeira off road do mundo com tecnologia biocombustível: pioneirismo

O Honda Fit fez história ao
atingir a expressiva marca de
3,5 milhões de unidades ven-
didas mundialmente. Somente
no Japão, o modelo, que é co-
nhecido como Honda Jazz em
alguns países, chegou a 1,5 mi-
lhão de unidades comercializa-
das.

O resultado retrata um ve-
ículo que revolucionou o seg-
mento dos monovolumes.
Mostrou-se um modelo moder-
no, confortável e dotado de ele-
vada tecnologia. Apresentado
oficialmente em 2001, ele está
em sua segunda geração e é
comercializado em 115 países.

No Brasil, o Honda Fit co-
meçou a ser produzido em
2003 e já superou a casa das
300 mil unidades emplacadas.
O New Fit, como é chamada
sua nova geração em territó-
rio nacional, é considerado um

VEÍCULOS

Fit atinge marca de 3,5 milhões
de unidades vendidas

DIVULGAÇÃO

dos veículos mais bem avalia-
dos do setor automotivo.

Mas a linha Fit não para por
aí. A Honda anunciou para
outubro o início da produção
sua versão híbrida, o mais novo
ecologicamente correto da
marca. O veículo é equipado
com o mesmo motor do Honda
Insight, um propulsor a gasoli-
na de 1.3l e outro elétrico. Na
Europa, estará disponível para
comercialização em 2011.

No Japão, modelo é conhecido como Honda Jazz

A Honda participou, pelo
terceiro ano consecutivo, do
Congresso e Exposição Inter-
nacionais de Tecnologia da
Mobilidade SAE Brasil, um
dos mais importantes encontros
de engenharia da mobilidade
do mundo. O evento ocorreu
entre os dias 5 e 7 de outubro,
no Expo Center Norte, em São
Paulo (SP).

O Painel do Comitê de Duas
Rodas teve como tema “O ho-
mem, a máquina e as vias”.
Sobre a temática do “homem”,
foram abordadas as técnicas de
pilotagem com segurança e os
comportamentos que devem ser
adotados pelo motociclista no
dia a dia do trânsito. Já o tópico
“as vias” abordou o estado de
conservação das ruas, estradas
e rodovias utilizadas cotidiana-
mente pelos motociclistas e os
desafios apresentados nesse
sentido. Com relação à “máqui-
na”, a Moto Honda da Amazô-
nia apresentou a tecnologia de
freios Combined ABS (C-
ABS).

A tecnologia reúne os be-
nefícios do ABS (Anti-lock

NOVIDADES

Novo walkman da Sony oferece
até 30 horas de música

A Sony Brasil apre-
senta os novos integran-
tes da família Walkman,
que começam a ser ven-
didos no País este mês.
Com cores vibrantes e
recursos modernos, os
produtos permitem até
30 horas de reprodução
de música e 4 horas de
vídeo. A marca disponi-
biliza três modelos para
a nova série E, um de
4GB, o NWZ-E453; um
de 8GB, o NWZ-E454;
e um de 16GB, o NWZ-
E455. Todos eles repro-
duzem arquivos de
vídeo, foto e áudio, pro-
porcionando uma expe-
riência completa ao
consumidor. Sua bateria de lon-
ga duração oferece muito mais
tempo de reprodução, permi-
tindo que o usuário mantenha
o produto longe da tomada du-
rante uma longa viagem, na
academia, no trabalho, etc.

Com o display de três li-
nhas, é possível visualizar in-
formações completas sobre o
arquivo que está executando,
como os dados de uma músi-
ca, incluindo nome do cantor,
nome da canção, álbum e as-
sim por diante. Todos vêm com
memória flash, tela LCD de 2
polegadas de 420 x 320 pixels
e conexão USB 2.0.

Por meio da tecnologia
Drag & Drop, exclusiva da
Sony, o consumidor pode ar-
rastar os arquivos direto de um
computador para a memória
do Walkman, sem a necessi-
dade de algum software de
edição, facilitando ainda mais
a utilização do produto, mes-
mo por aqueles que não têm
muitos conhecimentos em tec-
nologia.

O produto vem ainda com

capacidade para memorizar
até 30 emissoras FM, função
Repeat; Shuffle, para que as
músicas sejam tocadas de for-
ma aleatória; Sleep Timer; des-
pertador e bloqueio de teclas.
Outras tecnologias de áudio
também disponíveis são Clear
Bass, para reprodução de gra-
ves mais limpos e sem
distorção; e Clear Stereo, para
reprodução de sons estéreos
sem interferência de um canal
para outro.

Outro ponto de destaque é
o design. Pesando apenas 58
gramas e com pouco mais de
10 cm de altura, o produto pode
ser transportado facilmente e
incorporado a diversas ativida-
des do cotidiano, como durante
a prática de atividades físicas
ou em viagens. Suas cores são
outro diferencial, atraindo des-
de os mais conservadores até
os mais modernos. O modelo
NWZ-E453 estará disponível
nas cores rosa, vermelha, pre-
ta e azul. Já o NWZ-E454 e o
NWZ-E455 estarão disponíveis
apenas na cor preta.
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Novos modelos vem com tela de LCD
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Honda participa do Congresso SAE 2010
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150 Titan Mix, primeira moto-
cicleta do mundo com tecno-
logia bicombustível. O título foi
recebido pelo diretor de quali-
dade da Moto Honda da Ama-
zônia, Júlio Koga, em nome da
empresa.

O lançamento da CG 150
Titan flex ratifica o pioneiris-
mo da Honda e acompanha a
estratégia mundial da empre-
sa para a preservação do meio
ambiente. Isto porque, quando
comparado à gasolina, o eta-
nol (álcool) tem a vantagem de
ser uma fonte de energia
renovável e menos poluente,
além de estar alinhado com a
estratégia de matrizes energé-
ticas do governo brasileiro.

A SAE Brasil (Sociedade
de Engenheiros da Mobilida-
de) é uma associação sem fins
lucrativos e que congrega pes-
soas físicas (engenheiros, téc-
nicos e executivos) unidas pela
missão comum de disseminar
técnicas e conhecimentos re-
lativos à tecnologia da mobili-
dade em suas variadas for-
mas: terrestre, marítima e
aeroespacial.

Brake System) e do CBS
(Combined Brake System).
Enquanto o primeiro evita o
travamento das rodas em
frenagens bruscas, facilitando
o controle do veículo em situ-
ações de emergência e permi-
tindo manter seu controle
direcional, o segundo distribui
a força de frenagem entre as
rodas dianteira e traseira, au-
mentando a eficiência e evitan-
do o mergulho da suspensão
dianteira e a perda de aderên-
cia do pneu traseiro.

No estande da empresa, os

visitantes puderam conferir de
perto três dos modelos dispo-
níveis na versão C-ABS: a
motocicleta XRE 300, a CB
300R e a CB 600F Hornet.

Destaque – Durante o jantar
de encerramento da 19ª edição
do Congresso SAE Brasil
2010, realizado dia 7 de outu-
bro, a Moto Honda da Ama-
zônia recebeu o prêmio de des-
taque em Inovação Tecnológi-
ca, em reconhecimento ao pi-
oneirismo da marca no desen-
volvimento e fabricação da CG

DIVULGAÇÃO

CG 150 Titan flex: 1ª do mundo com tecnologia biocombustível

DVD

Sony baixa preço de Blu-ray player para aquecer as vendas
Com objetivo de desenvol-

ver o mercado de Blu-ray no
Brasil, a Sony está reposicio-
nando o preço do modelo
BDP-S370 da marca. A partir
desta semana o produto passa
de R$ 699,00 para R$ 549. A
Sony espera com esta ação
aumentar as vendas aprovei-
tando o bom momento também
da queda dos preços das
mídias de blu-ray benefician-
do ainda mais o consumidor
que esta se programando para
comprar um novo aparelho.

Ao adquirir um Blu-ray
player o cliente não precisa se
desfazer de seus filmes favo-

O BDP-S370 possui o aplicativo Bravia Internet Vídeo

DIVULGAÇÃO

ritos em DVD, pois o apare-
lho é preparado para ler os dois

tipos de mídia.
O BDP-S370 possui o

aplicativo Bravia Internet
Vídeo, que permite o acesso
aos conteúdos dos portais par-
ceiros Sony - internacionais e
locais – com um simples toque
no controle remoto. A função
USB Playback permite repro-
duzir arquivos Multiformatos
como DivX HD(.avi, .divx,
.divm .xvid .mkv), MPEG
(.mpg .mpeg .mp4 .m4v),
WMV, SA-CD, AVC-HD,
VOB, VRO, MP3, WMA,
WAV, AAC e JPEG (.jpg,

.jpeg), diretamente da porta
USB frontal.

O produto ainda conta com
a inovadora tecnologia DLNA
(Digital Living Internet
Network Alliance), um padrão
desenvolvido por empresas
como a Sony, que permite a
conexão entre os produtos,
deixando todos os equipamen-
tos eletrônicos da casa total-
mente conectados.

O produto pode ser com-
prado pelo www.sonystyle.
com.br, nas lojas Sony Style ou
nas revendas autorizadas.
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BEISEBOL INFANTIL

Seleção Brasileira estreia no Pan
contra a República Dominicana

ASeleção Brasileira In-
fantil embarcou na
madrugada de ontem

(13) para Barinquilla, na Co-
lômbia, onde será realizado, de
15 a 24, o Campeonato Pan-
Americano da categoria (11 e
12 anos). A competição conta
com a participação de oito
equipes. Além do Brasil, estão
confirmadas as presenças de
República Dominicana, Equa-
dor, Panamá, Peru, Venezue-
la, Colômbia e Aruba.

O Brasil estreia no torneio
contra a República Domini-
cana, no sábado. No domin-
go, o jogo será contra os do-
nos da casa e na segunda-
feira, os meninos medem for-
ça contra o Peru. Na terça
(19), será a vez da sempre
forte Venezuela e na quarta
(20), o desafio será contra
Aruba. No dia 21 as seleções
folgam e na sexta (22), a Se-
leção Brasileira enfrenta o
Equador. O Brasil encerra
sua participação na fase de
classificação no sábado (23),
contra o Panamá.

A equipe viajou com 18 jo-
gadores, além dos integrantes
da Comissão Técnica e
acompanhantes. Segundo o
chefe da delegação, Nelson
Yajima, que debutará no co-
mando de uma seleção de
beisebol – até então Yajima
coleciona experiência nas ca-
tegorias de base do softbol –
“o grau de expectativa é o
mesmo entre jogadores e di-
rigentes”. “Não poderia dei-
xar de atender a um convite
para estar com os meninos,
mas admito que também es-
tou ansioso”, conta Yajima,
que há oito anos organiza a
Taça Tiemi Yajima, em home-
nagem a sua filha.

O dirigente explica que, se
depender de treinamento, a

seleção vai brigar pelo título.
A competição era para ter sido
realizada em agosto, em Me-
dellín, mas devido aos proble-
mas internos a data e o local
foram alterados. “A equipe
está treinando forte desde ju-
nho”, disse Yajima, acrescen-
tando que o técnico Júlio César
Garcia De La Cruz comandou
o último treino neste fim de
semana (9 e 10), no Centro de
Treinamento da Yakult, em Ibi-
úna (SP).

“Entre os atletas relacio-
nados, temos jogadores de
Bastos, Londrina e Curitiba.
Mas nem mesmo a distância
impediu que os pais trouxes-
sem os garotos para treina-
rem”, elogia Yajima, parafra-
seando um antigo comercial
que dizia: “Não basta ser pai,
tem que participar”.

Para Yajima, aliás, orienta-
ção técnica e disciplina são
fundamentais seja no softbol
ou no beisebol. “Nesta faixa
etária o importante é que os
jogadores controlem a ansie-

dade já que é mais fácil corri-
gir as falhas”, observa o diri-
gente, afirmando que, “em con-
junto, os meninos evoluíram
muito”.

Segundo Yajima, além da
instabilidade, própria da idade,
outro obstáculo são os própri-
os adversários. “Não dá para
apontar favoritos nesta cate-
goria porque todos os países
são fortes”, destaca Yajima.

Delegação – Além de Nelson
Yajima, a delegação brasileira
é formada por Marcelo Issao
Urushimoto (delegado), Júlio
César Garcia de La Cruz (téc-
nico), Ossamu Kimura (auxili-
ar técnico), Felix Ariel Ortega
Mesa (auxiliar técnico), Sérgio
Hisashi Yamasaki (secretário)
e Vera Lúcia Reigne Karaka-
wa (árbitra), além dos acom-
panhantes: José Aparecido de
Souza, Mírian Nakatani Miqui,
Wagner Moya Ventura, Car-
los Eduardo Miqui, Wilson
Masami Yamamoto, Sueli
Akiko Sato Fukuda, Tiyoko

Matsuda Morishita, Fábio
Massaharu Kai.

Relação de atletas:  Ander-
son Leonardo do Rosário (
Nikkei Curitiba), Attie Dias
Martins (Gigante), Danillo Go
Miqui (São Paulo), Fellipe
Sho Miqui (São Paulo), Ga-
briel K. Yajima Yamazaki
(Nikkei Curitiba), Gabriel
Peres de Andrade (Nippon
Blue Jays), Gustavo Henri-
que de Souza (Ibiúna), Gus-
tavo Moracci Yoshitake (São
Paulo), Gustavo Sato Fuku-
da (Bastos), Henrique Akira
Akagi (São Paulo), Ivan Jundi
Oshima Mori (Nikkei Curiti-
ba), Lucas Hiro Hatanaka
(Nippon Blue Jays), Lucas
Moya Ventura (Ibiúna),
Murilo Yuzo Hiratsuka Xavier
(Nikkei Curitiba), Rafael Au-
gusto Yamamoto (Gecebs),
Raphael Libanio Urushimoto
(Ibiúna), Rodolfo Massaki
Morishita (Bastos), Willian
Atsushi Kai (Londrina).

(Aldo Shiguti)
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Brasileiros encerraram a fase de treinamento no último fim de semana, no CT da Yakult, em Ibiúna

A Liga Nipo-Brasileira de
Tênis de Mesa realizou, no úl-
timo dia 10, em conjunto com
a Acrepa, no Ginásio Baetão,
em São Bernardo do Campo,
a 10ª Etapa da Liga. O evento
contou com a participação de
quase 500 atletas de 40 clubes
e associações de todo o esta-
do de São Paulo. Os atletas
foram distribuídos em 25 ca-
tegorias masculinas e femini-
nas de acordo com a idade.

A cerimônia de abertura
contou com a participação do
secretário Municipal de Espor-
tes de São Bernardo do Cam-
po, professor José Luís
Ferrarezi, o presidente da
Acrepa, Yoshihiro Kanatani, o
vice-presidente da Acrepa,
Wataru Nagazaki. O diretor de
tênis de mesa da Acrepa e di-
retor Financeiro da Liga, Mau-
ro Ikeda, prestou uma home-
nagem ao professor Ferrarezi
e ao senhor Kanatani, entre-
gando-lhes uma medalha.

A 10ª Etapa foi bastante
disputada. O troféu eficiência
ficou mais uma vez com o Ita-
quera Nikkey Clube com 1988
pontos e, em segundo lugar, fi-
cou com a Acrepa, com ape-
nas 84 pontos de diferença
(1904). Em terceiro, empata-
ram, Casa Verde e Ken Zen,
com 1736 pontos.

A próxima Etapa será o
TOP 8 que será disputado no
dia 24 de Outubro, na ADR
Itaim Keiko.

Resultado da 10ª Etapa
da Liga (Acrec)

Pré-Pré-Mirim Feminino: 1)
Amy Sekimoto (Itaquera), 2)
Mayumi Tanabe (Itaquera);
Pré-Pré-Mirim Masculino:
Rodrigo Alves Mattos (Acei-
T3), 2) Vitor Uehara (Ken Zen/
Carrão); Pré-Mirim Femini-
no: 1) Bruna Takahashi
(Acrepa), 2) Jackeline Naka-
no (Itaquera); Pré-Mirim
Masculino: Gustavo Silva
(Bunka Santo André), 2) Rafael
Torino (Itaquera); Mirim Fe-
minino: 1) Erika Takaki
(Kosmos), 2) Fabiana Kaori Ito
(Nipo Jundiaí); Mirim Mascu-
lino “A”: 1) Airton Hanashiro
(Acrepa), 2) Elton Takano
(Itaim Keiko); Mirim Mascu-

lino “B”: 1) Vinicius Yuuki
Takayama (Kosmos), 2) Au-
gusto Hanashiro (Acrepa); In-
fantil Feminino: 1) Taina Fer-
reira (Daruma Taubaté), 2)
Andressa Uezato (Ken Zen/
Carrão); Infantil Masculino
“A”: 1) Gustavo Salviano da
Silva (Kosmos), 2) Fabio
Arasaki (Ken Zen/Carrão);
Infantil Masculino “B”: 1)
Nicolas Barros (Santana), 2)
Rodrigo Saito (Itaquera); Ge-
ral Feminino: 1) Beatriz Ma-
yumi Toma (Casa Verde), 2)
Tatiana Salgado (Daruma Tau-
baté); Juvenil Masculino
“A”: 1) Gustavo Kinoshita
(Ken Zen/Carrão), 2) Lucas
Souza Lemgruber (Ipê); Juve-
nil Masculino “B”: 1) Paulo
dos Santos (Nippon), 2) Rafael
Silva (Jandira); Juventude
Masculino: 1) Guilherme Ara-
újo (Acrepa), 2) Samuel Mar-
cos (Daruma Taubaté); Adul-
to Masculino “A”: 1) Mauro
Massaharu Thaira (Casa Ver-
de), 2) Marcelo Yuji Tasato
(Casa Verde); Adulto Mascu-
lino “B”: 1) Victor Matheus
Bremer (Acenbo), 2) Rafael
Zuiani Kavamuva (Nipo Jundi-
aí); Pré-Sênior “A”: Flavio
Monteiro (Daruma Taubaté), 2)
Landir da Silva Dalzogo
(Piracaia); Pré-Sênior “B”:
Cremildo Gonçalves (Showa),
2) Stefano Cinachi (Bunkyo);
Senhores “A”: 1) Roberto
Makigusa (Itaim Iluminação), 2)
Milton Ito (Kosmos); Senho-
res “B”: 1) Walmir de Sousa
(Acrepa), 2) Vanderlei Pedro
de Souza (Santana); Vetera-
nos: 1) Renato Domenech
(Acrepa), 2) Mikio Kojima
(Acrepa); Ladies “A”: 1)
Olga Uehara (Casa Verde), 2)
Taeko Ogaki (Acebon);
Ladies “B”: 1) Tereza Yukie
Araki (Ateme), 2) Rosa
Yamazumi (Cooper); Super –
Veteranos: 1) Nozomu Kikuti
(Piratininga), 2) Mikio Matsu-
moto (Itaim Keiko); Elite: 1)
Ricardo Fujioka (Represa), 2)
Mario Higuchi (Represa)

Troféu Eficiência: 1) Itaque-
ra (1988,0 pontos), 2) Acrepa
(1904,0), 3) Casa Verde
(1736,0), 4) Ken Zen/Carrão
(1736,0)

TÊNIS DE MESA

10ª Etapa da Liga reúne cerca
de 500 atletas no Baetão

RICARDO TAKAHASHI

Os atletas foram distribuídos em 25 categorias

A categoria juvenil do São
Paulo conquistou o título do 52º
Campeonato Brsileiro de Bei-
sebol Interclubes Juvenil ao
derrotar, na decisão, a equipe
de Atibaia por 15 a 12, em jogo
decidido somente na penalida-
de (11 a 11 no tempo normal).

A competição terminou
nesta segunda-feira (11), vés-
pera de feriado, no Centro de
Treinamento da Yakult, em Ibi-
úna (SP). Com a conquista, o
São Paulo ficou de posse do
troféu definitivo. Maringá (PR)
levou a melhor sobre o Gecebs
e ficou com a terceira coloca-
ção. Vagner Caetano, do São
Paulo, foi eleito o Melhor Jo-
gador do Campeonato.

RESULTADOS
DOS JOGOS (11/10)

Maringá 06 x 05 Gecebs
(Decisão do 3º lugar)

São Paulo (11+4)
15 x 12

(11+1) Atibaia (Final)

S.Paulo – 0 3 0 2 1 0 2 0 3 4: 15
Atibaia – 3 0 0 8 0 0 0 0 0 1: 12

BEISEBOL JUVENIL

São Paulo é campeão Interclubes e fica com o trofeu definitivo

A equipe do São Paulo sagrou-se campeã juvenil em Ibiúna

Atibaia vendeu caro a derrota para o São Paulo

DIVULGAÇÃO

Maringá levou a melhor na briga pelo bronze

CLASSIFICAÇÃO
Campeão: São Paulo (Stand –Tro-
féu transitório e Troféu definitivo)
Vice-campeão: Atibaia
3º lugar: Maringá

PREMIAÇÃO INDIVIDUAL
Melhor Rebatedor: Marcio
Nishijima (Atibaia)
2º Melhor Rebatedor: Vagner
Caetano (São Paulo)

Empurrador de Carreiras:
Marcio Nishijima (Atibaia)
2º Melhor Empurrador de Car-
reiras: Raphael Premoli (São Pau-
lo)
Rei do Quadrangular: Felipe Lott
(São Paulo)
2º Rei do Quadrangular: Enzo
Costa (Atibaia)
Melhor Arremessador: Vagner
Caetano (São Paulo)
Arremessador Destaque: Marcio
Nishijima (Atibaia)
Melhor Defensor Interno: Kevin
Katayama (Gecebs)
Melhor Defensor Externo: Victor
Saito (Maringá)
Melhor Jogador do Campeonato:
Vagner Caetano (São Paulo)
Técnico Campeão: Jesus Madru-
ga (São Paulo)

KOBUDÔ

Torneio Brasileiro Por Equipes deve reunir cerca de 250 atletas
O Instituto Niten realiza

neste fim de semana (16 e 17),
nas Faculdades Integradas de
Guarulhos, em Guarulhos (SP),
o 9º Torneio Brasileiro Por
Equipes de Kobudô. A compe-
tição deve reunir cerca de 250
atletas, homens e mulheres, de
diversas faixas etárias, das
mais de 40 unidades espalha-
das pelo País, além de Chile e
Argentina.

Segundo o presidente da
Confederação Brasileira de
Kobudô, Jorge Kishikawa, o
kobudô engloba as diversas
artes marciais que os samurais
praticavam, como kenjutsu,
jojutsu e iaijutsu, jitte, naginata
e kussarigama.

“O torneio é um momento
de colocar à prova o espírito
guerreiro, como nos tempos de
outrora. Os samurais do Niten
são treinados, desde o início a
clocar em prática a coragem,
lançando-se sobre os seus ad-
versários. Sem dúvida, sem
medo, sem arrependimento”,
explica Kishikawa, duas vezes
pentacampeão de kendô e in-
trodutor do Método KIR (Ken
Intensive Recuperation), que
visa o desenvolvimento do po-
tencial do homem através da
espada samurai.

“Como em outros, o que se
espera para esse torneio é que
todos partam para cima em
combate, mostrando-se guer-
reiros, mas sempre respeitan-
do os colegas em combate, ou
seja, mostrando-se cavalhei-
ros”, conta, acrescentando
que, “diante das dificuldades
de enfrentar tantos adversári-
os, alunos de locais mas dis-
tantes como Manaus, Argen-
tina e Chile, fazem longas via-
gens para competir com os
amigos da espada”. “Por isso,
no mês que antecede o even-

to, os coordenadores de cada
unidade intensificam os shiais
[batalhas entre alunos] e o trei-
namento de katas [sequências
de golpes]”, revela Kishikawa,
lembrando que “no último tor-
neio as competições foram
marcadas pelo alto nível téc-
nico e as disputas foram muito
acirradas”.

Nos combates, os partici-
pantes estarão divididos em
equipes de 3 a 5 integrantes
que irão competir em quatro
modalidades: kenjutsu (com-
bate de espadas na qual os pra-
ticantes utilizam uma armadu-
ra de proteção e espadas de
bambu); kobudô (semelhante
ao kenjutsu, com a diferença
que os participantes também
podem optar por utilizar a
naginata, uma espécie de lan-
ça que os samurais usavam
nos campos de batalha); iaijutsu
(a arte de desembainhar a es-
pada em combate); e jojutsu (a
arte do bastão de madeira).

O público terá ainda opor-
tunidade de conferir apresen-
tações de 20 modalidades
consideradas raras até mes-
mo no Japão, berço das artes
marciais. Entre os estilos, des-
taques para hyoho niten ichi
ryu kenjutsu kodachi seicho
(praticado por Miyamoto
Musashi), tenshi shoden katori
shintoryu bojutsu (considera-
do tesouro nacional pelo go-
verno japonês).

9º TORNEIO BRASILEIRO POR
EQUIPES DE KOBUDÔ
QUANDO: DIAS 16 E 17. SÁBADO, DAS

13 ÀS 18 HORAS; DOMINGO, DAS 9 ÀS 13
HORAS

ONDE: FACULDADES INTEGRADAS DE

GUARULHOS (RUA DR. SÓLON FERNAN-
DES, 155, VILA ROSÁLIA – GUARULHOS)
INFORMAÇÕES NO SITE:
WWW.NITEN.ORG.BR/EVENTOS/9TBEK

DIVULGAÇÃO

Competição deve reunir praticantes de todas as idades
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MÚSICA

Kohdo Tanaka se apresenta no 50º
Concerto Bunkyo aos Domingos

INDOCHINA 2011

Vietnã, Laos, Camboja – Via Dubai / Tailândia
1º Dia – Saída do Brasil – 12/Jan
Apresentação no Aeroporto de Guarulhos – São
Paulo – Aeroporto Internacional de Guarulhos, Ter-
minal 2, Asa D – Vôo com a Emirates EK 262 que
parte de São Paulo as 01:25 (13/Jan).

2º Dia – Dubai/Bangkok – 13/Jan
Chegada em Dubai as 21:15, conexão, pegare-
mos o vôo da Emirates EK 374 as 23:10 de Dubai
para Bangkok.

3° Dia – Bangkok – 14/Jan
Chegada as 08:00 em Bangkok, recepção de guia
falando português ou espanhol no aeroporto e tras-
lado privado ao hotel Holiday Inn Silom ou similar.
A tarde Passeio pelo Grand Palace, e tour pela
cidade e pelos Templos. Hospedagem

4º Dia – Bangkok/ LUANG PRABANG – 15/Jan
Saída do Hotel, traslado ao aeroporto de Bangkok.
Pegaremos o vôo PG 941 as 09:15. Chegada as
11h15 e traslado ao hotel. Almoço. Visita ao Cen-
tro de Artes Tradicionais e Etnologia, novo museu
da cultura de Laos que exibe roupas, artigos religi-
osos e artesanatos. Em seguida, visita à cidade
incluindo alguns de seus principais templos - Tem-
plo Visoun, que antigamente abrigava as imagens
do Prabang Buda, That Makmo e o Templo Aham
que foi dedicado ao Deveta Luang (espírito) e Pu
Gneu Ya Gneu (Ancestrais). Continuação ao Tem-
plo Mai construído em 1796 e cujo teto em 5 níveis
representa o tradicional estilo laotiano. Subida à
colina para contemplar a cidade e assistir ao pôr-
do-sol desde o Templo Prabaht Tai localizado ao
longo do Rio Mekong. Jantar.

5º Dia – LUANG PRABANG – 16/Jan
Pela manhã, visita ao Templo Xieng Thong, o tem-
plo mais bonito da região. Depois, embarque em
barco típico para subir o Rio Mekong para visitar
as famosas grutas Pak-Ou, que abrigam inúme-
ras estátuas do Buda deixadas pelos devotos. No
retorno a Luang Prabang, almoço tipo pic-nic e
visita ao povoado de Ban Xang Khong onde é
produzido o tradicional papel Sa. Regresso ao hotel
e jantar.

6º Dia – LUANG PRABANG – 17/Jan
Pela manhã, saída para a cachoeira de Khuang
Xi, localizada a 30km ao sul de Luang Prabang.
Após, tempo para apreciar a cachoeira que forma
piscinas naturais. Almoço em estilo pic-nic, e visi-
ta ao povoado de Ban Thapaene. Retorno a Luang
Prabang. No caminho, visita ao povoado de Ban
Phanom. Jantar.

7º Dia – LUANG PRABANG/ VIENTIANE – 18/
Jan
Ao amanhecer, passeio através das ruas históri-
cas para visitar o “Mercado da Manhã”. Retorno
ao hotel para o café da manhã. Após, visita ao
antigo Palácio Real, hoje conhecido como Museu
Nacional. Traslado ao aeroporto para embarque
com destino a Vientiane. Chegada e traslado ao
hotel. Almoço. À tarde, visita ao Templo Si Saket,
conhecido por abrigar mais de 6.000 imagens do
Buda, ao Templo Ho Phra Keo – que hoje é um
museu e que anteriormente abrigava o famoso
Buda de Esmeralda, que hoje se encontra em
Bangkok. Continuação a Patousay (o Arco do

Triunfo) e That Luang Stupa, construído em 1556 e
considerado o símbolo nacional do país. Jantar.

8º Dia – VIENTIANE/ HANÓI – 19/Jan
Pela manhã, visita ao Parque do Buda e a ponte
da Amizade (se o tempo permitir). Almoço no ho-
tel. No período da tarde visita ao Mercado Talaat
São e após, traslado ao aeroporto e viagem para
Hanói. Chegada e acomodação. À noite, Water
Puppet Show (bonecos de água) da tradicional
arte vietnamita.

9º Dia – HANÓI/ HALONG – 20/Jan
Pela manhã, passeio em “cyclo” (tipo de carrua-
gem puxada por uma bicicleta) pelo bairro antigo.
Visita ao Mausoléu de Ho Chi Minh (fechado às
segundas e sextas, durante os meses de Out. e
Nov.), visita ao Pagoda de Um Pilar, ao Templo
da Literatura, o belo lago Hoan Kiem e ao Templo
Ngoc Son. Após almoço em um restaurante local,
saída para Halong a 165km ao leste de Hanói.
Chegada e acomodação no hotel.

10º Dia – HALONG/ HANÓI – 21/Jan
Pela manhã, traslado ao pier e embarque em bar-
co de madeira e passeio pela pitoresca Baía de
Halong, registrada como Patrimônio Mundial pela
UNESCO. Almoço a bordo (frutos do mar). À
tarde, desembarque em Halong e viagem para
Hanói em carro com parada no vilarejo de cerâmi-
cas Dong Trieu. Chegada e traslado ao hotel.

11º Dia – HANÓI/ HUE – 22/Jan
Traslado ao aeroporto e embarque para Hue. Che-
gada e visita à Cidadela Imperial e a Cidade Proi-
bida. Acomodação no hotel. Jantar em restaurante
local.

12º Dia – HUE/ DANANG/ HOI AN – 23/Jan
Pela manhã, passeio de barco pelo Rio Perfume
para visitar o Pagoda Thien Mu, visita às Tumbas
de Tu Duc e Khai Dinh, localizada num vale na
vila de Duong Xuan Thuong, um dos mais belos
exemplos arquitetônicos da dinastia Nguyen &
Khai Dinh, caracterizado por sua singular e har-
moniosa mistura dos estilos arquitetônicos euro-
peus e asiático. Almoço em restaurante local. Par-
tida para Danang passando pelo Hai Van Pass
desfrutando de belas paisagens. Chegada e visita
ao Museu Cham. Continuação à histórica cidade
de Hoi An. Acomodação no hotel.

13º Dia – HOI AN/ DANANG/ HO CHI MINH –
24/Jan
Manhã livre para descanso ou para explorar a
cidade de Hoi An - um dos maiores portos mer-
cantes do sudeste da Ásia durante o séc. XVI,
cujo centro histórico apresenta uma atmosfera chi-
nesa, com suas ruas estreitas e casas decoradas
com quadros de laca com caracteres chineses.
No período da tarde, breve visita pela cidade his-
tórica visitando antigas casas, mercados e suas
famosas pontes. Traslado para o aeroporto de
Danang e voo para Ho Chi Minh. Chegada e
traslado para o hotel.

14º Dia – HO CHI MINH/ CU CHI/ HO CHI
MINH – 25/Jan
Visita ao complexo de túneis em Cu Chi, localiza-
dos a cerca de 150km de Ho Chi Minh. Após o

almoço, retorno a Ho Chi Minh e visita à cidade: o
antigo Palácio Presidencial, a catedral de Notre
Dame, Mercado Ben Thanh e o Pagoda Thien Hau.

15º Dia – HO CHI MINH/ SIEM REAP – 26/Jan
Traslado ao aeroporto e viagem para Siem Reap.
Chegada e traslado ao hotel. Após almoço no ho-
tel, visita Prasat Kravan com suas singulares es-
culturas, o Srah Srang, um lago artificial utilizado
para rituais de banho, Banteay Kdei. Mebon Ori-
ental e o Templo nas Montanhas Pré Rup, até o
pôr-do-sol. Jantar em restaurante local e acomo-
dação no hotel.

16º Dia – SIEM REAP – 27/Jan
Antes do amanhecer traslado a Phnom Bakheng –
uma das colinas da planície de Angkor, para pre-
senciar o nascer do sol sobre Angkor Wat. (Em
dias de chuva o acesso pode ser escorregadio.
Devido ao acesso íngreme, não recomendamos à
pessoas de idade). Retorno ao hotel para café da
manhã. Após, saída para visita ao Templo Banteay
Srei, a joia da Arte Khmer. Continuaremos a Ta
Prohm, um dos mais belos da área, quase intacto
desde a chegada dos exploradores europeus e
representa também a força da natureza através da
mata que cobre e mescla-se a construção. Almo-
ço no hotel. Saída do hotel em “tuk-tuk” para visita
a antiga capital de Angkor Thom – o Portão Sul, o
Templo Bayon, localizado no centro da cidade e
caracterizado por suas 54 torres e as mais de 200
faces sorridentes de Avolokitesvara; o Terraço dos
Elefantes, Phimeanakas, cujo nome significa “Pa-
lácio Celestial”. Pôr-do-sol no Angkor Wat. Jantar
em restaurante local.

17º Dia – SIEM REAP – 28/Jan
Pela manhã, visita ao complexo de templos Angkor
Wat com uma área de 81 hectares, comparável à
Cidade Imperial em Pequim. Considerado pelos
historiadores como o melhor e mais rico exemplo
da arte e arquitetura Khmer. As cinco torres do com-
plexo simbolizam os cinco picos de Meru, o muro
representa as montanhas e o fosso ao redor, repre-
senta o oceano. Desfrute de 1 hora de reflexologia
(massagem). Almoço no hotel. No período da tarde,
visita ao Templo Preah Khan, construído pelo Rei
Jayavarman VII, e em bom estado de conserva-
ção. Neak Pean, uma fonte construída no meio de
pequeno lago, representando o paradisíaco
lagomontanha himalaia. Ta Som e Banteay Samre,
um templo com quatro anexos, com um hall e 2
bibliotecas. Jantar com danças típicas.

18º Dia – SIEM REAP/ Bangkok/ DUBAI – 29/
Jan
Pela manhã, visita ao vilarejo flutuante de Chong
Khneas, passeio em tradicional barco de madeira
no Lago Tonle Sap – um dos maiores lagos da
Ásia. (Nos meses de seca, Fev. a Jul., este pas-
seio será substituído pelo templo Inkosei e ao
pagoda Wat Bo). Almoço no hotel. Visita a “Les
Artisans d´Angkor – Chantiers Ecole” – escola de
artesões. Partida para o aeroporto para pegarmos
o vôo até Bangkok no vôo PG 914 as 15:45.
Chegada em Bangkok as 16:40hrs. Conexão para
o vôo da EMIRATES  EK 373 as 20:50, chegada
em Dubai as 00:35hrs(30/Jan).
19º Dia – DUBAI – 30/Jan
Chegada no vôo EK 373 as 00:35. Recepção no

aeroporto e traslado ao Hotel. Acomodação. Pela
manhã café da manhã no Hotel. Mais a tarde,
saída para um passeio clássico em Dubai, come-
çamos o tour visitando a Mesquita Jumeirah, na
qual representa o modo de vida islâmico. Logo
após, faremos um breve tour pelos Palácios dos
Sheiks; Passaremos também pelo Dubai Creek,
Bairro de Bastakia, o Mercado mais tradicional e
famoso de DUBAI – o Souk das especiarias e do
ouro. Retorno ao Hotel. Acomodação.

20º Dia – DUBAI/ São Paulo – 31/Jan
Café da Manhã no Hotel. Traslado de saída para o
aeroporto de Dubai para pegarmos o vôo da
Emirates EK 261 as 10:15 da manhã, com chega-
da prevista em São Paulo as 19:30. FIM DOS
NOSSOS SERVIÇOS.

VISTOS (para portadores de passaporte brasilei-
ro): Laos, Vietnã, Camboja e Dubai
CERTIFICADO NACIONAL CONTRA FEBRE
AMARELA

SERVIÇOS INCLUSOS:
• Alojamento em hotéis de categoria Turística Su-
perior, Primeira Classe ou Luxo;
• Café da manhã tipo americano, diário + 12 al-
moços + 7 jantares;
• Visitas conforme especificados no programa com
guia local falando Espanhol;
• O tour opera com um mínimo de 2 participantes,
portanto o transporte terrestre, dependendo do nú-
mero final de inscritos, poderá ser feito em carro,
van, microônibus ou ônibus;

• Durante a excursão, está incluído o transporte
de uma mala de tamanho normal por pessoa. Os
passageiros que viajarem com mais de uma mala,
correrão o risco de ter que enviá-las por ônibus
regular e por conta própria;
• Bilhete aéreo Luang Prabang/ Vientiane/ Hanói/
Hue – Danang/ Ho Chi Minh/ Siem Reap incluído
em classe econômica (emissão e entrega local).

SERVIÇOS NÃO INCLUSOS:
• Taxas nos aeroportos Vietane USD 10,00 POR
PESSOA – Siem Reao USD 25,00
• Gastos com passaportes e vistos.
• Refeições não mencionadas como incluídas.
• Bebidas e outras despesas de caráter pessoal.
• Gorjetas para carregadores de malas que exce-
dam a um volume por pessoa.
• A tradicional gorjeta ao motorista e guias locais.
• Qualquer serviço não mencionado em “Servi-
ços Inclusos”.

HOTÉIS:
Bangkok: Holiday Inn Silon
Luang Prang: Santi Resort ou Chang Heritage
Vientiane: Novotel Vientnane ou Lao Plaza
Hanoi: Silk Path Hotel ou Moevenpick Hotel
Halong: Bai Tho Junk ou Emeraude Cruise
Hue: Mercure Hue Gerbera Hotel ou Imperial
Hoi Na: Hoi Na Beach Hotel ou Golden Sand
Resort
Ho CHi Minh: Liberty Central Hotel ou New World
Siem Reap: Somadevi Angkor Hotel ou Angkor
Palace Resort & Spa
Dubai: Novotel Deira

Preços por pessoa em Dólares Americanos – Em quarto Duplo
Em Quarto Duplo 4.218,00
Pagamento: A VISTA(Reais ou Dólares) ou
40% de Entrada e o Saldo em 2x no Cheque Pré-Datado
SINAL DE RESERVA USD 500,00

Preços por pessoa em Dólares Americanos – AÉREO EMIRATES
USD 2.917,00 + Taxas USD 80,00 APROX. CLASSE ECONÔMICA
USD 8.426,00 + Taxas USD 80,00 APROX. CLASSE EXECUTIVA
Pagamento: em até 5x sem juros no cartão de crédito

CANCELAMENTOS:
Até 40 dias antes do embarque.................................... 10% do valor total
De 40 a 16 dias antes do embarque.............................. 40% do valor total
Menos de 15 dias antes do embarque........................... 40% a 100% do total
dependendo dos valores recuperados dos fornecedores envolvidos

ALTERAÇÕES DE PREÇOS: Todos os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio seja em
função do aumento de custo de qualquer itens que compõem a viagem ou alteração no câmbio.

BILHETES AÉREOS: Os bilhetes aéreos incluídos nesta programação referem-se a tarifas especiais
reduzidas, implicando em certas restrições (endossos/mudanças de rotas/ reembolsos etc.). Favor
consultar em caso de dúvida.

HOTÉIS: O alojamento nos hotéis obedece ao critério internacional de horário de entrada (Check-in) às
14 horas e saída (Check-out) às 12 horas.

SEIKSEIKSEIKSEIKSEIKO O O O O TURISMOTURISMOTURISMOTURISMOTURISMO

� (11) 3341-2275 / 3208-3977

O Jornal Memai
- Letras e Artes Ja-
ponesas - está pro-
movendo o “I Con-
curso Nacional de
Mangá Minami
Keizi 2010”. O
concurso homena-
geia um dos gran-
des incentivadores
do mangá no Bra-
sil, o desenhista
Minami Keizi, con-
siderado, com
Claudio Seto, o in-
trodutor do estilo
mangá no Brasil.

O vencedor
terá seu desenho
publicado na capa
do Jornal Memai
05, a ser lançado
em dezembro. O
primeiro lugar re-
ceberá também
um conjunto de
pintura. Os demais
ganhadores terão
seus desenhos pu-
blicados nas páginas internas
do jornal e receberão meda-
lhas de participação. As ilus-
trações (uma para cada con-
corrente) serão recebidas até
o dia 20 de novembro e o jul-
gamento das obras será no
dia 28 de novembro, no Cen-
tro Cultural Tomodachi, em
Curitiba.

O certame é aberto a cri-
anças, jovens e adultos, sepa-
rados em duas categorias: até
15 anos e acima de 15 anos.
O regulamento completo pode
ser acessado pelo blog http://
concurso-minami-ke iz i .
blogspot.com/. Dúvidas e in-
formações são respondidas
pelo email simonia.fukue
@gmail.com.

Minami Keizi - Minami Keizi
nasceu em Getulina no dia 9

de junho de 1945 e morreu em
14 de dezembro de 2009, em
São Paulo. Keizi era formado
em Jornalismo e em Desenho.
Publicou tiras diárias em esti-
lo mangá no Diário Popular e
revista própria (Tupãzinho). O
personagem era inspirado no
Astro Boy, de Osamu Tezu-
ka. Conhecido também como
astrólogo, tem mais de 800 li-
vros publicados, sobre uma di-
versidade de temas como: sig-
nificado dos nomes, simpati-
as, sonhos e anjos. Minami foi
fundador da editora Edrel, pre-
cursora do estilo mangá no
Brasil nos anos 60. Nos Anos
70, fundou como Carlos da
Cunha, a Minami & Cunha
Editores (M & C Editores),
editora que foi responsável
pela primeira publicação de
Conan no país em 1972.

CULTURA

Jornal Memai de Curitiba
promove Concurso de Mangá

Minami Keizi: pioneirismo

REPRODUÇÃO

AComissão de Música
da Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japo-

nesa e de Assistência Social
(Bunkyo) realiza no dia 17 de
outubro, um recital do renoma-
do Tenor Kohdo Tanaka, com
acompanhamento da pianista
Hiroko Tanaka. Na 50ª edição
do tradicional concerto aos do-
mingos o tenor vai apresentar
árias de óperas de Puccini e
Verdi, além de composições de
Kositani, Lecuona e Anka. O
evento será mais um que mar-
cará os 55 anos de fundação
do Bunkyo.

Na apresentação que
acontecerá no Pequeno Audi-
tório Kohdo Tanaka apresen-
tará La donna è móbile -
“Rigoletto” - G. Verdi; Che
gelida manina - “La Bohème”
- G. Puccini; Nessun dorma! -
“Turandot” - G. Puccini;
Hatsukoi - T. Kositani; Kohjo
no tsuki - R. Taki; Por tus ojos
negros - E. Lecuona; Con te
partirò - F. Sartori; Torna a
Surriento - E. de Curtis; Core
‘ngrato - S. Cardillo; e My
Way - P. Anka.

Kohdo Tanaka – Aos 72
anos e em pleno vigor da voz,
oferecendo um exemplo raro
e impressionante de vitalidade,
o tenor Kohdo Tanaka é pro-
fessor emérito do curso de
Artes e titular de Pós-Gradu-
ação da Universidade de Arte
de Osaka. Ostenta títulos
honoríficos como Embaixador
Cultural da China, Conselhei-
ro Honorário do Centro de
Pesquisa Artística Kohdo Ta-
naka, Professor Emérito de 23
Universidades, incluindo o

Conservatório de Tenshin e a
Faculdade de Pedagogia de
Seinan. Durante sua carreira
já se apresentou em 1.600 sa-
las de concerto nos cinco con-
tinentes e protagonizado o pa-
pel principal de tenor em ópe-
ras como La Bohème, Tosca,
Cavalleria Rusticana, Pagli-
acci, Ernani, La Forza del Des-
tino, Madama Butterfly e ou-
tras.

Recebeu em 2007 da Câ-
mara Municipal de Campinas
a Medalha Carlos Gomes, pas-
sando a vir desde então anual-
mente a Campinas para as
comemorações do Mês de
Carlos Gomes e se tornou es-
tudioso das óperas do Maes-
tro campineiro. Pela efeméri-
de, a Associação Brasileira
“Carlos Gomes” de Artistas
Líricos (ABAL) de Campinas
– da qual o tenor é associado
– lhe prestará homenagem em
mais esse recital, que integra
a série “Encontros Musicais”.

Kohdo Tanaka é graduado
em Música pela Faculdade de

Pedagogia, da Universidade de
Shimane. Foi bolsista do Con-
servatório Nacional de Músi-
ca Verdi, de Milão, de 1970 a
1973; e ainda, do Seminário
Internacional de Ópera Mario
Del Mônaco, em 1978; do Con-
servatório Nacional de Ópera
Carlo Coccia, de 1986 a 1987,
pelo Ministério de Educação e
Cultura da Itália. Foi vencedor
do 4º. Concurso Nipo-Italiano
de Canto e do 9º. Concurso
Internacional de Música da
Bulgária. Premiado no 38º.
Concurso Japonês de Música
e, também, nos 10º., 12º. E 16º.
Festival de Confraternização
de Arte, realizado na Coréia do
Norte.

Encenou o papel principal
nas óperas Cavalleria Rustica-
na, Pagliacci, Carmem, La
Forza Del Destino, Ernani,
Aida, Il Trovatore, Madama
Butterfly, Tosca, La Bohème,
Manon Lescaut, Il Tabarro,
óperas japonesas e outras.
Tem-se apresentado em con-
junto com orquestra nos reci-

REPRODUÇÃO

Aos 72 anos, tenor ainda empolga pelo vigor da voz

tais operísticos “O Mundo de
Verdi”, em 1985; “O Mundo de
Puccini”, em 1988 e o “Mun-
do do Verismo na Ópera”, em
1990, patrocinado pelo jornal
Mainichi Shimbum. Gravou
vários CDs e desde 1968,
quando se apresentou na União
Soviética e Europa Oriental, já
percorreu 370 cidades em cin-
co continentes, cantando em
mais de 1600 palcos nacionais
e internacionais.

Hiroko Tanaka – A pianista
Hiroko Tanaka formou-se no
curso de Canto na Universida-
de de Música de Osaka e leci-
onou no colégio Chiyoda-
gakuen de Osaka. Entre os
anos de 1970 a 1973 estudou
canto junto com Kohdo Tana-
ka, em Milano (Itália) e, depois,
como pianista, acompanhou o
tenor em apresentações no
Japão, na China, na Indonésia,
na Coréia e em outros países.
A entrada para o concerto é
gratuita, mas pede-se a cola-
boração de 1 Kg de alimento
não perecível, que será doado
em prol da Casa de Repouso
Akebono.

50º CONCERTO BUNKYO AOS
DOMINGOS
QUANDO: DIA 17 DE OUTUBRO

HORÁRIO: ÀS 11H

ONDE: PEQUENO AUDITÓRIO DO BUNKYO

– RUA SÃO JOAQUIM, 381 – PRÉDIO

ANEXO – 3º ANDAR – LIBERDADE – SÃO

PAULO

INFORMAÇÕES: (11)3208-1755
BUNKYOSP@BUNKYO.ORG.BR

ESTACIONAMENTO: TERCEIRIZADO NA

RUA GALVÃO BUENO, 540
ENTRADA: FRANCA COM A COLABORAÇÃO

DE 1 KG DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL.


