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Alunos do Vale do Ribeira mostram força
da cultura japonesa nas escolas estaduais

Mais de dois mil alunos mos-
traram que o Programa Viva
Japão, instituído pela Secreta-
ria Estadual da Educação de
São Paulo, está dando resul-
tado. Em Registro, 26 escolas
estaduais apresentaram seus
trabalhos relacionados à cul-
tura japonesa. No total, mais
de dois mil alunos estiveram
presentes em demonstrações
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de danças típicas, exposições
de trabalhos, taikô e esportes.
Para o idealizador do projeto,
professor Hiroyuki Hino, a de-
monstração – que fechou com
um coral de todos os presen-
tes cantando músicas japone-
sa e brasileira – foi emocio-
nante. “É a prova de que Bra-
sil e Japão tem muito em co-
mum”, afirmou ele.

Kohaku The Friends traz
nomes de peso do karaokê

HELENA TAKEMI TAKEUCHI

Para fechar o ano com chave
de ouro, o Grupo The Friends
promove amanhã seu tradici-
onal Kohaku Beneficente. No
palco do grande auditório do
Bunkyo, estarão 25 pares,
totalizando 50 cantores. En-
tre os nomes, destaque para
Alexandre Hayafuji, Yuka
———––––——––––———–––——–——–– | pág 12
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Shinohara coloca o Brasil entre
as principais potências do judô

ARQUIVO PESSOAL

De volta do Japão, onde comandou a equipe
masculina na Copa Jigoro Kano, o técnico
Luiz Shinohara se prepara para novos desafi-
os. Antes, colhe as glórias de um ano bem
sucedido. Nesta segunda-feira (17), ele dei-
xará o quimono de lado por um bom motivo.
Eleito o Melhor Técnico do Ano pelo Comitê
Olímpico Brasileiro, Shinohara comandou o
judô brasileiro no melhor ano da história da
modalidade.
———––––——––––———––– | pág 11

Técnicos da JBIC conferem  os
problemas da Represa Billings

DIVULGAÇÃO

Na Represa Billings, acompanhados pelo
secretário de Planejamento e Tecnologia da
Informação de São Bernardo e técnicos da
Sabesp responsáveis no programa pela co-
leta e tratamento do esgoto, os japoneses
do JBIC percorrem, por mais de três ho-
ras, as margens da represa para coletar
dados com o objetivo de elaborar o proje-
to financeiro para as intervenções progra-
madas.
———––––——––––———––– | pág 5

Presidente Prudente finaliza
preparativos para o Centenário

DIVULGAÇÃO

A comunidade nipo-brasileira de Presidente
Prudente, no interior de São Paulo, também
promete uma grande festa para comemorar
o Centenário da Imigração Japonesa no Bra-
sil, no ano que vem. No último dia 7, o pre-
feito Biancardi conferiu os trabalhos de re-
modelação da Praça das Cerejeiras, que re-
cebeu novos monumentos, como o torii, es-
pecialmente para a ocasião das comemora-
ções.
———––––——––––———––– | pág 5

Ozawa e o campeão do Bra-
sileirão 2007 de karaokê,
Nobuhiro Hirata. Como
acontece em todas as edi-
ções, o evento terá um cará-
ter beneficente, pois o públi-
co trocará os ingressos por
produtos de limpeza, a serem
doados pra o Ikoi-no-Sono.

Ikoi-no-Sono apresenta
novidades do novo pavilhão

DIVULGAÇÃO

No ano em que se comemorará seu cinqüen-
tenário, em 2008, o Ikoi no Sono promete
inaugurar um novo pavilhão em sua sede, em
Guarulhos. Denominado Pavilhão Chibata
Miyakoshi, o complexo abrigará cursos e de-
mais atividades voltadas para os internos.
Pelo andar das obras, o presidente Reimei
Yoshioka confirma que o andamento “está
satisfatório”. Agora, a entidade espera cap-
tar mais recursos para a finalização.
———––––——––––———––– | pág 3

Ressaca Friends
fecha o ano dos fãs
de anime e mangá
Concurso de Cosplay, campeonato de vi-
deogames, card games, animekê, game
boy, RPG, shows musicais... Quem per-
der a quinta edição do Ressaca Friends,
que acontece neste fim de semana (15 e
16), na Universidade Cruzeiro do Sul
(Unicsul), em São Paulo, vai ficar na sau-
dade. Trata-se do último evento de 2007
organizado pela Yamato Corporation
(Anime Friends) para os fãs do gênero.

———––––——––––———–––——–—————––——–————––––——––––——–––——–—–– | pág 12
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LINS – Dos 12 associados do Rojinkai de Lins, com mais de 90
anos, três foram homenageados no bonenkai realizado no dia 9
de dezembro. São eles: Haku Shirakawa (91), Kansei Kawa-
moto (90) e Eico Mizoguti (90)

HOMENAGEM – Na noite da última segunda-feira (10), o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Fernando Eizo Ono, foi
homenageado pela Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social em conjunto com outras 34 entidades nipo-
brasileiras.

William Woo, Fernando Eizo Ono e Hiroshi KimuraRicardo Kiyoshi Sasaki, Fernando Eizo Ono, Felícia Harada,
Klayton Munehiro Furuguen e Edílson Soares de Lima

Leandro Hattori, Osamu Matsuo e Kazuo WatanabeSamuel Yoshida, Hatiro Shimomoto, Kiyoshi Harada, Fernando
Eizo Ono e Tuyoci Ohara

Marcelo Shiraishi, Walter Ihoshi, Hiroshi Kimura, Katsutoshi
Matsumoto e Elzo Sigueta

Edílson Soares de Lima, Solange Shinohara Soares de Lima,
Seiti Sakai, Felícia Harada e Anacleto Hanashiro

Kátia Akemi Uchimura, Maria Cristina Hirota da Silva e Kokei Uehara

IMPERADOR – O Bunkyo (Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social) realizou na manhã do dia 11, em
seu Salão Nobre, a Cerimônia Comemorativa ao Aniversário do Imperador Akihito. O evento contou com a presença de diversas
personalidades e autoridades da comunidade, entre eles o cônsul geral adjunto do Japão em São Paulo, Jiro Maruhashi.

Kátia Akemi Uchimura e Ayumi Miura

NAGUISA – Pela primeira vez a equipe masculina venceu
o “kohaku-utagassen” realizado durante o bonenkai da As-
sociação Naguisa, no dia 8 de dezembro, desde que essa
competição foi instituída. O programa constou, além do
kohaku-utagassen, de almoço e apresentações de danças de
salão, folk dance e quadros humorísticos.A animação ficou
por conta dos cerca de 180 participantes do bonenkai, a mai-
or parte de ex-funcionários do Banco América do Sul e coli-
gadas, muitos deles sem se verem há anos. O vereador Au-
rélio Nomura e o deputado federal William Woo prestigiaram
o evento.

Aurélio Nomura, Milton e Líria Sugahara

William Woo, ao lado de Lúcia Ikawa, prestigiando o evento

TOYO MATSURI – A Acal (Associação Cul-
tural e Assistencial da Liberdade) realizou nos dias
8 e 9, na Praça da Liberdade, em São Paulo, a
39ª edição do Toyo Matsuri. Como de costuma, o
tradicional evento atraiu uma multidão ao local.
Para entreter o público, além da feira de domingo
– que já é uma atração à parte com barracas de
artesanatos e comidas típicas – os organizadores
programaram atrações como apresentações de
danças folclóricas, taikô e shows artísticos, como
o do cantor sertanejo Maurício Miya

Evento contou com shows, como o de Mauricio Miya (acima), taikô e presença de autoridades
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Pavilhão do Ikoi-no-Sono começa
a ganhar forma em Guarulhos

O fim de ano é uma épo-
ca de muitas avaliações dos
ganhos e das perdas, não só
financeiras mas, emocionais,
de perda de  pessoas queri-
das, de nascimentos de ou-
tras, de conflitos que existi-
ram, de mal entendidos, de
violências, etc.

Mas, o que não podemos
esquecer é o marasmo que
parece ter atingido a todos.
A sociedade, em geral, pas-
sou um ano sem esperanças,
o desemprego não diminuiu,
a violência tornou-se incon-
trolável. O desânimo como
que tomou conta dos cida-
dãos, que caminham indife-
rentes ou por ser mais cômo-
do ou porque é um meio de
se poupar .

Em épocas de dificulda-
des, os conflitos afloram com
maior intensidade e maior fa-
cilidade. E, conseqüentemen-
te, a sociedade, as empresas
e as famílias não ficam imu-
nes a todas essas contingên-
cias e dentro delas os confli-
tos surgem, também, com
maior intensidade.

Porém, a vida continua e
devemos superar todos os
problemas da melhor forma
possível. Nunca perder a
auto-estima, ela é a força que
nos faz enfrentar e superar
os problemas.

E aproveitemos, a  época
de Natal, quando festejamos
o nascimento de Cristo para
fazer renascer as esperan-
ças, voltando nossos senti-
mentos para o significado real
desta data.

As pessoas devem, em-
buídas no amor e esperança
de Deus, avaliar os conflitos
por que passaram, indagar, se
em tempos de Natal, não é
época para esquecerem o que
não foi bom e abrirem seus
corações para novas esperan-
ças, procurarem remediar o
que pode ser remediado e
esquecer o que não tem mais
conserto. Se assim não o fi-

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

MENSAGEM DE NATAL

zerem,  o verdadeiro signifi-
cado da vida se perde no tem-
po e começarão o ano com
sentimentos negativos que,
com certeza, trarão outros
negativos.

Vamos aproveitar esse
momento de confraterniza-
ção, para perdoar as pessoas
que conscientes ou inconsci-
entes nos ofenderam, vamos
dar-lhes oportunidade de se
redimirem, e, só assim, nós
mesmos seremos redimidos
por atos, muitas vezes, invo-
luntários que feriram outras
pessoas. Vamos agradecer a
Deus pela mágica da vida e
pela saúde que nos proporci-
ona e a todos que nos rodei-
am pela compreensão, solida-
riedade , amizade , enfim, pelo
amor que nos dispensaram.
Dessa forma, com o espírito
desarmado, podemos  encher
o nosso coração de esperan-
ças, sonhos e amor, pois,  as-
sim fortificados, tenho certe-
za, que estaremos preparados
para enfrentar qualquer  ad-
versidade que surgir.

De nada vale a lei ou o di-
reito se o ser humano  não se
enquadrar na verdadeira
acepção da palavra. Se o ser
humano perde o que lhe é
mais precioso, a dignidade, a
honradez, a integridade, a
bondade, enfim, o amor a
Deus,  em si próprio e ao pró-
ximo, não há lei que possa
socorrê-lo.

A TODOS QUE ME
ACOMPANHARAM DU-
RANTE ESTE ANO RECE-
BAM DO MEU CORA-
ÇÃO,  AGRADECIMEN-
TOS PROFUNDOS PELAS
OPORTUNIDADES CON-
CEDIDAS QUE ME ENRI-
QUECERAM DEVERAS E
ESPERO CONTAR COM A
PARTICIPAÇÃO DE TO-
DOS NO ANO VINDOU-
RO, COM VOTOS MIL DE
UM FELIZ NATAL E
PRÓSPERO ANO NOVO.

O prefeito Gilberto Kassab
participou no último dia 6 da
inauguração do Telecentro Ins-
tituto Paulo Kobayashi, insta-
lado no Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa e de Assistência social). O
novo local oferecerá gratuita-
mente cursos específicos de
capacitação digital, além de
acesso à internet. Professores
capacitados pela Prefeitura
vão dar aula de informática.

Para instalação do Telecen-
tro, a Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa cedeu uma
área de 66m² do edifício ao
IPK. A Secretaria Especial
para Participação e Parceria
realizou a adequação da uni-
dade. O local conta com um
servidor, terminal para uso ad-
ministrativo, 17 terminais para
uso da população e impresso-
ra. Tem capacidade para aten-
der 153 usuários por dia. Com
o novo Telecentro, já são 225
unidades em todo o Município
em razão da incorporação pela
Prefeitura na semana passa-
da dos 49 Infocentros que per-
tenciam ao Governo do Esta-
do.

“Estamos investindo forte-
mente na entrega de novos
Telecentros, porque a inclusão

digital é fundamental para o
processo educacional. E, no
nosso governo, Educação é
prioridade, juntamente com
Saúde e Meio Ambiente”, afir-
mou Kassab. “O acesso à in-
formática aprimora a Educa-
ção dos jovens e adultos e au-
menta a possibilidade de aces-
so ao mercado de trabalho”,
acrescentou o prefeito de São
Paulo, destacando a parceria
com o Instituto Paulo Kobaya-
shi e relembrando a importân-
cia do político nikkei. “É uma
homenagem justa a um gran-
de educador e homem públi-
co, que lutou para melhorar a
Educação em nosso país”, con-
cluiu Kassab.

Para Victor Kobayashi, a
inauguração de mais uma sala
de inclusão digital vem de en-
contro com os princípios do
Instituto: a de levar informa-
ção e fomentar a inclusão di-
gital para a população. “Tra-
ta-se de mais uma iniciativa
para levar a informática às
pessoas que não possuem con-
dições. Temos como meta pro-
mover essa integração e, aqui
no bairro da Liberdade, temos
certeza que ajudará a muitas
pessoas”, disse Victor duran-
te discurso.

INCLUSÃO DIGITAL

Prefeito Gilberto Kassab
inaugura Telecentro - IPK

OIkoi-no-Sono (Assis-
tência Social Dom
José Gaspar) começa

a visualizar seu mais novo em-
preendimento. Trata-se do
Pavilhão Comunitário Chibata
Miyakoshi, complexo que ser-
virá para a divulgação de cur-
sos, palestras e atividades so-
ciais, bem como na melhoria
dos 90 internos que hoje se
encontram na entidade.

O alicerce do terreno, pri-
meira fase do projeto iniciado
em meados de agosto, está pra-
ticamente terminado. Agora, a
obra encontra-se já na parte de
levantamento de paredes. “A
construção do Pavilhão está
evoluindo satisfatoriamente”,
afirma o presidente do Ikoi,
Reimei Yoshioka. Vale lembrar
que, dentro do cronograma, a
meta é inaugurar o complexo
ainda em 2008, ano do cinqüen-
tenário da entidade e, também,
do Centenário da Imigração.

O novo complexo terá área
total de 1.500 metros quadra-
dos, com direito a amplo sa-
lão, palco para apresentações,
depósito e cozinha. A idéia,
segundo a diretoria, é melho-
rar a qualidade de vida com
aquisição de novos conheci-
mentos para toda a população
– seja ela carente ou não. Além
do aspecto social, o pavilhão
servirá, também, como uma
espécie de vitrine da própria
entidade para a população.
“Temos de pensar não só em
dar assistência ao idoso, mas
também preparar e capacitar
familiares amigos e pessoas
próximas para serem cuidado-
res. Essa ação é caracteriza-
da por três estilos: auto cuida-
do, cuidado informal e cuida-
do comunitário. Além disso,
podemos fazer dele um gran-
de espaço para diversão e di-
fusão da cultura, com eventos

FOTOS: DIVULGAÇÃO E ARQUIVO

específicos”, explica Yoshioka.
Na parte de captação de

recursos, o Ikoi caminha bem
até o momento. Graças à co-
laboração de pessoas tanto da
comunidade quanto fora dela,
a campanha de arrecadação
está prosseguindo dentro do

programado. Dos R$ 900 mil
necessários para a construção
e finalização do projeto,
Yoshioka explica que 30% já
está disponível.

Aos interessados, a campa-
nha para a arrecadação conti-
nua. As esperanças são de que

empresas, entidades e pesso-
as engajadas nas causas soci-
ais abracem a idéia. “A cam-
panha de arrecadação está di-
vidida em cotas. No total, são
1,5 mil no valor de R$ 600,00.
Aos que aderirem, haverá uma
homenagem logo na entrada
no pavilhão, com uma placa
indicativa e o nome”, salienta
Yoshioka. Aos que não dis-
põem de tal quantia, a entida-
de também aceita doações de
materiais que possam ser utili-
zadas nas obras. “Toda ajuda
é bem-vinda. Pode ser tanto
de materiais quanto de dinhei-
ro. O importante é que o tra-
balho não pare”, diz.

Aos interessados em saber
mais detalhes sobre como par-
ticipar da campanha, o ende-
reço da sede administrativa é:
rua São Joaquim, 381, 4º an-
dar, Liberdade. Já o tel do Ikoi
no Sono é: 11/ 3208-7248.

Empreendimento está em fase acelerada de obras; paredes começam a ser erguidas no terreno

Dirigentes do Ikoi mostram otimismo para construir novo complexo

Na noite da últi-
ma segunda-feira
(10), o Salão Nobre
do Bunkyo, em São
Paulo, foi palco de
um ato solene. No
total, 34 entidades
estiveram presen-
tes para homenage-
ar o ministro do Tri-
bunal Superior do
Trabalho, Fernando
Eizo Ono.

Natural de As-
sai, no Paraná, o
homenageado da
festa realizada na
capital paulista to-
mou posse como
ministro no TST em
outubro. Assim, tor-
nou-se o primeiro
descendente de ja-
poneses a atingir
tal cargo na hierar-
quia da magistratura trabalhis-
ta.

“É uma alegria muito gran-
de ter um nikkei ocupando um
cargo de abrangência nacional.
Sobretudo a mais alta posição
do trabalho. Nos mostra que o
empenho e os esforços de nos-
sos pais e avós não foram em

vão, mas que esta terra culti-
vada continua a dar frutos.
Frutos da melhor qualidade,
que são modelos de sucesso e
marcam a história dos nikkeis
neste país”, disse o presidente
do Bunkyo, Kokei Uehara, em
seu discurso.

A cerimônia contou tam-

bém com as palavras de de-
mais integrantes da mesa.
Kazuo Watanabe, presidente
do conselho deliberativo do
Bunkyo, discorreu sobre a tra-
jetória de Ono, expondo os lo-
cais que atuou como servidor
concursado do município de
Londrina, promoções e toda
sua experiência com a justiça
trabalhista. Assim como Ueha-
ra, Watanabe ressaltou o tra-
balho de japoneses que cons-
truíram uma boa imagem, des-
frutada hoje por “exemplos de
vida como o ministro”.

O cônsul geral adjunto, Jiro
Maruhashi, afirmou ser gran-
dioso ter na sociedade brasi-
leira rostos com traços nipô-
nicos exercendo funções tão
importantes e mostrou sua
admiração pela profissão
exercida por Ono. Os depu-
tados federais Walter Ihoshi
e William Woo expressaram
sua admiração pela pessoa e
pela carreira sólida. Uma
conquista que seja inspiradora
não só para eles, mas a toda
a comunidade que se orgulha
em ter nipo-brasileiro no
TST.

O homenageado recebeu

HOMENAGEM

Exemplo de sucesso da trajetória dos nikkeis no Brasil,
ministro Fernando Ono recebe homenagem em São Paulo

uma placa registrando a data
e a satisfação após toda a de-
dicação para alcançar tal ob-
jetivo. Em seguida, Fernando
Eizo Ono discursou em agra-
decimento à festa e seu per-
curso profissional, sem um tex-
to pronto, mas “deixando o co-
ração falar”.

“Dediquei-me ao máximo
para não denegrir a excelente
imagem construída por nossos
antepassados, imigrantes que
nós desfrutamos hoje. É muito
honroso e ainda mais, por ser
o primeiro nikkei a exercer o
cargo. Contei com o apoio de
amigos, família e da socieda-
de paranaense para adquirir
forças e buscar o cargo mais
elevado. Um orgulho que me
sinto feliz em poder multiplicar
e compartilhar com a comuni-
dade nipo-brasileira de todo o
país.”

Uma salva de palmas e
um brinde a Ono marcaram
o fim da cerimônia, ao mes-
mo tempo que iniciava a con-
fraternização entre o minis-
tro e as mais diversas perso-
nalidades e autoridades pre-
sentes.

        (Cibele Hasegawa)

Ministro Ono: orgulho de ser nikkei

JORNAL NIPPAK
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VIVA JAPÃO

COMEMORAÇÃO

Cerimônia Comemorativa ao Aniversário do Imperador
Akihito é marcada pela presença de lideranças

Ao som das vozes femini-
nas do Coral Bunkyo, que en-
cantaram os presentes ao can-
tar o hino nacional do Japão e
do Brasil, foi dado o início da
Cerimônia Comemorativa ao
Aniversário do Imperador
Akihito, na manhã da última
terça-feira (11), no Salão No-
bre do Bunkyo, em São Paulo.

Uma realização conjunta
entre a Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e de As-
sistência Social; Beneficência
Nipo-Brasileira; Aliança Cul-
tural Brasil-Japão; Federação
das Associações de Provínci-
as do Japão no Brasil e a As-
sociação dos Clubes de Anci-
ãos do Brasil.

“É uma celebração muito
importante para retribuirmos
toda atenção que o imperador
e sua esposa têm não só pelos
nikkeis, mas também com a
humanidade. São pessoas pre-
ocupadas com os problemas do
mundo. Viajam pelo mundo
para dedicar seu apoio e sua
ajuda, em busca da paz mun-
dial”, explicou o presidente do
Bunkyo, Kokei Uehara.

Cônsul Jiro Maruhashi em discurso durante evento no Bunkyo

JORNAL NIPPAK

encontrem a felicidade tam-
bém”, relatou o cônsul.

O imperador Akihito e a
imperatriz Michiko vieram ao
Brasil três vezes. Em 1967,
ainda como príncipe-herdeiro,
Akihito e a princesa Michiko
visitaram o Brasil pela primei-
ra vez, com uma recepção que
lotou o estádio do Pacaembu.
Em 1978, participaram das
comemorações pelos 70 anos
da imigração, novamente
lotando o Pacaembu. Em 1997
o casal imperial fez uma nova
visita de dez dias ao Brasil,
provocando grande emoção na
comunidade.

“Assim como eu, grande
parte das pessoas que estão
aqui, é imigrante. Foram aco-
lhidos em outro país, mas não
deixam as raízes de lado. O
imperador e sua esposa sabem
o quanto nós lutamos em uma
terra desconhecida. Para mim,
é muito honroso representar a
sociedade nessa homenagem
e uma satisfação muito gran-
de, enquanto cidadão, em par-
ticipar dessa festa”, disse
Uehara.

Na ocasião, foram expos-
tos os trabalhos do pintor ja-
ponês Takehiko Miyanaga,
datados de 1974, retratando o
atual casal imperial. Em fren-
te às imagens, o público brin-
dou em referência ao aniver-
sariante.

O cônsul geral adjunto, Jiro
Maruhashi, em seu discurso,
ressaltou a consideração que
o casal imperial tem não só
pelos japoneses residentes fora
do país, mas também pelos

nikkeis e suas diversas gera-
ções. Maruhashi discorreu so-
bre a resposta dada pela im-
peratriz ao ser questionada por
jornalistas a respeito de suas
expectativas:

“Ela espera que as come-
morações do Centenário sejam
a altura da comunidade, e que
os nikkeis sejam bons cidadãos
brasileiros e muito felizes. As-
sim como os 300 mil dekasse-
guis, que sejam bem acolhidos
pela sociedade japonesa e que

Aregião do Vale do Ri-
beira mostrou, no últi-
mo dia 11, os trabalhos

desenvolvidos ao longo do ano
letivo por 26 escolas referente
ao Viva Japão, programa cria-
do pela Secretaria Estadual da
Educação de São Paulo para
incentivar o intercâmbio de
alunos com a cultura japone-
sa. E – com o perdão do tro-
cadilho – deram uma verdadei-
ra aula sobre o universo japo-
nês para o público presente.

Realizado no Centro Espor-
tivo Governador Mario Covas,
localizado na cidade de Regis-
tro, o evento reuniu mais de 2
mil alunos da região. Todos,
sem exceção, mostraram que
engajamento e dedicação para
com a cultura japonesa em
quase um ano de aulas espe-
cíficas foram mais que sufici-
entes para despertar interesse
por parte das turmas.

Para ilustrar o conhecimen-
to sobre o Japão, grupos apre-
sentaram o que aprenderam.
Não faltaram danças típicas,
karaokê, taikô e coral no “pal-
co”. Sem contar na exposição
de trabalhos feitos com origa-
mis, recortes e balões que re-
presentavam os esforços dos
imigrantes japoneses desde a
chegada do Kasato Maru; até
a incorporação de aspectos ja-
poneses no cotidiano da popu-
lação hoje, como no caso da
culinária.

Para a dirigente regional de
ensino de Registro, Reginalice
Nakao Ferreira da Silva, a in-
teração entre alunos, profes-
sores e a cultura japonesa foi
mais que satisfatória, sobretu-
do por poder trazer aspectos
da própria cultura do Vale do
Ribeira, caracterizada pela
grande influência japonesa.

Ao abrir o 1º Seminário 100
Anos da Imigração Japonesa
no Brasil “Realidades passa-
das e presentes: a Cultura Ni-
pônica e o Futuro dos Negóci-
os com o Paraná”, o cônsul
geral do Japão em Curitiba,
Soichi Sato, disse que “apesar
da comunidade nipo-brasileira
de aproximadamente um mi-
lhão e meio de pessoas, repre-
sentando cerca de 0,4% da
população total do Brasil, mes-
mo assim, os descendentes de
japoneses contribuem muito
para o fortalecimento entre
Brasil e Japão.” O evento foi
promovido pela Federação das
Indústrias do Estado do Para-
ná (Fiep), por meio do Centro
Internacional de Negócios
(CIN), em parceria com o Ins-
tituto Hyogo, no Cietep, em
Curitiba.

O Paraná é o segundo es-
tado brasileiro em número de
nipo-descendentes. São 150
mil, ficando atrás apenas de
São Paulo. Isto facilita a visi-
bilidade do estado no Japão. “O
governo japonês tem estimu-
lado os acordos e intercâmbi-
os para estreitar as relações
entre as cidades irmãs Himegi
e Curitiba, Kakogawa e Ma-
ringá e Nishinomiya e Londri-
na”, informou Sato. Curitiba
abriga cerca de 30 mil nipo-
descendentes.

De janeiro a julho de 2007,
o Japão exportou cerca de
US$ 2,5 bilhões em produtos
brasileiros. Os principais pro-
dutos exportados foram miné-
rios de ferro, alumínio e carne
de frango. “O biocombustível
é a vitrine do Brasil no Japão”,
revelou Germano Vieira, as-
sessor da área internacional da
Fiep. “Os itens que o Japão

mais importa do Paraná são
soja, frutas, alimentos, suco de
laranja e produtos orgânicos”,
informou o assessor.

Ano do intercâmbio -  “Even-
tos culturais, econômicos, ci-
entíficos e tecnológicos estão
programados para comemorar
o centenário da imigração ja-
ponesa no Brasil, fortalecen-
do o relacionamento e ambos
os países”, contou Marco An-
tônio Nakata, representante do
departamento de Ásia Ocea-
nia do Ministério de Relações
Exteriores. Para organizar es-
tes eventos, foi criada por de-
creto do presidente da Repú-
blica a Comissão Nacional Or-
ganizadora das Comemora-
ções do Centenário para a qual
foi destinada uma verba de R$
10 milhões do governo fede-
ral.

O Seminário 100 Anos da
Imigração Japonesa no Brasil
contou com a presença do Es-
critório de Representação do
Ministério das Relações Exte-
riores no Paraná (Erepar).
Foram realizadas palestras téc-
nicas, debates e mesas-redon-
das sobre perspectivas de ne-
gócios para 2008, biocombus-
tíveis e crédito de carbono,
além de questões técnicas so-
bre diplomacia federativa (es-
tados e municípios nas rela-
ções internacionais). O even-
to foi organizado pela Revista
“ Diplomacia e Negócios”,
com o patrocínio do Banco
Real, Toyota Sulpar, Unimed
Curitiba, Bourbon Curitiba
Hotel & Tower, Claudia Farah
Turismo, Café Damasco e res-
taurante Akira, com apoio do
Erepar e da Universidade Fe-
deral do Paraná (UFPR).

IMIN-100

Seminário discute festejos e
projeção de negócios

No último dia 27, o presiden-
te da Câmara de Taubaté,
Carlos Peixoto (PMDB), rece-
beu seis membros da Associa-
ção Nipo-Brasileira da cidade
para discutir as comemorações
do centenário da imigração ja-
ponesa no Brasil. Entre os
membros da Associação, esta-
vam Cláudio Mizuta (presiden-
te), Dario Yadoya (secretário),

Yuichi Wada (1° vice-presiden-
te), Fumiko Wada e Queico
Takasu Urushibata (diretoras
culturais), e Oscar Tetsuo Uru-
shibata (diretor social).

Em todo o Estado de São
Paulo deverão acontecer sole-
nidades em homenagem ao cen-
tenário. Em Taubaté, a Câmara
deverá conciliar as comemora-
ções com a entrega, no início de

INTERIOR

Comunidade nikkei de Taubaté prepara comemoração do Centenário
junho, de dois títulos de cidadão
taubateano a representantes da
comunidade japonesa.

Segundo os representantes
da associação, a imigração ja-
ponesa teve importante influ-
ência no desenvolvimento in-
dustrial de Taubaté, e ainda
hoje é possível observar em-
presas japonesas ou de des-
cendentes no município.

No ano de 1974, por meio
de um convênio assinado pelo
então prefeito Milton Alvaren-
ga Peixoto (1973-1977),
Taubaté tornou-se cidade-irmã
da japonesa Yonezawa. O acor-
do previa colaboração mútua
para incrementar as relações
culturais, artísticas, científicas,
tecnológicas, comerciais e in-
dustriais entre as cidades.

“Houve uma participação ma-
ciça de mais de 20 mil alunos
de toda a região. Quando lan-
çamos o projeto no começo do
ano, todos mostraram disposi-
ção para pesquisar, ir atrás e
mostrar realmente um traba-
lho digno de aplausos. Por sua
vez, a sensação que fica é de
que o Vale do Ribeira reconhe-
ce toda a força do povo japo-
nês, da influência que tiveram.
Prestes a se completar o Cen-
tenário da Imigração, é um pre-
sente que os alunos dão para
os nikkeis”, explicou ela,
acrescentando que todas as
escolas participantes reitera-
ram o pedido de participar do
evento. “Houve até escolas
que vieram de muito longe, cri-
anças que saíram de sítios. É
muito recompensador.”

E justamente na parte de
integração, o Viva Japão pro-
vou ser mais que eficiente.
Para aproximar ainda mais
ambas as culturas, a Associa-
ção Cultural Nipo-Brasileira de
Registro deu uma força extra
na ocasião, trazendo integran-
tes de seu grupo de taikô para
uma apresentação em conjun-
to com alunos. Além dos toca-
dores, danças típicas promovi-
das pelas senhoras e por cri-
anças abrilhantaram o evento.

Emoção à flor da pele - Até
o momento, a demonstração
do Vale do Ribeira foi a maior
em número, segundo o ideali-
zador do projeto Viva Japão,
professor Hiroyuki Hino. Para
ele, o objetivo do projeto foi
cumprido com louvor pelos alu-

nos do Vale. “Foi o mais com-
pleto em termos de número.
Uma surpresa muito agradá-
vel, tanto em termos de parti-
cipação quanto de aprendiza-
gem da cultura japonesa. Te-
mos de admitir que as escolas
estão de parabéns”, disse Hino,
que se emocionou sobretudo no
final, quando todos os partici-
pantes entoaram o hino do Ja-
pão, além de algumas músicas
em língua japonesa. “Nessa
hora, o coração não agüenta.
Foi como se fosse uma volta à
infância, quando eu cantava
algumas dessas músicas. As
lembranças voltam e vendo
todas aquelas crianças cantan-
do, me emocionei muito.”
             (Rodrigo Meikaru)
*agradecimentos à Secretaria de

Educação do Estado de São Paulo

Danças típicas apresentadas por alunos fizeram sucesso durante evento realizado em Registro
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Quase um ano após a ins-
tituição do programa Viva Ja-
pão, o saldo é positivo. Lan-
çado no início do ano, o pro-
jeto tem como principal obje-
tivo desenvolver atividades
pedagógicas que permitam a
vivência da cultura japonesa
e a sensibilização de alunos e
educadores da rede estadual
de ensino para a importância
de aprofundar conhecimentos
sobre as raízes e a trajetória
do relacionamento entre bra-
sileiros e japoneses nos últi-
mos 100 anos.

Segundo Hiroyuki Hino, a
meta para o próximo ano – o
programa termina no fim de
2008 – é realinhar algumas di-
retrizes passadas para as es-
colas a fim de melhorar o en-
sino sobre cultura japonesa.
“Na verdade, temos de refa-
zer alguns pontos e melhorar
outros. Uma das iniciativas é
orientar melhor as diretorias de
ensino para extrair o máximo
desse projeto. Transmitir infor-
mações mais claras sobre
como o projeto pode ajudar no
processo pedagógico, bem
como aumentar o nível de tro-
ca de informações. Assim, po-
deremos potencializar os re-
sultados”, explica ele.

Como exemplo ele cita o
documentário lançado há al-
guns meses pela ONG Eco-
falante. Intitulado “Os Japo-
neses no Vale do Ribeira e
Sudoeste Paulista”, o vídeo

deve ser repassado em sala
de aula no início do ano letivo
em 2008. “Esse vídeo, por
exemplo, pode ser útil em
aulas como Geografia e His-
tória. Sabendo usar as ferra-
mentas, os resultados apare-
cem com mais facilidade”,
explica ele.

Para o mês de junho,
Hino adianta que haverá um
espaço dentro do Complexo
Anhembi para a realização
de um evento. Porém, não se
sabe ainda qual o tamanho a
ser destinado ao Viva Japão,
nem como pode ser utiliza-
do. “Estamos em conversas
com o Jo Takahashi, um dos
coordenadores do evento e
que já me garantiu um espa-
ço. Mas ainda não sabemos
quanto podemos utilizar e
nem como. Com certeza ire-
mos fazer algo bonito por lá”,
diz Hino.

Outra alternativa para
não passar em branco – e
também para englobar todos
os participantes – é regiona-
lizar as apresentações no mês
do Centenário, nos mesmos
moldes do que fez Registro.
“Seria interessante se cada
região fizesse algo grandioso
como em Registro. Em par-
ceria com as prefeituras,
pode-se muito bem homena-
gear o Centenário e fazer
uma bela festa”, finaliza o
coordenador.

                             (RM)

Para ano que vem, idéia é montar uma
exposição no mês do Centenário

Idealizador do programa, Hiroyuki Hino se emocionou no Vale
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Escolas do Vale do Ribeira mostram
trabalhos finais de programa
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CIDADES/PRESIDENTE PRUDENTE

Comissão finaliza primeira etapa
do ‘Projeto Centenário’

O artista plástico Manabu
Mabe (1924-1997), será ho-
menageado no projeto Vapo-
res da Imigração, com exposi-
ção de suas obras na Fortale-
za da Barra Grande, no início
de 2008. Yugo Mabe, filho do
artista, esteve no último dia 6
visitando o local da mostra,
onde está a única reprodução
de uma gravura do artista, em
mosaico com cerca de 300 mil
pastilhas coloridas.

Acompanhado pela Comis-
são do Centenário da Imigra-
ção Japonesa e organizadores
do evento, Agência Costeira e
Unisantos, o filho de Mabe res-
saltou a existência de mais de
2500 obras. Na capela, onde
está o mosaico Vento Verme-
lho, também ficará a gravura
original. “Foi uma emoção, ao
entrar na capela lembrei de

meu pai”, destacou Yugo.
No salão principal ficará a

mostra com cerca de 40 gra-
vuras. A organização preten-
de agregar outras atividades
ao evento, como concurso de
fotografia, curso de gastrono-
mia e oficinas. Outra idéia é o
festival de comida japonesa na
área externa durante os finais
de semana.

O projeto Vapores da Imi-
gração, com a exposição de
Mabe, abrirá o calendário 2008
do Centenário da Imigração
Japonesa que segue com ati-
vidades culturais mensalmen-
te até 18 de junho do próximo
ano. Vapores da Imigração já
conta com o patrocínio da T-
Grão e AVW, mas busca ou-
tros colaboradores, que podem
entrar em contato pelo telefo-
ne: 13/3221-9286.

CIDADES/SANTOS

Manabu Mabe será
homenageado em exposição

O prefeito Junji Abe visto-
riou no último dia 5 as obras
de implantação do Parque
Centenário da Imigração Japo-
nesa, em Cezar de Souza.
Acompanhado pelo secretário
municipal de Finanças, Aroldo
da Costa Saraiva, e pelo dire-
tor-adjunto do Semae, Glauco
Luiz Silva, Junji acompanhou
o trabalho das máquinas que
fazem o aterro e melhorias na
área de 215 mil metros qua-
drados onde será instalado o
parque. Na avaliação do pre-
feito, as obras estão dentro do
prazo para a inauguração, em
junho de 2008, quando será
festejado o centenário da imi-
gração japonesa no Brasil.

“Estamos em uma corrida
contra o tempo, mas o anda-
mento da obra está em um bom
ritmo e com o apoio da inicia-
tiva privada e da Caixa Eco-
nômica Federal tudo estará
pronto para a grande festa do
centenário”, destacou Junji,
que no mesmo dia assinou a
liberação de R$ 780 mil para o
projeto, aprovado pelo Minis-
tério do Turismo.

Outra boa notícia sobre o

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Prefeito Junji vistoria obras do Parque Centenário
o Brasil. A reprodução terá 8
metros de largura e 30 de com-
primento”.

À margem da avenida Fran-
cisco Rodrigues Filho, em
Cezar de Souza, o Parque Cen-
tenário tem o objetivo de ser um
espaço de contemplação da
natureza e que estimule nos vi-
sitantes a reflexão sobre a re-
lação de amizade que une Bra-
sil e Japão. Os quatro lagos
existentes no terreno serão pre-
servados, assim como a mata
ciliar existente no trecho do rio
Tietê que corta a área.

Uma pista de caminhada
com 2,8 mil metros lineares
contornará os lagos e permiti-
rá que os visitantes contem-
plem as espécies já existentes
e daquelas que serão planta-
das. A área deve receber 235
ipês amarelos, 170 diademas,
360 quaresmeiras, 2 unidades
de pau-Brasil, 2 cerejeiras
adultas e outras 220 cerejeiras
com alturas entre 2 e 4 metros.
“Este parque será o grande
ponto de encontro da família
mogiana, com capacidade de
receber até 30 mil pessoas em
datas especiais”.

parque foi a aprovação do pro-
jeto por parte do Conselho Es-
tadual do Turismo - um passo
essencial para que a obra re-
ceba também recursos do Go-
verno do Estado. “A Secreta-
ria de Turismo pediu que indi-
cássemos algo que poderia ser
instalado no local e apontamos
que seria fantástico se pudes-
sem financiar a construção de
uma torre em estilo japonês,
conhecida como pagode. Co-
nhecemos um em Kyoto e
acredito que seria a primeira

edificação deste tipo no Bra-
sil”, destacou Junji, que avalia
o investimento necessário em
R$ 2 milhões.

Entre as obras que devem
compor o novo parque estão
duas praças, pista para cami-
nhadas em torno dos lagos e
um grande museu, contando a
história da imigração japonesa
em Mogi e no resto do País:
“Outro destaque será uma ré-
plica do navio Kasato Maru,
que em 1908 trouxe os primei-
ros imigrantes do Japão para

Prefeito confirmou que obras estão de acordo com cronograma

PMMC

A Prefeitura de São Ber-
nardo do Campo recebeu, en-
tre os dias 3 e 7 de dezembro,
a primeira missão oficial com
técnicos do JBIC (Japan Bank
for Internacional Cooperation)
com o objetivo de conhecer de
perto as necessidades para im-
plementação do programa de
despoluição e recuperação
ambiental da Bacia Hidrográ-
fica da Represa Billings, ela-
borado entre Prefeitura,
Sabesp e Jica (Agência de Co-
operação Internacional do Ja-
pão). A vinda dos técnicos é
um claro sinal do interesse do
banco japonês pelo programa
de recuperação da Billings e
que está em fase final de es-
tudos para a elaboração do
projeto financeiro.

Shuji Ogawa, diretor da di-

CIDADES/SÃO BERNARDO DO CAMPO

Técnicos da JBIC conhecem de perto os problemas da Represa Billings
nalizados- e o extinto Lixão do
Alvarenga que deve passar por
uma ampla reformulação am-

biental.
Na Represa Billings, acom-

panhados pelo secretário de
Planejamento e Tecnologia da
Informação de São Bernardo
e técnicos da Sabesp respon-
sáveis no programa pela cole-
ta e tratamento do esgoto, os
japoneses do JBIC percorrem,
por mais de três horas, as mar-
gens da represa para coletar
dados com o objetivo elaborar
o projeto financeiro para as in-
tervenções.

Centenário – Conheceram as
ETEs (Estação de Tratamento
de Esgoto) do Riacho Grande
e ABC, esta responsável pelo
tratamento de parte do esgoto
das cidades de Santo André,
Mauá, Diadema, São Caetano
e São Bernardo. Após os tér-

visão de assistência à Améri-
ca Latina, e Kan Bito, repre-
sentante do JBIC no Brasil, re-
alizaram série de vistorias por
regiões da cidade que serão

contempladas com investi-
mentos do programa, como os
córregos Jurubatuba e Couros,
os troncos-coletores Camargo
e Pindorama- todos serão ca-

minos das obras 90% do esgo-
to doméstico de São Bernardo
será tratado na ETE ABC.

“O objetivo da visita é co-
nhecer os problemas de São
Bernardo, coletar informações
sobre as áreas próximas à
Billings e apresentar um rela-
tório ao banco (JBIC)”, expli-
ca Ogawa. “Vamos agregar
outras diretrizes de execução
e elaborar o projeto financei-
ro”, finaliza.

Para o Secretário de Pla-
nejamento e Tecnologia da In-
formação, o trabalho está no
curso certo e é aguardado para
junho de 2008, mês do cente-
nário da imigração japonesa no
Brasil, a confirmação do finan-
ciamento e posterior assinatu-
ra do contrato para início das
obras.

Técnicos vistoriaram diversas regiões de São Bernardo do
Campo

Representantes do JBIC
também acompanharam visita

DIVULGAÇÃO

*NEVOEIRO JR

O navio Kasato Maru
aportou em Santos em 18 de
junho de 1908. Desde então,
o país passou a contar com o
trabalho e a inteligência im-
prescindível desse povo que
aqui veio em busca de rique-
za e prosperidade. No próxi-
mo ano estaremos comemo-
rando 100 anos da Imigração
Japonesa e a região de Rio
Claro tem muito a agradecer
ao trabalho e à contribuição
dessa gente.

O começo não foi nada fá-
cil para os 781 passageiros
daquele navio, que aqui vieram
para trabalhar nos cafezais
paulistas. A falta de mão-de-
obra fez o país atrair imigran-
tes de várias nacionalidades e,
como sempre, com a promes-
sa de enriquecimento na nova
terra. As decepções não fo-
ram poucas, mas esse povo
soube lutar e buscar novas al-
ternativas. No princípio, o tra-
balho quase escravo já colo-
cava por terra o sonho de li-
berdade e prosperidade, sen-
do a fuga a alternativa da hora.
Assim, nascem os primeiros
comerciantes japoneses e até
hoje lembramos da tinturaria
ou do vendedor de verduras
nipônicos. Aliás, o saudável
hábito de ter à mesa uma ali-
mentação rica em vegetais se
deve bastante à contribuição
desse povo.

Além disso, os imigrantes
que aqui chegaram estavam
muito mais preparados do que
os próprios donos de fazen-
da. Na bagagem, além dos
utensílios do lar, livros e a dis-
ponibilidade de sempre
aprender. Essa dedicação
impressiona até hoje. Nossa
memória da escola sempre
traz a lembrança de que os
colegas mais disciplinados e
com melhor desempenho nas
atividades escolares estavam,

na maioria das vezes, repre-
sentados por descendentes de
japoneses.

E pensar que durante um
bom tempo esse povo foi proi-
bido do uso da própria língua
no nosso país, além das ma-
nifestações culturais próprias.
Encurralados nas próprias
comunidades, até mesmo
como uma forma de proteção
das idéias e da integridade
pessoal, os japoneses foram
criando vínculos com a co-
munidade e hoje representam
cerca de 1,5 milhão de pes-
soas, sendo que 80% dessa
população estão no Estado de
São Paulo. Essa unidade é
responsável por importantes
iniciativas grupais, como a
Cooperativa Agrícola de
Cotia, oficialmente fundada
em 1927 e que se tornou a
mais importante do país.

Rio Claro também quer
render suas homenagens aos
imigrantes japoneses. A for-
ça dessa gente ajudou a cons-
truir a nossa cidade e quere-
mos retribuir esse trabalho
com os nossos sinceros agra-
decimentos. Tenho pessoal-
mente uma relação muito pró-
xima com os imigrantes japo-
neses. Minha primeira espo-
sa, que infelizmente perdi em
um acidente de carro, era
descendente de imigrantes.
Hoje também sou casado
com Adriana Assari Nevoei-
ro, outra descendente de ja-
poneses, e posso dizer que
tenho dentro da minha pró-
pria casa a oportunidade de
conviver de perto com a cul-
tura nipônica.

Tudo isso tem contribuído
para enriquecer ainda mais a
minha vida e posso dizer que
graças a esse presente do
destino, aprendi que o mundo
pode ser melhor.

Nevoeiro Jr é sociólogo e
prefeito de Rio Claro

ARTIGO

Cem anos de contribuição

AComissão Organiza-
dora dos Festejos do
Centenário da Imigra-

ção Japonesa no Brasil de Pre-
sidente Prudente finalizou no
último dia 7 os trabalhos de re-
modelação da Praça das Ce-
rejeiras. O prefeito Carlos
Roberto Biancardi visitou o
local em companhia dos mem-
bros da Comissão e conferiu
os detalhes finais da constru-
ção de monumentos, que in-
cluiu o plantio de pinheiros
brancos (goyo matsu) e
sakuras.

Inaugurada em 1978 por
ocasião das comemorações
dos 70 anos da imigração ja-
ponesa no Brasil, a praça re-
cebeu uma ponte sobre o lago
seco, um templo Gojiu-no-tó
(com 4,5m de altura) e um
torii.

Segundo o presidente da
Comissão, Toshio Koketsu, a
inauguração dos monumentos,
prevista para 18 de junho de
2008, deve ser o ponto alto
das comemorações em Pre-
sidente Prudente. “A praça
estava meio abandonada e
não tinha nem mesmo um jar-
dim oriental que a caracteri-
zasse, motivo pelo qual deci-
dimos remodelá-la”, explicou
Koketsu, lembrando que os
trabalhos tiveram início em
agosto.

Koketsu, que preside tam-
bém a Associação Cultural
Nipo-Brasileira da Alta Soro-

c a b a n a
(Hansoro), que
reúne 17 enti-
dades de 14 ci-
dades – entre
elas Ourinhos,
Assis, Álvares
Machado e
P r e s i d e n t e
Venceslau –
conta ainda
que foram uti-
lizadas 60 to-
neladas de pe-
dras para o
p r o j e t o
paisagístico.

No dia da inauguração, Ko-
ketsu antecipa que um grupo
formado por 100 pessoas, en-
tre senhoras e crianças do Pro-
grama Viva Japão, apresenta-
rão o tradicional bon odori ao
som do hino do centenário.

“Ainda não fechamos o
calendário oficial, embora os
trabalhos estejam bastante
adiantados. Ao longo do ano,
devemos ter exposições,
shows musicais, torneios es-
portivos e missa campal em
memória os antepassados”,
afirma Koketsu.

(Aldo Shiguti)
Toshio Koketsu, Noboru Mizukawa  e o prefeito
Carlos Biancardi (a partir da esquerda)

Prefeito Biancardi (centro) com membros da Comissão e autoridades do município

MARCELO SETOGUTI
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ABASTECIMENTO

Luiz Narimatsu anuncia planos
como presidente da AESabesp Jovens interessados em

estagiar ou estudar no Japão
terão uma boa oportunidade de
aprender um pouco mais so-
bre o arquipélago asiático. Já
estão abertas as inscrições
para o Koshukai (seminário de
preparação de estudantes e
estagiários no Japão), que
acontece no próximo ano, de
7 de janeiro à 1 de fevereiro,
na Associação Cultural e As-
sistencial Iwate Kenjinkai do
Brasil, na Liberdade, em São
Paulo.

Anualmente organizado
pela Asebex (Associação Bra-
sileira de Ex-Bolsistas no Ja-
pão), o Koshukai tem como
objetivo oferecer informações
que contribuirão para o melhor
aproveitamento da bolsa de
estudos. Além disso, promover
a integração entre os candida-
tos de várias modalidades
(kenpi kenshu, kenpi ryugaku,
JICA, Monbukagakusho,
Nippon Zaidan entre outras) e
ex-bolsistas.

“É uma chance de apren-
der, tirar dúvidas e ouvir expe-
riências de senpais [vetera-
nos], que é sempre muito váli-
do. Uma oportunidade também
para reencontrar amigos e fa-
zer novas amizades”, mostra
o coordenador geral do Koshu-
kai 2008, Erick Funabashi, ex-
bolsista de 2006.

Nas reuniões são realizadas
dinâmicas de grupo (interna e
externa), mesa redonda e pa-
lestras sobre temas como de-
senvolvimento interpessoal,
sucesso e motivação, etiqueta
japonesa, história, política, ge-
ografia e economia do arqui-
pélago asiático. O intuito é in-
troduzir conceitos culturais,
postura, ambiente e sobre a
sociedade nipônica, que serão
fundamentais durante a esta-
da dos bolsistas no país.

Para o ano que vem, a or-
ganização toma por base os
relatórios das edições passa-
das e busca mudanças, e é cla-
ro, a fim de melhorar. Segun-
do o coordenador geral, a idéia
é tornar mais dinâmico e inte-
rativo. Um dos planos é dese-
nhar o mapa no chão e “brin-

car” com os participantes, en-
quanto o palestrante discorre
sobre as províncias.

A novidade é trazer ativi-
dades práticas como fazer uma
auto-apresentação em idioma
japonês, uma vez que isso
acontece do outro lado do
mundo, ou a compra de um bi-
lhete de trem, por exemplo.
“Nosso objetivo é começar a
quebrar as barreiras do medo
de falar em nihongô e errar
aqui, onde todos se conhecem
e apóiam um ao outro, e tam-
bém para não ser uma surpre-
sa muito grande ao se deparar
com o cotidiano que
vivenciarão lá”, explica
Funabashi, que foi eleito como
presidente da gestão 2008.

Presidência – Em outubro, foi
realizada a assembléia para a
eleição da nova presidência da
Asebex. Para a gestão 2008,
a atual presidente Kátia Akemi
Uchimura passa o bastão a
Erick Funabashi, em cerimô-
nia oficial que deve acontecer
em fevereiro do ano que vem.

“Estou um pouco ansioso.
Será uma responsabilidade
muito grande zelar pelo nome
da entidade, seus integrantes
e também por ser um ano mui-
to especial a toda a comuni-
dade em vista do Centenário
da Imigração Japonesa”, afir-
ma Funabashi, que agora se
prepara junto às diretorias
com a finalidade de definir os
projetos e os rumos que a As-
sociação irá tomar ao longo de
seu mandato.

KOSHUKAI 2008
DATA: DE 07.01.08 A 01.02.08 (DE SEG.
À SEX.), 20 DIAS DE SEMINÁRIO, MAIS UM

FINAL DE SEMANA DE INTEGRAÇÃO.
HORÁRIO: 19H30 ÀS 22H.
LOCAL: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ASSIS-
TENCIAL IWATE KENJINKAI DO BRASIL

ENDEREÇO: RUA TOMAZ DE GONZAGA,
95 –  LIBERDADE (PRÓX. AO METRÔ

LIBERDADE)  SÃO PAULO-SP

INSCRIÇÕES ONLINE PROMOCIONAIS ATÉ

28.12.07 (R$80,00).
INSCRIÇÕES TAMBÉM DURANTE O
KOSHUKAI, NO LOCAL (R$100,00).
SITE: WWW.ASEBEX.ORG.BR

SEMINÁRIO

Koshukai 2008 da Asebex
está com inscrições abertas

O Consulado Geral do Ja-
pão em São Paulo realizou no
último dia 7, em seu Espaço
de Eventos, palestra expli-
cativa sobre o JET Program-
me. Após a explanação so-
bre os procedimentos de se-
leção, Cinthia Maeda, que
retornou em fevereiro deste
ano, depois de uma tempora-
da de três anos na Província
de Toyama, apresentou um
relato sobre a sua experiên-
cia como coordenadora de
relações internacionais.

Através do relato, os par-
ticipantes puderam sentir o
que é atuar pelo JET Pro-
gramme no Japão, pois Cinthia
conseguiu transmitir as vivên-
cias profissionais e as emo-
ções que acompanharam as
atividades.

Cerca de 40 pessoas par-
ticiparam da palestra e pude-

JET PROGRAMME

Palestra reúne cerca de 40 pessoas em São Paulo
Inscrições – As inscrições
para o JET Programme estão
abertas até o dia 18 de janeiro
de 2008.  As vagas são para:
Nagano, Shizuoka, Shiga e
Município de Iwata, em Shi-
zuoka. Os candidatos devem
ter nacionalidade brasileira,
formação universitária e fluên-
cia na língua japonesa. O Bra-
sil participa do JET Programme
desde 1995. Em todo o País,
até este ano participaram 84
brasileiros, sendo 43 da juris-
dição do Consulado de São
Paulo.

Informações: cgjcultural4
@arcstar.com.br ou pelo tel.:
11/3254-0100 (Departamento
Cultural). O Consulado Geral
do Japão em São Paulo aten-
de na Av. Paulista, 854, 1º an-
dar (edifício TopCenter), São
Paulo, das 9h às 12h e das 14h
às 17h.

ram tirar suas dúvidas com os
sete ex-participantes do JET
Programme.  As dúvidas
eram principalmente quanto à
adaptação e ao teor do traba-
lho propriamente dito. Todos

puderam constatar que ser
contratado como um funcio-
nário público especial é um
trabalho com muitos desafios
mas bastante reconhecido
pelo governo japonês

Relato de viagem de ex-partiicpantes anima interessados

DIVULGAÇÃO

Consolidar a transição da
entidade para uma OSCIP
(Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público), pro-
porcionar valorização profissi-
onal aos associados por meio
da reciclagem dos conheci-
mentos e divulgar a educação
ambiental para o público em
geral. Esses são os primeiros
objetivos anunciados pelo novo
presidente da Associação dos
Engenheiros da Sabesp
(AESabesp), Luiz Narimatsu.
A cerimônia de posse da nova
diretoria foi realizada no Insti-
tuto de Engenharia de São
Paulo, no último dia 6.

Segundo o presidente, a
consolidação da enti-
dade no terceiro setor
proporcionará o atendi-
mento aos empregados
da SABESP, à socie-
dade e às empresas in-
teressadas em parceri-
as. No evento, também
foram abordados a es-
pera de recursos do
PAC (Plano de Aceleração do
Crescimento) para o setor, a
universalização do saneamen-
to e a criação da Agência Re-
guladora de Saneamento e
Energia do Estado de São Pau-
lo (Arsesp).

Depois da posse, foi reali-
zada a tradicional Cerimônia de
Homenagem aos Profissionais
do Ano. Nesta edição, foram
eleitos pelos associados da

Cerimônia de posse da nova diretoria, com Luiz Narimatsu à frente (destaque)

DIVULGAÇÃO

tário), Ivo Nicolielo Antunes
Junior (2º secretário), Luciomar
Santos Werneck (1° tesourei-
ro) e Nélson Luiz Stábile (2º
tesoureiro). Na diretoria adjun-
ta, estão o diretor de marketing,
Carlos Alberto de Carvalho, o
diretor cultural, Olavo Alberto
Prates Sachs, o diretor de es-
portes, Gilberto Margarido
Bonifácio, o diretor de pólos,
José Carlos Vilela, a diretora
social, Cecília Takahashi Votta,
e o diretor técnico, Choji Ohara.

(Gilson Yoshioka)

AESabesp três
profissionais que
se destacaram

no setor: Hiroshi Ietsugu, Ma-
rio Pero Tinoco e Sonia Maria
Nogueira e Silva.

A mesa de abertura da so-
lenidade foi composta por
Walter Ihoshi (deputado fede-
ral), Marcelo Salles Holanda
(diretor de Meio Ambiente e
Tecnologia da Sabesp), Paulo
Massato (diretor metropolitano
da Sabesp), Umberto Luiz
Teixeira (representante do Mi-

nistério das Cidades), Ricardo
Toledo Silva (secretário adjun-
to de Saneamento e Energia de
São Paulo), José Aurélio Bo-
ranga e Sérgio Pinto Parreira
(presidentes da ABES nacional
e de São Paulo), Walter Anto-
nio Orsatti (presidente da ges-
tão 2005-2007 da AESabesp) e
Cláudio Borges (presidente da
Associação Sabesp).

O restante da diretoria exe-
cutiva é composta por Pérsio
Faulim de Menezes (vice-pre-
sidente), Nizar Qbar (1° secre-

O I Sebrae & Você - Itine-
rante, realizado de 9 a 25 de
novembro, no Japão, atendeu
307 dekasseguis. “Cento e sete
dekasseguis compareceram
em cinco palestras oferecidas
durante os 15 dias”, informa
Marcos Aurélio Gonçalves,
consultor do Sebrae no Para-
ná e coordenador da ação, que
faz parte do Projeto Dekasse-
gui Empreendedor, uma parce-
ria do Sebrae, Banco Intera-
mericano de Desenvolvimen-
to (BID), Associação Brasilei-
ra de Dekasseguis (ABD) e
Fundo Multilateral de Investi-
mentos (MIF-Fumin).

“A ida ao Japão foi positi-
va. A receptividade foi muito
boa em todas as regiões visi-
tadas. Inclusive tivemos de-
mandas para retorno”, diz
Marcos Aurélio, que apresen-
tou os resultados do Sebrae
Itinerante em Brasília, nesta
semana.

Além de palestras e aten-
dimentos, foram realizadas vi-

DEKASSEGUIS

Sebrae Itinerante apresenta resultados em Brasília
sitas a Gunma, Shizuoka, Aichi,
Gifu e Hiogo, cinco regiões ja-
ponesas. Ao todo, foram 13
reuniões de trabalho, um total
de 45 horas de discussões com
o objetivo de estabelecer e for-
talecer parcerias. Três nego-
ciações, iniciadas no I Sebrae
& Você - Itinerante, estão em
andamento: uma parceria com
a Associação das Escolas Bra-
sileiras no Japão; a implanta-
ção do Projeto Jovens Empre-
endedores nas escolas brasi-
leiras; e a implantação do Pro-
jeto Biblioteca do Empreende-
dor.

A falta de informações
atualizadas sobre o Brasil é
ainda o principal desafio dos
dekasseguis, explica Marcos
Aurélio. Razão pela qual o
Sebrae estimula o empreende-
dorismo entre os dekasseguis,
orientando os futuros empre-
sários sobre como abrir um
negócio, munidos com infor-
mações técnicas e atuais. De
acordo com levantamento fei-

to pelo Ministério da Justiça
japonês, existem em torno de
320 mil nipo-brasileiros traba-
lhando legalmente hoje no Ja-
pão. O Brasil recebe por ano
cerca de US$ 2,7 bilhões dos
dekasseguis. Estima-se que o
Paraná, algo em torno de US$
600 milhões. Quando retor-
nam, cada dekassegui traz em
média US$ 70 mil, muitas ve-
zes aplicados à abertura de
novos negócios.

Outra estimativa é que os
nipo-brasileiros que estão a tra-
balho no Japão movimentam

3,4 bilhões de dólares ao ano,
só em consumo. Os brasilei-
ros representam o terceiro
maior contingente imigrante no
Japão, depois dos chineses e
coreanos. As regiões japone-
sas de Gumma, Aichi e Shizuo-
ka concentram o maior núme-
ro de nipo-brasileiros no Japão,
46% dos dekasseguis do Bra-
sil. Ainda de acordo com da-
dos do governo do Japão, esti-
ma-se que entram no Japão 79
mil nipo-brasileiros por ano
enquanto que outros 76 mil re-
tornam ao Brasil.

Em nova sede, o músico
Setsuo Kinoshita, líder do gru-
po profissional Wadaiko Sho e
um dos pioneiros do taikô no
Brasil, reinicia suas atividades
com os tambores japoneses.
Será realizado mensalmente
um curso aos interessados em
ingressar na arte tradicional
nipônica da percussão. Estão
abertas as inscrições para o
próximo workshop, que acon-
tece no 18 de dezembro (ter-
ça-feira), às 20h.

No atual estúdio, situado na
região da Ana Rosa, além de
ser o local das aulas da tradi-
cional arte nipônica (Grupo de
Taikô Setsuo Kinoshita Taiko
Group), serão também espaço
para os ensaios do Wadaiko
Sho e o escritório da empresa
Taikoart produção Cultural
Ltda, produtora da equipe.

A infra-estrutura do novo
ambiente têm paredes de iso-
lamento acústico, ar-condicio-

nado, instalação de sonoriza-
ção profissional e outros me-
lhoramentos para o trabalho do
conjunto.

Sediado até o início de ou-
tubro na Associação Akita
Kenjin do Brasil, na Vila Ma-
riana, o grupo só tem a agra-
decer pela cooperação da en-
tidade e seus associados, ao
longo desses quatro anos que
usufruíram o espaço. Em es-
pecial, os integrantes desta-
cam Tsugio Shindo, já faleci-
do, como umas pessoas mais
importantes para a concretiza-
ção do Wadaiko Sho e suas
atividades.

WORKSHOP DE TAIKÔ –

SETSUO KINOSHITA TAIKO

GROUP

INSCRIÇÕES PELO TELEFONE: 5082-2449

OU PELO EMAIL: TAIKO@TAIKO.COM.BR

TAXA: R$25,00

ENDEREÇO: R: VERGUEIRO, 2676 –

SÃO PAULO

TAIKÔ

Setsuo Kinoshita abre vagas
para curso em São Paulo
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NHK – PROGRAMAÇÃO – 17 A 23 DE DEZEMBRO

Programação da NHK

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

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

17 – Segunda-Feira
00:00 NHK News
00:10 NHK Amateur Singing Contest

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

Eps. 49 (R)
02:55 Our Favorite Songs (R)
03:00 NHK News
03:10 HDTV Special “Portrait of Genius

Artists” Sotatsu Tawaraya
05:00 Tanka Poetry
05:30 News: Good Morning, Japan
07:15 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

67
07:30 News & Weather
07:35 Have a Good Day!
08:25 News: Good Morning, Japan (R)
08:58 World Weather (E)
09:00 News & Weather
09:05 Overseas Safety Information
09:10 The Ultimate Cuisine
09:30 Micro World (R)
09:35 My Gardening
10:00 News & Weather
10:05 NHK Overseas Network
10:40 Asian Word Traveller
10:45 Drama Serial Encore “Miyako no

Kaze” Eps. 67
11:00 News
11:20 Live from Your Hometown
11:45 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

67 (R)
12:00 News
12:05 Fun with English
12:15 PythagoraSwitch Mini
12:20 Peek-a-boo
12:35 With Mother
13:00 News & Weather
13:05 Good Afternoon Japan
13:55 TV Exercise
14:00 NHK News
14:15 World Weather
14:20 World Heritage 100
14:25 Tokyo Market Information
14:55 Overseas Safety Information
15:00 News & Weather
15:05 Hello from Studio Park
15:59 World Weather
16:00 NHK News
16:15 World Strollers (R)
16:59 World Weather
17:00 News
17:10 Whiz-Kids TV MAX
17:45 Walking the Oshukaido
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Today’s Close-up
18:56 World Weather
19:00 Variety Show in Your Town
19:54 World Weather
19:55 Japanese Traditional Music
20:00 News Watch 9 (B)
21:00 NHK Special
21:50 Pa Pa Saurus
22:00 The Mark of Beauty (B)
22:25 World Music Album
22:30 News & Sports
23:10 Shibuya Live Stage: That’s Enka!
23:53 World Weather
23:55 Business Frontline

18 – Terça-Feira
00:15 News Today 30 Minutes (E)
00:45 Health for Today
01:00 NHK News
01:10 Forerunning Business Minds
01:35 News Today Asia (E)
01:50 Points at Issue
02:00 NHK News
02:15 Exploring World Heritage (R)
02:58 World Weather
03:00 NHK News
03:15 Overseas Safety Information
03:20 Kiddie Craft
03:25 Fun with Japanese
03:35 With Mother (R)
04:00 NHK News
04:15 Hello from Studio Park (R)
05:00 Haiku Poetry
05:30 News: Good Morning, Japan
07:15 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

68
07:30 News & Weather
07:35 Have a Good Day!
08:25 News: Good Morning, Japan (R)
08:55 World Weather (E)
09:00 News & Weather
09:05 Overseas Safety Information
09:10 Today’s Menu
09:35 Fashionable Living
10:00 News & Weather
10:05 Living Well at 100
10:15 Hobbies and Leisure
10:40 Everyday Tips
10:45 Drama Serial Encore “Miyako no

Kaze” Eps. 68
11:00 News
11:20 Live from Your Hometown
11:45 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

68 (R)
12:00 News
12:05 Fun with English
12:15 PythagoraSwitch Mini
12:20 Peek-a-boo
12:35 With Mother
13:00 News & Weather
13:05 Good Afternoon Japan
13:55 TV Exercise
14:00 NHK News
14:15 World Weather
14:20 World Heritage 100
14:25 Tokyo Market Information
14:55 Overseas Safety Information
15:00 News & Weather
15:05 Hello from Studio Park

15:59 World Weather
16:00 NHK News
16:15 Science for Everyone (R)
16:59 World Weather
17:00 News
17:10 Whiz-Kids TV MAX
17:45 Walking the Oshukaido
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Today’s Close-up
18:56 World Weather
19:00 Extracurricular Lesson (R)
19:30 Japan on Site
19:59 World Weather
20:00 News Watch 9 (B)
21:00 Undecided
21:43 World Weather
21:45 Tsurube’s Salute to Families
22:30 News & Sports
23:10 Shibuya Live Stage: Japanese

Narrative
23:53 World Weather
23:55 Business Frontline

19 – Quarta-Feira
00:15 News Today 30 Minutes (E)
00:45 Health for Today
01:00 NHK News
01:10 Little Trips (R)
01:35 News Today Asia (E)
01:50 Points at Issue
02:00 NHK News
02:15 The Moment History Changed (R)
02:58 World Weather
03:00 NHK News
03:15 Overseas Safety Information
03:20 Kiddie Craft
03:25 Fun with Japanese
03:35 With Mother (R)
04:00 NHK News
04:15 Hello from Studio Park (R)
05:00 Enjoy Learning: The Knowledge

Master
05:25 Baby Care Tips
05:30 News: Good Morning, Japan
07:15 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

69
07:30 News & Weather
07:35 Have a Good Day!
08:25 News: Good Morning, Japan (R)
08:55 World Weather (E)
09:00 News & Weather
09:05 Mini Japanese Lessons
09:10 Today’s Menu
09:35 Fashionable Living
10:00 News & Weather
10:05 Enjoying Hot Springs
10:15 Hobbies and Leisure
10:40 Everyday Tips
10:45 Drama Serial Encore “Miyako no

Kaze” Eps. 69
11:00 News
11:20 Live from Your Hometown
11:45 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

69 (R)
12:00 News
12:05 Fun with English
12:15 PythagoraSwitch Mini
12:20 Peek-a-boo
12:35 With Mother
13:00 News & Weather
13:05 Good Afternoon Japan
13:55 TV Exercise
14:00 NHK News
14:15 World Weather
14:20 World Heritage 100
14:25 Tokyo Market Information
14:55 Overseas Safety Information
15:00 News & Weather
15:05 Hello from Studio Park
15:59 World Weather
16:00 NHK News
16:15 Digital Stadium
16:55 World Music Album
17:00 News
17:10 Whiz-Kids TV MAX
17:45 Walking the Oshukaido
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Today’s Close-up
18:56 World Weather
19:00 Top Runners
19:44 World Weather
19:45 Micro World
19:50 Meet the Legend
20:00 News Watch 9 (B)
21:00 Science for Everyone
21:43 World Weather
21:45 Professionals
22:30 News & Sports
23:10 Shibuya Live Stage: Music

Paradise
23:53 World Weather
23:55 Business Frontline

20 – Quinta-Feira
00:15 News Today 30 Minutes (E)
00:45 Health for Today
01:00 NHK News
01:10 Law and Laughter (R)
01:35 News Today Asia (E)
01:50 Points at Issue
02:00 NHK News
02:15 Tsurube’s Salute to Families (R)
02:58 World Weather
03:00 NHK News
03:15 Overseas Safety Information
03:20 Kiddie Craft
03:25 Fun with Japanese
03:35 With Mother (R)
04:00 NHK News
04:15 Hello from Studio Park (R)
05:00 Enjoy Learning: My Favorite Fi-

gures
05:25 Baby Care Tips
05:30 News: Good Morning, Japan
07:15 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

70
07:30 News & Weather
07:35 Have a Good Day!
08:25 News: Good Morning, Japan (R)

08:55 World Weather (E)
09:00 News & Weather
09:05 Mini Japanese Lessons
09:10 Today’s Menu
09:35 Fashionable Living
10:00 News & Weather
10:05 Pottery Dream Atelier
10:15 Hobbies and Leisure
10:40 Everyday Tips
10:45 Drama Serial Encore “Miyako no

Kaze” Eps. 70
11:00 News
11:20 Live from Your Hometown
11:45 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

70 (R)
12:00 News
12:05 Fun with English
12:15 PythagoraSwitch Mini
12:20 Peek-a-boo
12:35 With Mother
13:00 News & Weather
13:05 Good Afternoon Japan
13:55 TV Exercise
14:00 NHK News
14:15 World Weather
14:20 World Heritage 100
14:25 Tokyo Market Information
14:55 Overseas Safety Information
15:00 News & Weather
15:05 Hello from Studio Park
15:59 World Weather
16:00 NHK News
16:15 Professionals (R)
16:59 World Weather
17:00 News
17:10 Whiz-Kids TV MAX
17:45 Walking the Oshukaido
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Today’s Close-up
18:56 World Weather
19:00 Songs of Our Generation
19:30 Japan’s Academia
19:59 World Weather
20:00 News Watch 9 (B)
21:00 Thursday Samurai Drama
21:43 World Weather
21:45 The Moment History Changed
22:30 News & Sports
23:10 Shibuya Live Stage: That’s

Comedy!
23:53 World Weather
23:55 Business Frontline

21 – Sexta-Feira
00:15 News Today 30 Minutes (E)
00:45 Health for Today
01:00 NHK News
01:10 Japan Fishing Travels
01:35 News Today Asia (E)
01:50 Points at Issue
02:00 NHK News
02:15 Undecided
02:58 World Weather
03:00 NHK News
03:15 Overseas Safety Information
03:20 Express Yourself! Mini
03:25 Fun with Japanese
03:35 With Mother (R)
04:00 NHK News
04:15 Hello from Studio Park (R)
05:00 Enjoy Learning: Real Life Stories
05:25 Baby Care Tips
05:30 News: Good Morning, Japan
07:15 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

71
07:30 News & Weather
07:35 Have a Good Day!
08:25 News: Good Morning, Japan (R)
08:55 World Weather (E)
09:00 News & Weather
09:05 Mini Japanese Lessons
09:10 Today’s Menu
09:35 Fashionable Living
10:00 News & Weather
10:05 Meet the Legend (R)
10:15 Hobbies and Leisure
10:40 Everyday Tips
10:45 Drama Serial Encore “Miyako no

Kaze” Eps. 71
11:00 News
11:20 Friday Variety
11:45 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

71 (R)
12:00 News
12:05 Fun with English
12:15 PythagoraSwitch Mini
12:20 Peek-a-boo
12:35 With Mother
13:00 News & Weather
13:05 Good Afternoon Japan
13:55 TV Exercise
14:00 NHK News
14:15 World Weather
14:20 World Heritage 100
14:25 Tokyo Market Information
14:55 Overseas Safety Information
15:00 News & Weather
15:05 Hello from Studio Park
15:59 World Weather
16:00 NHK News
16:15 Begin Japanology (B)
16:45 Pet Counseling
17:00 News
17:10 Whiz-Kids TV MAX
17:45 Walking the Oshukaido
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Can You Speak English?
19:00 The Quiz Monster
19:30 Variety Show: The Human Body
19:59 World Weather
20:00 News Watch 9 (B)
21:00 BS Hometown Theaters
22:19 Mini Program
22:30 News & Sports
23:10 Cool Japan
23:55 Business Frontline

22 – Sábado
00:15 News Today 30 Minutes (E)

00:45 World Heritage 100 Selection (R)
01:00 NHK News
01:10 Tokyo Metropolis
01:35 News Today Asia (E)
01:50 Points at Issue
02:00 NHK News
02:15 Thursday Samurai Drama (R)
02:58 World Weather
03:00 NHK News
03:15 Overseas Safety Information
03:20 Express Yourself! Mini
03:25 Fun with Japanese
03:35 With Mother (R)
04:00 NHK News
04:10 Exercise for Everyone
04:15 Hello from Studio Park (R)
05:00 Enjoy Learning: History at Hand
05:25 Baby Care Tips
05:30 News: Good Morning, Japan
07:13 World Weather
07:15 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

72
07:30 NHK Weekly News
08:00 Check Your Life Budget
08:30 Extracurricular Lesson
09:00 News & Weather
09:05 Songs for Everyone
09:10 Begin Japanology (B) (R)
09:40 Touring Castles with Ryotaro

Shiba
09:55 Overseas Safety Information
10:00 Around Japan Again
10:35 Beautiful Peaks of Japan
10:40 Japanese Traditional Music (R)
10:45 Drama Serial Encore “Miyako no

Kaze” Eps. 72
11:00 News
11:15 Law and Laughter
11:40 Micro World
11:45 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

72 (R)
12:00 News
12:05 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 50 (Final) (R)
13:01 Introducing “Atsuhime”
13:05 News (R)
13:10 World Strollers
13:55 World Music Album
14:00 News
14:05 Mini Program
14:10 J-MELO (E)
14:39 World Weather (E)
14:40 Insight & Foresight (E)
15:00 News (R)
15:05 With Mother
15:30 Nobuyasu Okabayashi’s Live in

Hibiya
17:00 News
17:10 News for Kids Weekly
17:42 Our Favorite Songs
17:45 Pet Counseling
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Undecided
19:45 News & Weather
20:00 Undecided
21:30 Tonight with Kiyoshi
22:15 Asian Word Traveller
22:20 Nature Wonder Land
22:50 Inspiring Lives: Europe
23:10 Saturday Sports News
23:35 MUSIC JAPAN

23 – Domingo
00:05 Overseas Safety Information
00:10 WHAT’S ON JAPAN (B)
00:40 Getting into Nihongo
01:00 NHK News
01:10 Battle for Laughs
01:40 The Ultimate Cuisine (R)
02:00 NHK News
02:10 Go & Shogi Journal
03:30 Japanese Narrative Art
04:00 NHK News
04:10 Sunday Art Museum
04:55 Asian Word Traveller
05:00 News & Weather
05:15 What’s New on Japanese Food
05:50 TV Exercise
06:00 News: Good Morning, Japan
06:45 Natural Grandeur of the East
06:59 World Weather (E)
07:00 Little Trips
07:25 Looking Back at This Year’s Im-

perial Family
07:50 Mini Program
07:57 World Weather
08:00 Sunday Debate
09:00 News & Weather
09:05 The 19th All High School Women’s

Ekiden (Long-Distance Relay
Race)

10:55 Overseas Safety Information
11:00 News
11:15 The 58th All High School Men’s

Ekiden (Long-Distance Relay
Race)

13:55 Mini Program
14:00 NHK News
14:10 The 52nd Arima Kinen (Grand

Prix) Horse Racing at Nakaya-
ma Racecourse

15:00 NHK News (R)
15:10 Deciphering Science
16:00 Time for a Hobby
17:00 News
17:10 Junior High School Diary
17:40 Overseas Safety Information
17:45 Pet Counseling
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Undecided
19:30 Mini Program
19:45 News & Weather
20:00 NHK Special
20:50 Undecided
22:20 This Week and You
23:00 Sunday Sports News

OPINIÃO

O nome do desenvolvimento
CRISTOVAM BUARQUE

Nada caracteriza melhor
a vergonha social brasileira
do que a naturalidade com
que aceitamos haver “escola
de rico” e “escola de pobre”.
Em um país republicano de-
cente, as pessoas podem ter
roupa fina ou roupa simples,
andar de carro ou de ônibus,
morar em casa grande ou
pequena, ter renda alta ou
baixa, ser um rico proprietá-
rio ou pequeno proprietário.
Mas não pode existir “saúde
de rico” e “saúde de pobre”,
nem “escola de rico” e “es-
cola de pobre”.

Se a escola for igual, o
atendimento médico tende a
se igualar entre as pessoas de
classes sociais diferentes.
Por isso, o centro da trans-
formação do Brasil em uma
república decente está na es-
cola igual para todos. Essa
deve ser a meta daqueles que,
ao longo de anos, lutam como
militantes de esquerda por um
Brasil livre, justo, eficiente.
Antes, lutavam pela estatiza-
ção do capital, a desapropri-
ação de propriedade, a igual-
dade de renda. Isso não é
possível hoje, nem é eticamen-
te necessário. A utopia da
esquerda, socialista ou não, é
uma escola igual para todos.

O que faz uma sociedade
ética é o acesso igual à edu-
cação, independentemente da
renda dos pais, do tamanho
da cidade e da região onde
mora cada criança. Para o
Nordeste, essa visão é fun-
damental para a luta pela der-
rubada do muro que nos se-
para das regiões desenvolvi-
das.

Durante décadas, acredi-
tamos que o papel da
SUDENE era ajudar o setor
privado a implantar indústri-
as, criar empregos, aumentar
a renda. A educação de base
nunca foi um objetivo da
SUDENE e nem do desen-
volvimentismo.

Quarenta anos depois, o
resultado é a tragédia retra-
tada na enorme diferença dos
resultados educacionais entre
as escolas do Nordeste e
aquelas do Sudeste e do Sul.
A conseqüência é o confina-
mento histórico da região.
Mesmo com todos os resul-
tados positivos que venham
de siderúrgicas, refinarias, es-

tradas e portos, a Região con-
tinuará atrasada se não hou-
ver uma revolução na educa-
ção das crianças nordestinas,
que lhes assegure escolas tão
boas quanto as escolas das
demais regiões do Brasil.

Se, 40 anos atrás, o Nor-
deste tivesse feito uma revo-
lução educacional, com ape-
nas uma parte dos recursos
investidos em projetos indus-
triais e agrícolas, certamente
a distribuição de renda ente
os estados brasileiros seria
bem diferente. Ainda mais
diferente seria a distribuição
da renda entre pessoas den-
tro da região.

Daqui para frente, essa
opção será ainda mais deter-
minante. O capital do futuro
é o conhecimento. Não ha-
verá desenvolvimento so-
mente com capital financeiro
para comprar máquinas e
contratar os operários de-
sempregados que estejam na
porta das fábricas. O capital
investido agora vai exigir
mão-de-obra qualificada; não
mais operários, e sim opera-
dores, o que exige uma for-
mação mais qualificada.

Enquanto convivermos
com o trágico quadro educa-
cional do Nordeste, a região
não mudará sua situação de
atraso. Por isso, o esforço
desenvolvimentista deve dar
prioridade absoluta à revolu-
ção educacional. Os estados
e municípios nordestinos pre-
cisam definir como meta a
verdadeira universalização da
educação de base: não só na
matrícula, mas sim na perma-
nência, aprovação e aprendi-
zagem até o final do ensino
médio, em escolas iguais,
com a máxima qualidade.
Nosso objetivo é que, no pra-
zo possível, nossos jovens te-
nham o mesmo nível educa-
cional dos jovens das regiões
mais desenvolvidas do País.

O educacionismo é o novo
nome do desenvolvimento. E
isso só será possível com a
federalização da qualidade e
dos recursos aplicados na
educação.

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

O deputado federal William
Woo (PSDB) recebeu do Al-
mirante-de-Esquadra Júlio So-
ares de Moura Neto, coman-
dante da Marinha, a Medalha
Mérito Tamandaré, criada pelo
Decreto nº 42.111, de 20 de
agosto de 1957. A cerimônia,
em comemoração ao Dia do
Marinheiro e de Imposição da
Medalha Mérito Tamandaré e
presidida pelo vice-presidente
da República, José Alenca, foi
realizada nesta quinta-feira
(13), no Grupamento de Fuzi-
leiros Navais de Brasília. Ao
todo, foram agraciados 119
pessoas e 5 instituições milita-
res. Participaram da cerimô-
nia o vice-presidente da Repú-

blica, José de Alencar; o pre-
sidente da Câmara dos Depu-
tados, Arlindo Chinaglia; co-
mandante da Aeronáutica, Te-
nente-Brigadeiro-do-Ar Juniti
Saito; general-de-Exército,
Enzo Martins Peri, entre ou-
tras autoridades.

DIA DO MARINHEIRO

William Woo recebe Medalha
Mérito Tamandaré

DIVULGAÇÃO
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LITERATURA 1

‘Desenvolvendo o potencial humano’
promete ir além da auto-ajuda

EXPOSIÇÃO 1

James Kudo expõe em coletiva
na Galeria Laura Marsiaj

Abre hoje (15),
a partir das 15h, a
mostra coletiva
“Novos Represen-
tados” na Galeria
Laura Marsiaj Arte
Contemporânea,
em Ipanema, no
Rio de Janeiro. O
artista plástico
James Kudo parti-
cipa da mostra, que
ainda conta com
Laerte Ramos,
Daniel Lannes,
Elder Rocha e
Walmor Corrêa.
Trabalhos inéditos
de pintura e objeto
serão apresentados
na exposição, que
prossegue aberta a
visitação até o dia
19 de janeiro de 2008.

Kudo faz sua estréia no
mercado de arte carioca. Até
hoje realizou somente uma in-
dividual no Galeria Candido
Mendes (em 1998), uma insti-
tuição cultural. Ele discute a
transformação do espaço e a
manifestação do novo, usando
pequenas pinturas a óleo, de
cunho híper realista. O emba-
te entre o real/falso e natural/
industrial, numa mistura de
fórmicas e animais, são a base
de uma das séries. Um outro
trabalho, engana o olhar, mos-
trando se uma moldura, mas
revela um conjunto de diver-
sas armas de calibre pesado.

Este ano, sua pintura tomou
um novo rumo, deixando de
lado aspectos abstratos, antes
muito fortes em sua produção
estética. Uma das causas foi
a saída da Dan Galeria, princi-
pal galeria que representava
seus trabalhos no Brasil. Ele
voltou a usar tinta a óleo e ex-
plora novos formatos.

A galerista Laura Marsiaj
aposta em novos talentos bra-
sileiros, num mesmo momento
em que também investe no
mercado internacional, já que
participou semana passada da

Scope Art Fair, em Miami
(EUA). Iole de Freitas, artista
representada por Laura, parti-
cipou da 12 documenta de
Kassel, na Alemanha, que teve
fim no último mês de setem-
bro.

Histórico – A galeria foi inau-
gurada em 2000, num peque-
no espaço no bairro do Jardim
Botânico e posteriormente fir-
mou-se como ponto de refe-
rência para colecionadores e
apreciadores da arte contem-
porânea. Em setembro de
2003, o espaço mudou-se para
um cubo branco em Ipanema,
conhecido ponto de ebulição
cultural carioca durante as dé-
cadas de 1960 e 70. O novo
local, mais amplo, trouxe mais
visitação e também mais visi-
bilidade para os artistas repre-
sentados.

NOVOS REPRESENTADOS
QUANDO: DE 16/12 A 19/01. DE

TERÇA A SEXTA-FEIRA, DAS 10 ÀS 19H E
AOS SÁBADOS, DAS 15 ÀS 20H

ONDE: GALERIA LAURA MARSIAJ ARTE

CONTEMPORÂNEA (R. TEIXEIRA DE

MELO, 31C, IPANEMA, RJ)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 21/2513-
2074 OU WWW.LAURAMARSIAJ.COM.BR

Obras de Kudo mistura formas e conceitos

DIVULGAÇÃO

Qual é o segredo do su-
cesso? Como fazer
amigos e influenciar as

pessoas? E como transformar
suor em ouro? Há tempos, as
promessas dos livros de auto-
ajuda atraem milhares de lei-
tores em todo o mundo. No
segmento que conta com a
contribuição das mais variadas
- desde acadêmicos até artis-
tas -, o livro ‘Desenvolvendo
o potencial humano’, do espe-
cialista em comportamento nas
organizações, Nelson Tanuma,
é mais uma opção nas livrari-
as a partir da próxima quinta-
feira (20).

Apesar de o livro ser clas-
sificado como obra de auto-aju-
da, Tanuma afirma que o con-
teúdo traz conhecimentos além
da neurolinguística. “Não acho
que alguém possa persuadir ou
dominar a consciência de al-
guém com técnicas. O homem
não é uma máquina para ser
programada, como um compu-
tador”, coloca. Segundo o au-
tor, a inteligência emocional e
o poder da mente rompem a
barreira da auto-limitação e

tornam possível a “vivência
sob o prisma do sucesso e da
felicidade”.

Baseado nas teorias e pes-
quisas da sociologia, da psico-
logia social e humanista,

Tanuma ensina,
de forma prática,
como obter a
saúde física e
mental, a harmo-
nia familiar e as
relações sociais
bem-sucedidas,
além do êxito
profissional e a
prosperidade.
Apresenta tam-
bém estudos e
conclusões da
psicologia positi-
va, que é basea-
da nas compe-
tências individu-
ais (vide resumo
em box).

Por meio de
crônicas, o autor
narra as experi-
ências de vida e
as lições extraí-
das dela. Na par-

te final, são apresentados es-
tudos da psicologia transcen-
dental sobre a expansão da
consciência, que, segundo o
escritor, proporciona a susten-
tabilidade do planeta, a paz

mundial e o bem-estar das fu-
turas gerações.

Para Tanuma, a informa-
ção representa uma forma de
poder, mas, o excesso dela,
gera estresse e é capaz de
comprometer a saúde física e
mental. Ele acrescenta que o
autoconhecimento e o desen-
volvimento da auto-estima pro-
porcionam confiança para
romper as próprias limitações.
“É preciso sair da zona de con-
forto, quebrar paradigmas
rumo ao desenvolvimento do
potencial e à expansão da
consciência”, explica.

Tanuma é advogado, pós-
graduado em Desenvolvimen-
to do Potencial Humano nas
Organizações pela PUC Cam-
pinas, professor da Universi-
dade de Mogi das Cruzes e do
Projeto Adolescente Aprendiz
da Fundação Bradesco. Des-
de 1991, ministra palestras e
cursos sobre liderança, nego-
ciação, inteligência emocional,
relações humanas interpesso-
ais, técnicas de vendas e ex-
celência em atendimento.

(Gílson Yoshioka)

Na hora de conseguir um
emprego, os conhecimentos
técnicos e a experiência são
fatores decisivos. Tanuma
afirma, porém, que, dentre
1000 demissões no período de
2002 a 2005, 750 ocorreram
devido à carência de compe-
tências comportamentais, se-
gundo pesquisa realizada por
psicólogos brasileiros da área

de Recursos Humanos. Abai-
xo, um resumo das cinco mais
importantes para o autor.      
• Autoconhecimento, Auto-
controle e resistência ao
stress – consistem no autoge-
renciamento emocional para
evitar comportamentos nega-
tivos.
• Iniciativa e proatividade -
é a capacidade de planejar e

executar mais do que é espe-
rado antes de ser solicitado.
• Empatia – é a capacidade
de colocar-se no lugar do ou-
tro e, assim, entender como
este reage diante de determi-
nadas situações.
• Cooperação e trabalho em
equipe – habilidade de agir
cooperativamente, de fazer
parte de uma equipe com in-

Autor ensina como conquistar um ótimo emprego e manter-se nele
tenção genuína e firmeza de
propósitos em busca do bem
comum.
• Construção de relaciona-
mentos e network – articu-
lação de relacionamentos
dentro e fora da organização
voltados para o alcance de ob-
jetivos de crescimento profis-
sional.

(G.Y.)

EXPOSIÇÃO 2

Mostra ‘Melhores de 2007’
reúne obras de artistas nikkeis

O Espaço Cul-
tural Banco Central
do Brasil apresen-
ta até o dia 7 de ja-
neiro a exposição
“Melhores de
2007”, mostra cole-
tiva que reúne as
obras em diversas
técnicas de Ales-
sandra Médici,
Carlos Miceli, Car-
men Fidalgo, Bayo,
Elza Oda, Francis
Marie, Georgina
Torres, Hiroe
Sasaki, Lílian
Arbex, Marilu F
Queiroz, Marinês
Takano Omomo,
Milton Takada,
Paulo Joel (PJ), Regina Y.
Komatsu, Ruth Sprung
Tarasantchi e Tatiana Clauzet.
Suas obras foram escolhidas
pelo público visitante como as
melhores de cada exposição no
Espaço Cultural Banco Cen-
tral em 2007.

Importante ressaltar que
todos os artistas que participa-
ram do Calendário de Exposi-
ções 2007 emocionaram e en-

cantaram o público visitante
com suas obras e abrilhanta-
ram o Espaço Cultural Banco
Central com suas participa-
ções. A eles, nosso respeito e
nossa admiração.

No coquetel de abertura,
realizado no dia 12/12, foi di-
vulgado o resultado da decisão
do júri especializado que teve
a importante tarefa de seleci-
onar os artistas que receberão
o 3º Prêmio Espaço Cultural
Banco Central de Arte. O
anúncio foi feito ao som da
flauta de Émerson Pinzindin.

EXPOSIÇÃO “MELHORES DE
2007”
QUANDO: ATÉ 7 DE JANEIRO DE 2008,
DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, EXCETO

FERIADO, DAS 10 ÀS 16H

ONDE: ESPAÇO CULTURAL BANCO

CENTRAL DO BRASIL (AV. PAULISTA,
1.804 – TÉRREO)
TELEFONE:
(11) 3491-6916 / 3491-7847 OU

ESPACOCULTURALSP.ADSPA@BCB.GOV.BR

Obra de Milton Takada, um dos selecionados

DIVULGAÇÃO

LITERATURA 2

Editora lança versão revisada e ampliada do livro
‘Quem Ama, Educa’, de Içami Tiba

O livro “Quem Ama, Edu-
ca! – Formando cidadãos éti-
cos”, um dos maiores suces-
sos do psiquiatra e educador
Içami Tiba, acaba de ganhar
uma versão contemporânea
revisada e ampliada. Lançada
pela Integrare Editora em co-
memoração aos seus 40 anos
de carreira (320 pp., R$ 35,90
– formato diferenciado: 16 x
23), a obra mostra que “cada
caso é um caso”; que não há
receitas prontas para lidar com
a educação dos filhos e, ao
mesmo tempo, aponta cami-
nhos possíveis para alcançar
méritos nesse campo: “Os pais
precisam estar preparados
para agir como educadores.
Precisam colocar a educação
dos filhos em primeiro plano,
como prioridade” – destaca o
especialista.

Quem Ama, Educa! – For-
mando cidadãos éticos chegou
às livrarias brasileiras em no-
vembro e, nos próximos me-
ses, a obra deverá ser lançada
em toda a América Latina.
Editada em países como Itá-
lia, Portugal e Espanha, a pri-
meira versão da obra (Quem
Ama, Educa!) figurou por dois
anos na lista dos livros mais
vendidos e alcançou, até ago-
ra, a marca de 600 mil exem-
plares vendidos.

A necessidade de reescre-
ver a obra que alcançou a po-
sição de maior best-seller da
educação brasileira surgiu a
partir do constante processo de
mudança e evolução da socie-
dade globalizada: “Hoje, um
período de tempo não menor
do que cinco anos já é sufici-
ente para determinar uma nova
geração. Valores que se man-

tiveram intactos
por décadas,
podem ser subs-
tituídos em
pouquíss imo
tempo. São al-
guns dos efeitos
da geração digi-
tal” – afirma Dr.
Tiba.

A versão
contemporânea
de Quem Ama,
Educa! For-
mando cida-
dãos éticos
aprofunda os
conceitos da
Teoria Integra-
ção Relacional.
Criada pelo au-
tor, a teoria re-
úne ingredien-
tes para uma
educação de
qualidade, entre
eles, diferenci-

ais como a religiosidade, que
embora remeta à idéia de re-
ligião, não tem o mesmo sig-
nificado: religiosidade, desta-
ca o especialista, quer dizer a
força do amor, o poder de gen-
te gostar de gente. Disciplina,
gratidão, cidadania e ética são
outros diferenciais para me-
lhor educar. Justamente por
essa preocupação com a éti-

ca na educação, o autor dedi-
ca a terceira e última parte do
livro exclusivamente ao tema:
“Formando Cidadãos Éticos”
que se concentra nos valores
da Cidadania Familiar.

Entre os capítulos discuti-
dos por Tiba dentro de “For-
mando Cidadãos Éticos” des-
tacam-se, além de “Cidadania
Familiar”, “Ética Progressiva”,
o capítulo 4 (dedicado ao Ciú-
me), o capítulo 5 (que trata do
filho enquanto estudante), e,
por fim, os capítulos 6 e 7; o
primeiro, Herdeiros –
esperadores, e o segundo, Su-
cessores – empreendedores,
os dois referem-se à relação
dos filhos com o que devem
herdar de seus pais.

Parte da venda desta obra
será destinada em prol do
Enkyo.

REPRODUÇÃO

Versão aprofunda conceitos de relacionamentos

REPRODUÇÃO

Conteúdo traz conhecimentos além da auto-ajuda
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Aceitamos reservas
para Festas de
Fim de Ano

GASTRONOMIA

Vencedor de prêmio gastronômico,
Tempura Ten completa 5 anos G o r d o n

Ramsay, conhecido
no Brasil pela série
Hell’’s Kitchen,
exibida pelo canal
pago GNT, é um
dos mais bem-suce-
didos chefs britâni-
cos. Comanda res-
taurantes em Lon-
dres, Nova Iorque,
Dubai e Tóquio,
além de colecionar
uma série de prêmi-
os. A casa que leva
seu nome, localiza-
da no bairro londri-
no de Chelsea, os-
tenta três estrelas,
a cotação máxima
do guia francês
Michelin.

Gordon atribui
seu sucesso, princi-
palmente, aos in-
gredientes de alta
qualidade, à experi-
ência e dedicação dos seus
chefs e às técnicas especiais
que utiliza, como escaldar os
grãos de arroz na hora de fa-
zer um risoto, refrescar os ve-
getais para preservar a cor e
manter o frescor e, no caso de
algumas tortas, assar a massa
e o recheio separadamente
para conseguir texturas dife-
renciadas. Em Segredos de
Gordon Ramsay, lançamento
da Editora Globo, o leitor tem
o privilégio de conhecer as re-
ceitas do premiado chef.

Já na introdução Gordon
adverte: “Você não necessita
de uma série de utensílios ca-
ros para realizar as minhas re-
ceitas, mas uma boa seleção
de facas afiadas é essencial.
Não existe uma faca que sir-
va para tudo. Você precisará
de pelos menos quatro facas -
uma larga, de cozinheiro; uma
pequena para vegetais; uma
para cortar carne e uma outra
para desossar”.

Os capítulos estão divididos

de acordo com os tipos de ali-
mentos. Cada receita selecio-
nada ilustra uma habilidade
particular (como reduzir pela
metade o tempo do preparo do
risoto), realça o aproveitamen-
to de um ingrediente ou de uma
técnica especial (ao preparar
sablés de avelã, cortar a mas-
sa depois de assada, ao invés
de antes). “É a satisfação de
pegar um ingrediente do coti-
diano e conseguir o máximo
dele que estimula a minha cri-
atividade”, revela Gordon.

As receitas são apresenta-
das de forma clara, com des-
crições detalhadas do modo de
prepará-las. Para assegurar
que todas possam ser feitas
numa cozinha comum, elas fo-
ram devidamente testadas.

TÍTULO: SEGREDOS DE GORDON

RAMSAY

AUTOR: GORDON RAMSAY

GÊNERO: CULINÁRIA

NÚMERO DE PÁGINAS: 224
PREÇO: R$ 54,00

LEITURA

Editora Globo lança no Brasil
‘Segredos de Gordon Ramsay’

Obra traz dicas para melhorar na cozinha

DIVULGAÇÃO

Esqueça aqueles tempu-
ras encharcados de óleo
e com ingredientes des-

congelados vendidos nas fei-
ras e em alguns restaurantes
da cidade. No Tempura Ten, o
prato é feito com produtos
frescos e um cuidado artesa-
nal equivalente ao empregado
na feitura dos melhores sushis.
Preparados um a um, cama-
rões, lula, peixe branco, aspar-
go chileno, abóbora japonesa,
shimeji (ou shitake), shissô e
pimentão recheados com pal-
mito são colocados no prato
para a o cliente. Por último, um
kakiage, arroz, misoshiro e
tsukemono complementam o
omakase (menu degustação, a
R$ 70). Quem senta no bal-
cão, pode observar de perto
todo o ritual do proprietário
Masaomi Imai: desde a mistu-
ra das pequenas porções da
massa até a leve fritura dos
vegetais e crustáceos.

Os preparativos, aliás, co-
meçam muito antes da chega-
da dos clientes. Para atingir a
excelência – responsável pelo
prêmio de melhor oriental do
ano, promovido por um jornal
de grande circulação nacional
-, Imai e a esposa Tiyoko aten-
dem só pelo sistema de reser-
vas (mínimo de quatro pesso-
as) e cuidam pessoalmente das
compras diárias. Com capaci-
dade para 15 pessoas, o acon-
chegante restaurante funciona
há cinco anos numa galeria da
Av. Brigadeiro Luís Antônio,
próximo à Avenida Paulista.
Antes, no mesmo local, o ca-
sal tinha uma loja de presen-
tes.

 “Meu marido já trabalhou
num restaurante de Osaka. Ele
gostava muito de fazer
tempura para os amigos, e
sempre teve o sonho de abrir
um restaurante”, afirma
Tiyoko. Apesar de as condi-
ções no Japão serem diferen-

tes – a estrutura das casas pro-
porciona o cultivo de peixes e
existe uma variedade maior de
espécies -, a experiência de
Imai também foi importante
para chegar ao resultado dife-
renciado dos demais profissi-
onais. Até hoje, ele costuma

freqüentar estabelecimentos,
não só como cozinheiro, mas
também como cliente, quando
visita o país. Com essa dedi-
cação e amor ao ofício, fica
mais fácil entender como o
prato de massa fina e crocante
de Imai conquistou, em tão

pouco tempo, um público vari-
ado, desde executivos japone-
ses até jovens não-nikkeis.

“Em outros lugares, as pes-
soas comem quatro ou cinco
tempuras e ficam cheios. Aqui,
eles são mais leves”, comple-
menta Tiyoko. Além da espe-
cialidade, a casa oferece sor-
vete e salada de frutas de so-
bremesa, e bebidas, como
sake, vinho branco, whisky,
cerveja e sucos. O Tempura
Ten (a palavra ten significa
paraíso) faz jus ao nome e é
um daqueles raros japoneses
da cidade onde a culinária ga-
nha estatuto de arte.

(Gílson Yoshioka)

TEMPURA TEN
ENDEREÇO: AV. BRIGADEIRO LUIZ

ANTONIO, 2050, LOJA 23
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A SEXTA, DAS 19 H ÀS 22 H
TELEFONE PARA RESERVAS:
(11) 9622-3582

Preparativos para a confecção de tempurás requer muita concentração e escolha certa de ingredientes

FOTOS: JORNAL NIPPAK

A entrada do tempura no
Japão aconteceu no início do
comércio com Portugal, no
século XVI. Alguns afirmam
que o nome é derivado do por-
tuguês ‘temperar’, outros, do
latim ‘ad tempora quadrage-
simae’ (‘durante a Quares-
ma’, época em que os missi-
onários portugueses eram
proibidos de comer carne e
optavam pelo peixe). O mun-
do deu voltas e o tempura foi
assimilado no País, mas pou-
ca gente sabe que a palavra
é originária de nosso idioma.

Origens à parte, Tiyoko e
Masaomi Imai dão algumas
dicas para que o prato fique
crocante, leve e saboroso. A
proprietária, porém, adverte:
“Mesmo dando a receita, é di-
fícil acertar. Foram muitos
anos de experiência até che-
gar ao ponto certo”. Para
quem quiser se arriscar, eis os
passos:  
– Os ingredientes – peixes

brancos, camarões médios,
ostras e legumes – devem
ser frescos e não tão úmi-
dos;

– Lavar e secar os ingredien-
tes antes de empaná-los;

– Use água gelada (colocar
alguns cubos de gelo), al-
gumas gotas de vodka e
farinha de trigo especial
para fazer a massa. No
Tempura Ten, a massa é
importada do Japão. Adi-
cione a farinha aos poucos
até a mistura ficar quase
pastosa;

– Misture os ingredientes com
os hashis. Em vez de me-
xer em círculos, aperte e
solte a farinha;

– Para que o tempura não fi-
que encharcado de gordu-
ra, o óleo deve estar a
180ºC para os peixes, e
entre 160°C e 170ºC, para
verduras;

– O molho do tempura é fei-
to à base de shoyu, sake
mirin, açúcar e caldo de
peixe, além de nabo e gen-
gibre ralado (acrescidos
por último quando o prato
já estiver à mesa). Outra
opção é substituir o molho
por sal e limão. 

(G.Y.)

Dicas para o tempura, segundo Tiyoko e Masaomi Imai

O Centro de Nutrição
“Professor Takeshi Amano”
está com inscruções abertas
para o Curso Especial de Fé-
rias de Sushi & Sashimi. Mi-
nistrado pelo professor Amano
(ex-Hinodê), o curso é consi-
derado um dos mais comple-
tos de culinária japonesa de
São Paulo desde o ano 2000.
As aulas acontecem nos dias
05, 12, 19 e 26 de janeiro
(sempre aos sábados), das
9h30 às 12h30.

O conteúdo inclui: makimo-
nos (futomaki, kappamaki,
tekamaki), uramaki Califórnia,
temakis, datemakizushi, tira-
shizushi, niguirizushi completo,

gari, soborô, gyoku, sashimi tra-
dicional e sashimi tataki.

Segundo Amano, após a
conclusão do curso, o aluno
terá plenas condições de pre-
parar os principais pratos da
culinária japonesa e ampliar
seus conhecimentos na área
gastronômica.

As vagas são limitadas. O
Centro de Nutrição Professor
Takeshi Amano fica na Rua
Tamandaré, 734, loja 19, na
Liberdade.

Informações e inscrições
pelos telefones: 11/4138-1031
(com Paulo) e 6402-2693 (com
Rosa). Site: www.culinaria-
japonesa.com.br

CURSO 1

Amano abre inscrições para
curso de férias
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Aulas ensinam preparo e dicas para um bom sushi e sashimi

Para quem quer dar um pre-
sente bem diferente neste Na-
tal, entre a família, ou mesmo
no amigo-secreto do escritório,
o Studio do Sabor, (www.
studiodosabor.com.br), centro
gastronômico, especializado
em cursos sobre várias ten-
dências da cozinha nacional e
internacional, oferece uma op-
ção que irá surpreender. É o
Vale-aula, uma saborosa opção
de presente para quem gosta

de cozinhar
ou mesmo
para quem
quer se aper-
feiçoar na
cozinha.

O Vale-
aula pode ser
adquirido na
escola e utili-
zado em um
dos diversos
cursos que

CURSO 2

Studio do Sabor oferece vale-aula para o Natal
acontecem mensalmente, sem-
pre com cardápios diferencia-
dos e chefs de cozinha reno-
mados. Os preços variam de
acordo com os valores dos
cursos.

STUDIO DO SABOR - VALE-
AULA
STUDIO DO SABOR (RUA GUSTAVO

TEIXEIRA, 362, PACAEMBU)
INSCRIÇÕES: (11) 3673-1973
WWW.STUDIODOSABOR.COM.BR

DIVULGAÇÃO

Atendimento só com reservas dá charme especial ao restaurante
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AUTOMÓVEIS 1

Honda FCX Clarity será vendido
nos EUA a partir de 2008

Sete anos após sua apre-
sentação ao mundo au-
tomobilístico, o modelo

movido à célula de combustí-
vel Honda FCX passará a ser
comercializado. A data previs-
ta é o segundo semestre de
2008, como havia sido anunci-
ado pela empresa durante o
Salão do Automóvel de Gene-
bra, na Suíça. Sua versão
Clarity atenderá num primeiro
momento número limitado de
consumidores do sul da Cali-
fórnia, nos Estados Unidos.

De acordo com a American
Honda, o veículo movido a hi-
drogênio será vendido inicial-
mente por meio de um plano de
leasing, que deverá ter a dura-
ção de três anos e com preço
médio mensal de US$ 600, in-
cluindo manutenção e seguro
contra colisão. Todos os deta-
lhes serão anunciados próximo
ao lançamento do automóvel.

O FCX Clarity chega ao
mercado, entre outros detalhes,
com a moderna bateria V Flow,
uma evolução da avançada
tecnologia da bateria Honda
FC Stack. Alojada em um novo
e ergonômico túnel central,
esse equipamento é 65% me-
nor do que a versão anterior.

Modelo baseado no conceito Honda FCX, movido à célula de combustível, será vendido inicialmente
por meio leasing a um número limitado de consumidores do sul da Califórnia

DIVULGAÇÃO

Com isso, o modelo se tor-
nou de duas a três vezes mais
econômico que veículos movi-
dos a gasolina, e uma vez e meia
a mais que os carros híbridos.

Assim, a nova versão do
FCX oferece 127 cv de potên-
cia, atinge 435 quilômetros de
autonomia e 160 km/h de ve-
locidade máxima.

Resultado de pesquisas –
Desde o final de 2002, época
em que os primeiros FCX fo-
ram disponibilizados, a Honda
desenvolveu uma série de tes-
tes. Cedeu o modelo para ór-
gãos governamentais e empre-
sas japonesas, além diversas
localidades dos Estados Uni-
dos, como Nova York, Los

Angeles e San Francisco.
O início das vendas do

Honda FCX Clarity é resulta-
do do empenho da marca em
desenvolver tecnologias para a
produção de veículos movidos
a combustíveis alternativos que
possam reduzir a emissão de
gases poluentes e servir como
fontes de energia sustentável.

O sistema de navegação da
Nissan, Carwings, ganhou o
prêmio “Ministry of Land,
Infrastructure and Transport”
em reconhecimento aos esfor-
ços da companhia em promo-
ver a maior conscientização
ecológica e estimular hábitos
para a economia de combustí-
vel entre os motoristas japone-
ses. O serviço difunde o con-
ceito “eco-driving” e faz parte
do Nissan Green Program
2010 (NGP2010). Atualmente,
o Carwings é disponibilizado
apenas no Japão.

Sob os conceitos do
NGP2010 a Nissan está de-
senvolvendo tecnologias parar
atingir níveis de redução de
CO2 de aproximadamente

70% em 2050, comparado ao
ano 2000. Essa redução será
proveniente de três variáveis:
veículo, motorista e área de
circulação. Com isso em vis-
ta, desenvolveu o sistema
“eco-driving” que estimula o
hábito de dirigir visando a eco-
nomia de combustível. Entre
outros benefícios o serviço in-
forma aos motoristas os me-
lhores caminhos para evitar
congestionamento e assim di-
minuir o consumo e a emissão
de CO2.

O prêmio será entregue na
cerimônia de abertura da Eco-
Products 2007, a maior feira
de produtos ecológicos do Ja-
pão que teve início no dia 13 e
prossegue até hoje (15).

AUTOMÓVEIS 2

Sistema ‘Nissan Carwings’ é
premiado no Japão

Sistema de navegação conscientiza motorista para ecologia

DIVULGAÇÃO

AUTOMÓVEIS 3

Nissan apresentará carro-
conceito Forum em Detroit

O novo carro-conceito
Nissan Forum, uma minivan
que fará seu debut público em
janeiro no Salão de Detroit
2008, conta com espaço inter-
no diferenciado e tecnologia
avançada. Além da segunda
fileira de bancos giratórios,
que podem girar 90° para

qualquer um dos lados ou 180°
para ficar frente-a-frente com
os passageiros da terceira fi-
leira de bancos, o Forum tem
sistema individual de áudio
Bose, entretenimento com
monitores wireless e um con-
sole montado com forno de
microondas.

DIVULGAÇÃO

Modelo trará bancos que podem girar 90 graus para qualquer lado

TECNOLOGIA

TV Digital dá o tom no Natal da Sony

Em evento promovido pela
Câmara de Comércio e Indús-
tria Japonesa do Brasil e pelo
Consulado Geral do Japão em
São Paulo, o presidente da
Okamoto Associates, Inc.,
Yukio Okamoto, fez palestra
no último dia 4. Participaram
do encontro o presidente da
CCIJB, Makoto Tanaka, o
cônsul-geral do Japão em São
Paulo, Masuo Nishibayashi e
mais de 100 pessoas, entre
membros-associados e convi-
dados. Na ocasião, Okamoto
abordou sobre os temas “O
que o governo do primeiro-mi-
nistro Yasuo Fukuda pode fa-
zer” e “O futuro da tecnolo-
gia japonesa”.

A Okamoto Associates,
Inc., sediada em Tóquio, Ja-
pão, é uma empresa estraté-
gica em consultoria econômi-
ca e política, principalmente,

EMPRESAS

Presidente da Okamoto fala sobre o governo Fukuda e futuro
da tecnologia japonesa

Cooperation Agency (JICA).
De 1996 a 1998, ele serviu

como o assessor-especial do
primeiro - Ministro, em Oki-
nawa. Okamoto anteriormen-
te tinha 23 anos de carreira
no Ministério dos Negócios
Estrangeiros japonês (Minis-
tério das Relações Exterio-
res), em que ele trabalhou
como diretor da Primeira Di-
visão Norte - Americana (res-
ponsáveis pela gestão da se-
gurança das relações com os
Estados Unidos), diretor da
divisão dos Assuntos de Se-
gurança Nacional, conselhei-
ro- político na embaixada em
Washington, e como primeiro-
secretário na embaixada no
Cairo.  Ele é um influente co-
mentarista da mídia japonesa,
colaborador freqüente de líde-
res japoneses e estrangeiros,
jornais e revistas.

para multinacionais japonesas
e agências governamentais
filiadas.

Yukio Okamoto foi conse-
lheiro-especial dos então pri-
meiro-ministros Junichiro
Koizumi e Ryutaro Hashimo-
to. Membro do Conselho do

Pacífico na Política Interna-
cional, Yukio Okamoto tam-
bém é conselheiro-especial
para o Japão do primeiro-mi-
nistro sobre a política externa
e de reconstrução no Iraque,
e especial-adjunto do presi-
dente da Japan International

Yukio Okamoto (centro) durante encontro com líderanças

RUBENS ITO/CCIJB

Para um Natal literalmente
em alta definição, a Sony Bra-
sil acaba de preparar um pa-
cote de lançamentos eletroe-
letrônicos, que promete agra-
dar aos mais diferentes con-
sumidores. Confira as princi-
pais novidades da empresa
para esta data tão especial:

Televisores LCD – Alta
Definição

KLV-46W300A – nova TV
LCD da linha Bravia conta
com a máxima resolução de
imagens (1920 x 1080 linhas)
para o sistema de transmissão
digital, proporcionando maior
nível de detalhes e melhor qua-
lidade de imagem em um
display 16:9 widescreen. Pre-
ço sugerido de R$ 9.999,00.

DMX-DT1 – receptor

HDTV Bravia, exclusivo para
as novas TVs LCD Bravia, se
destaca pelo pequeno tama-
nho, por isso é possível fixá-lo
na parte de trás do televisor,
fazendo com o produto pare-
ça ser uma parte integrante do
aparelho e imperceptível no
ambiente. Importado, o equi-
pamento já está nas lojas com
preço sugerido de R$ 999,00.

Câmera digital
Cyber-shot DSC-T200 e

T70 – dois novos modelos são
os primeiros da linha com o re-
curso Smile Detection. O usu-
ário pode programar o equipa-
mento para que dispare as fo-
tos no momento em que as
pessoas sorrirem. As câmeras
disparam, automaticamente,
até seis fotos. Preços sugeri-

dos: R$ 1.499,00 (T70) e R$
1.999,00 (T200).
DSC-H3 – outra novidade da
linha Cyber-shot é o modelo
DSC-H3. A câmera chama
atenção pelo design, que lem-
bra uma semi-profissional, mas
com funções de simples utili-
zação. Seu preço sugerido é de
R$ 1.399,00.

Filmadora
DCR-SR5 – primeira

filmadora Handycam do mer-
cado brasileiro capaz de repro-
duzir imagens em 1080 linhas
com alta definição (HD) ou em
definição convencional (SD) e
ainda armazená-las em disco
rígido de 40 GB. Preço suge-
rido é de R$ 4.499,00.

MP4 Player
NWZ-S616F – disponível

nas cores prata, vermelho e
preto, a linha de MP4 Player
une a tecnologia de som da Sony
com visor de LCD de 1,8” de
alta resolução, onde é possível
visualizar vídeos e fotos verti-
cal ou horizontalmente. Preço
sugerido é de R$ 799,00.

 MP3 Player
NWD-B103 –nas cores

branco, violeta e preto, este
MP3 Player tem capacidade
de armazenamento de 1 GB,

ou seja, 250 músicas no for-
mato MP3.Preço sugerido é de
R$ 229,00.

Micro-system
CMT-HX3R - com potên-

cia total de 100W RMS, este
aparelho de som conta com a
função USB Rec & Play, que
permite a gravação e reprodu-
ção de músicas de dispositivos
com saída USB, sem necessi-
dade de computador. Preço
sugerido é de R$ 1.099,00.

 Mini-system
FST-ZUX9 – conhecido

como Festa, o mini-system
apresenta a maior potência da
linha com 880 W RMS. Sua

função X-Trance Pro engloba
diversos efeitos de som. Além
de personalizar as músicas, é
possível criar diferentes tipos de
iluminação no ambiente. Preço
sugerido é de R$ 2.499,00.

Som automotivo
XM-554ZR – novo amplifi-

cador 3/4 canais da linha Xplod
traz design inovador, a tecnolo-
gia Mosfet, potência de pico de
600W e nominal de 220W
RMS. Preço sugerido é de R$
499,00.

Notebook
VGN-FZ250AE – o VAIO

Série FZ se destaca pela saí-
da HDMI, que permite ao usu-

ário armazenar e reproduzir
filmes, fotos e músicas em Full
HD , sem perder a qualidade
original. Preço sugerido é de
R$ 4.999,00.

 Home Theater
BDP-S300 - sucesso no Ja-

pão, Europa e Estados Unidos,
este novo Blu-Ray Player pos-
sui excelente qualidade e design
sofisticado. Reproduz discos
gravados em Full HD (1920 x
1080, em 24/ 60 Hz progressi-
vo), DVD-Vídeo, AVCHD,
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,
CD-R/RW, MP3 e JPEG. Pre-
ço sugerido é de R$ 3.699,00.

DAV-IS10 - sistema integra-
do tem potência total de 450 W
RMS, com DVD de 5.1 canais,
e caixas acústicas de 4,3 cm –
do mesmo tamanho de uma bo-
linha de golfe. A unidade princi-
pal do DAV-IS10 apresenta sis-
tema Touch Panel e 215 mm de
largura, ou seja, a metade do
tamanho de um receiver em
padrão tradicional. Preço suge-
rido é de R$ 2.999,00

HT-DDW1600 – novo in-
tegrante da família Muteki, o
modelo traz potência total de
1170 W RMS. Tem dois
subwoofers ativos de 25 cm de
diâmetro e 165 W RMS de
potência cada. Preço sugeri-
do é de R$ 2.599,00

Modelo KLV conta com resolução máxima para transmissão
digital

DIVULGAÇÃO
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JUDÔ

‘Melhor Técnico do Ano’, Luiz
Shinohara tem novos desafios

SUL-AMERICANA – Um utilitário esportivo Nissan
Pathfinder foi o prêmio para o melhor jogador da temporada
da Copa Sul-americana, disputada por mais de 34 times de
12 países do continente americano. Martin Andrizzi, jogador
do time campeão de 2007 - Arsenal - da Argentina, foi eleito
o melhor em campo durante a temporada e além da taça saiu
com o 4x4 de prêmio.

DIVULGAÇÃO

TÊNIS DE MESA

A evolução dos não
descendentes

Jéssica Yamada (centro), no melhor ano de sua carreira

A Federação Paulista de
Tênis de Mesa realizou nos
dias 24 e 25 de novembro, no
salão da Sociedade Esportiva
Palmeiras, o Campeonato Pau-
lista Individual. Trata-se da
competição com o maior nível
técnico no País, onde só os 16
melhores atletas do ano nas 16
categorias – da pré-mirim a
especial –, disputaram o título
de melhor do Estado e, conse-
qüentemente do País, pois São
Paulo domina quase todas as
provas no Brasil.

Apenas seis atletas nikkeis
ficaram em primeiros em suas
respectivas categorias, ou seja,
37,5%, enquanto outros seis
ficaram com a segunda colo-
cação, demonstrando que a
comunidade nikkei já perdeu a
hegemonia – no passado fica-
vam com 80% dos títulos. Um
dos motivos para a queda dos
nipo-brasileiros e ascensão dos
não descendentes pode ser
atribuída a popularização da
modalidade.

Alguns destaques – O clu-
be campeão foi a ADR Itaim
Keiko/Guarulhos, seguido do
Estrela de Ouro de Santos; ain-
da na corrida pelo título de
melhor clube do ano, a ADR
Itaim Keiko continua na fren-
te em busca do 17º título na
FPTM.

Em novembro, tivemos em
Santos a última etapa do Ran-
king da FPTM, quando as mes-
mas nikkeis sagraram-se cam-
peãs: Juliana Yamaji, Caroline
Kumahara, Katia Kawai,
Jessica Yamada e Esther
Novalo, confirmando o favori-
tismo  em suas categorias.

O consagrado mesa-tenis-
ta Biriba (Ubiraci Rodrigues da
Costa, de 62 anos), considera-
do o melhor de todos os tem-
pos, continua quebrando recor-
des. Desde seu retorno às

competições oficiais, em 2000,
não perdeu nenhum campeo-
nato que disputou em sua ca-
tegoria, vencendo com muita
facilidade seus oponentes. O
seu objetivo é conseguir uma
boa colocação no próximo
Mundial de Veteranos em maio
de 2008 na cidade do Rio de
Janeiro.

Campeões do Paulista In-
dividual – FEMININO: Pré-
mirim, Juliana Tiemi Yamaji
(ACEI/T3); mirim, Caroline
Kumahara (Associação Des-
portiva de Santo André); in-
fantil, Kátia Kawai
(ACREPA / São Bernardo do
Campo); juvenil, Jéssica Ya-
mada (Esporte Guarulhos/
ADR Itaim Keiko); juventu-
de, Esther Novalo, (Esporte
Guarulhos / ADR Itaim
Keiko); lady, Maria Vitoria
(Jundiaí Clube / PMJ), Ligia
Silva (Estrela de Ouro / San-
tos FC / PMS). MASCULI-
NO: Pré-mirim, Hiago Afon-
so (Estrela de Ouro / Santos
FC / PMS); mirim, Italo San-
tos (CTM de Jacareí); infan-
til, Gustavo Messias (Esporte
Guarulhos / ADR Itaim
Keiko); juvenil, Humberto
Manhani (Estrela de Ouro /
Santos FC / PMS) juventude,
Lidney Mazzeo (Estrela de
Ouro / Santos FC / PMS); pré-
sênior, Nelson Kusuoka
(Circolo Italiano / São Caeta-
no do Sul); sênior, Silvio
Marola, (Jundiaí Clube /
PMJ); veterano, Jorge Yasue
(Esporte Guarulhos / ADR
Itaim Keiko); veterano +60,
Ubiraci Costa (Esporte Gua-
rulhos/ADR Itaim Keiko); es-
pecial, Humberto Manhani
(Estrela de Ouro / Santos FC
/ PMS).

(Marcos Yamada,
coordenador da FPTM)

DIVULGAÇÃO

TIRO AO ALVO

Anba define campeões de
2007 da Prova Miralvo

A Anba (Associação Nova
Bandeirante de Tiro ao Alvo)
realizou no dia 11 de novem-
bro, nas dependências do Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social), a última prova
do ano. Um dos destaques foi
Shigueru Yamamoto, de 80
anos, que ficou entre os três
melhores na categoria vetera-
nos logo em seu primeiro ano
de competição. “Não conhe-
cia o aparelho e o achei muito
seguro. É um esporte que pode
ser praticado por pessoas de
todas as idades”, comentou
Yamamoto, acrescentando que
“certamente em 2008 serei um
dos freqüentadores assíduos
das provas da Anba.

Confira como ficou a clas-
sificação final:

Melhor Centro Olímpi-
co – 1) Tomio Katsuragawa
(10,9 pontos)

Miralvo
Masculino: Tomio Katsu-

ragawa (191 pontos/revelação/
Prova W). Categoria Vetera-
no: 1) Yuji Sato (196 pontos),
2) Rodrigo Yamada (197 pon-
tos), 3) Shigueru Yamamoto
(176 pontos). Portadores de
Necessidades Especiais: 1)
Luiz Carlos Imamura (188 pon-
tos), 2) Hisashi Matsuda (165
pontos), 3) Shinji Tiba (157
pontos). Menção Honrosa:
Shingoro Hiratsuka, de 93 anos

Feminino: Ana Beatriz
Sato (184 pontos/revelação/
Prova W). Categoria Vetera-
no: 1) Ureshi Sato (176 pon-
tos), 2) Marilene Yamamoto
(170 pontos). Infantil: Júlia
Kiti Yamamoto (154 pontos)

Daruma Sorte: Tsuneo Ya-
mamoto (300 pontos)

Karaokê: 1) Fusae Omati
(298 pontos), 2) Lissandra Ya-
mada (296 pontos), 3) K. Ya-
mamoto (290 pontos)

Participantes da última prova da Anba realizada no Bunkyo

DIVULGAÇÃO

Seis medalhas nos Jogos
Pan-Americanos Rio
2007, quatro no Campe-

onato Mundial do Rio de Ja-
neiro, vice-campeão mundial
por equipes, na China, e outras
duas medalhas na Copa Jigoro
Kano, competição em que o
Brasil não medalhava desde
1996. Em suma: um ano para
ficar na história do judô brasi-
leiro. Não bastasse, um dos
responsáveis por colocar o
Brasil entre as potências da
arte marcial criada por Jigoro
Kano, o treinador da equipe
masculina, Luiz Shinoraha, foi
eleito pelo Comitê Olímpico
Brasileiro (COB) o melhor téc-
nico de 2007.

Motivo para empolgação?
Não para o próprio Shinohara.
“Estamos atravessando uma
fase boa”, limita-se a dizer.
Pode parecer pouco caso, mas
não é. Criado sob a doutrina
do judô clássico, Luiz Junite
Shinohara convive com os ta-
tamis desde pequeno. Filho do
mestre Massao Shinohara,
Luiz conta que o Brasil vive
hoje uma nova realidade.

“Desde que assumimos o
comando da equipe masculina,
nosso trabalho foi sempre no
sentido de oferecer as melho-
res condições para os atletas
trabalharem. A estrutura da
Confederação Brasileira de
Judô ainda não é a ideal, mas
melhorou bastante”, explica
Luiz. E os resultados não de-
moraram a surgir. Nos últimos
cinco anos, foram oito meda-
lhas em Campeonatos Mundi-
ais, duas em Jogos Olímpicos e
12 em Jogos Pan-americanos.
Conquistas que não parecem
ser suficientes para o exigente
técnico que, apesar das meda-
lhas de bronze na Copa Jigoro
Kano, com Luciano Correa e
Pedro Guedes, o rendimento
poderia ter sido melhor.

“Na verdade, a competição
aconteceu numa época ruim
para nós. Estávamos focados
no Campeonato Mundial e nos
Jogos Pan-Americanos. De-

Humildade – É a primeira
vez em nove edições do Prê-
mio Brasil Olímpico que o Tro-
féu de Melhor Técnico do Ano
será entregue a um profissio-
nal do judô. Sobre a escolha,
mais uma lição de humildade.
“Para o judô brasileiro o prê-
mio é muito bom. Recebo [o
prêmio] como reconhecimen-
to de um trabalho, mas faço
questão de dividi-lo com toda
a comissão técnica e os atle-
tas porque trabalhamos em
equipe”, conta Shinohara, afir-
mando que sua tarefa no co-
mando técnico da equipe é
“traçar estratégias de lutas de
acordo com os adversários”.
“E nisso, nossos atletas têm
ajudado muito”, observa Shi-
nohara que já projeta os pró-
ximos desafios. “Vamos rea-
lizar nossa primeira concen-
tração no dia 24 de janeiro e
em seguida fazer uma avalia-
ção para começarmos nosso
trabalho visando os Jogos
Olímpicos de Pequim”, ante-
cipa.

(Aldo Shiguti)

pois dessas duas competições,
demos uma relaxada, o que é
até natural. Não digo que es-
távamos a zero fisicamente,
mas certamente não disputa-
mos a Jigoro Kano cem por
cento”, ressalta Shinohara,
destacando que “para esta
fase, o resultado pode ser con-
siderado bom”. “Tradicional-
mente, a Copa Jigoro Kano já
é uma competição muito for-

te. Este ano, tinha quatro ja-
poneses em cada categoria. Se
um já dificulta... Apesar disso,
senti que dava para ter ido
melhor. Se o Luciano cansou,
em contrapartida o Guedes se
superou”, avalia Shonohara,
que receberá o Troféu de Me-
lhor Técnico de 2007 durante
a cerimônia do Prêmio Brasil
Olímpico 2007, dia 17, no Tea-
tro Municipal do Rio.

... e com a equipe masculina: 2007 entra para a hstória do judô

Luiz Shinohara (a esquerda), na China, palco dos Jogos Olímpicos de 2008...

ARQUIVO PESSOAL

BEISEBOL

Taça Brasil movimenta fim de
semana em São Paulo

Nippon Blue Jays x São
Paulo, às 9h, e Atibaia x Gua-
rulhos, às 13h, são os confron-
tos da fase semifinal da 14ª
Taça Brasil de Beisebol Inter-
clubes Adulto, que acontece
hoje, no Estádio Municipal Mie
NIshi. Na última partida da
fase classificatória (dia 9/12),
o São Paulo venceu, de vira-
da, o Dragons por 7 x 6 e
garantiu a segunda colocação.

Assim, enfrentará na semi-
final o Nippon Blue Jays, que
terminou na terceira coloca-
ção. Já Atibaia, que terminou
na quarta colocação, jogará
contra Guarulhos, o líder da pri-
meira fase.

Os respectivos vencedores

decidirão amanhã (16), às 13h,
o título da competição. Antes,
às 9h, os perdedores das se-
mifinais jogarão na disputa do
3º lugar.

Título da competição será definido neste domingo

DIVULGAÇÃO
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KARAOKÊ

11º Gran Kohaku Beneficente
reúne 50 cantores no Bunkyo

ANIME E MANGÁ

Ressaca Friends deve atrair
mais de 10 mil visitantes

A Yamato Corporation, os
mesmos criadores do Anime
Friends (evento temático de
anime e mangá que este ano
chegou a sua quinta edição com
mais de 86 mil pessoas reuni-
das em São Paulo), realiza este
mês uma “convenção temática
natalina” para fãs do gênero e
cultura pop em geral.

Trata-se do Ressaca
Friends, que nasceu em 2003
– mesmo ano do Anime
Friends –, com o objetivo de
repetir os principais destaques
para o público no final do ano.
O evento, que acontece hoje
(15) e amanhã (16), na Uni-
versidade Cruzeiro do Sul
(Unicsul), tem ainda um cunho
social – a arrecadação de ali-
mentos para que serão doados
a entidades beneficentes. E
para que isto ocorra, o visitan-
te que colaborar com um quilo
de alimento não perecível
(exceto sal, açúcar e fubá),
ganha desconto no preço do
ingresso. A expectativa é atrair
mais de 10 mil visitantes – in-
cluindo caravanas de Minas
Gerais, Paraná e interior de

São Paulo – nos dois dias de
programação.

Confira as principais atra-
ções do Ressaca Friends 2007:
campeonato de videogames
(destaque para os consoles
PlayStation 2 (Sony), Xbox 360
(Microsoft) e Game Cube
(Nintendo)); card games (“Yu-
Gi-Oh!” e “Pokémon”); con-
curso cultural de animekê;
concurso de cosplay; vendas
de produtos (chaveiros, pôste-
res, camisetas, DVDs);
vídeos´(desenhos e seriados);
exposições; game boy; ressa-
ca anime quis; RPG e apresen-
tações de bandas que tocam
temas de animês, seriados e
pop-rock japonês.

RESSACA FRIENDS 2007
QUANDO: 15 E 16 DE DEZEMBRO, DAS

10 ÀS 20H

ONDE: UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL

- UNICSUL (CAMPUS ANÁLIA FRANCO)
AV. REGENTE FEIJÓ, 1295 – TATUAPÉ

INGRESSO: R$ 13,00 (NA PORTA). OS

ORGANIZADORES SOLICITAM A DOAÇÃO DE

UM QUILO DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3275-1596
OU WWW.RESSACAFRIENDS.COM.BR

Apresentações musicas e concurso de cosplay estão programados

DIVULGAÇÃO

BAILE

Issamu anima o Baile do
Branco no Nandemoyá

O vocalista e tecladista fi-
cou encarregado de animar a
“Noite do Branco”, que acon-
tece hoje (15), a partir das 19h,
no Restaurante Nandemoyá,
em São Paulo. Trata-se do úl-
timo Baile Allegro do ano – em
2008 tem mais – organizado
pela promoter Beth Yajima. No
palco, o versátil Issamu rece-
berá os convidados Sadao e

Romeu. Haverá sorteio de dois
relógios (masculino e femini-
no), além de várias cestas de
Natal e panettones.

Os ingressos custam R$
17,00 (no dia).

O Restaurante Nandemoyá
fica na Rua Américo de Cam-
pos, 9, Liberdade. Informações
pelos telefones: 11/ 3209-2609
ou 9904-2237

Festa contará com música ao vivo com diversos ritmos

DIVULGAÇÃO

Conhecido como o gran-
de evento musical que
fecha o ano da comu-

nidade, o Gran Kohaku Bene-
ficente The Friends promete
animar o público amanhã (16),
no Bunkyo, em São Paulo.
Apresentando diferenças sutis
em sua estrutura, o evento es-
pera superar a expectativa de
público dos anos anteriores e
atrair cerca de 1,5 mil pesso-
as.

Em sua 11ª edição, o Gran
Kohaku seguirá o mesmo mol-
de do que as anteriores: serão
25 pares que subirão ao palco
para a disputa do título. No to-
tal, 50 cantores – entre conhe-
cidos do grande público e ou-
tros que estão começando –
farão parte da programação.
Dentre os destaques, estão
Alexandre Hayafuji, Yuka
Ozawa, Renato Chibana e o
grande campeão do 22º Con-
curso Brasileiro de Canção
Japonesa deste ano, Nobuhiro
Hirata.

Para não fazer feio em cima
do palco, tanto a Orquestra The
Friends – que acompanhará
todas as apresentações – quan-
to os cantores estão ensaian-
do. E, para quem imagina ser
fácil, alguns já estão treinando
desde agosto. “Mas não se trata
somente de apresentações que
estamos acostumados nos
taikais, por exemplo. O cantor
tem de se preparar para ence-
nar a canção, fazer uma ver-
dadeira representação em cima
do palco. A técnica vocal, em
si, não é o mais importante.
Talvez por isso o Kahaku faça
tanto sucesso”, explica o presi-
dente do Grupo The Friends,
Toshio Yamao

De acordo com os organi-
zadores, nesta edição há algu-
mas novidades que devem cha-
mar a atenção do público. Uma
delas é a parceria com a TV
Bandeirantes, que estará ao
vivo transmitindo flashes para
o público, além de estar pre-
sente também no Museu His-
tórico da Imigração Japonesa,
no prédio do Bunkyo. “Sem-
pre tivemos uma parceria com

para quatro entidades. Neste
ano, o Ikoi no Sono foi esco-
lhido para receber o material
de limpeza que será doado pelo
público.

“Não temos nenhuma remu-
neração. Pelo contrário, pois os
cantores pagam inscrição para
estarem no palco. Para eles, é
uma grande oportunidade se
apresentarem no Kohaku. Para
nós, fica a sensação de dever
cumprido, pois por mais um ano
conseguimos ajudar quem pre-
cisa. Tudo o que conseguimos
revertemos para entidades as-
sistenciais”, explica Yamao.
Mas, por que doar materiais de
limpeza? Segundo o presiden-
te, “esses materiais servem
para todos. Se escolhêssemos
alimentos, teríamos problemas,
pois nem todos os internos po-
dem consumir determinados
alimentos”.

(Rodrigo Meikaru)

11º GRAN KOHAKU
THE FRIENDS
LOCAL: BUNKYO (RUA SÃO JOAQUIM,
381, LIBERDADE, SÃO PAULO)
HORÁRIO: A PARTIR DAS 10 HORAS

ENTRADA GRATUITA MEDIANTE DOAÇÃO

DE MATERIAIS DE LIMPEZA

MAIS INFORMAÇÕES PELO TEL

11/ 3277-8433

HELENA TAKEMI TAKEUCHI

Festa de confraternização ao final será o grande destaque no Kohaku do The Friends

a Bandeirantes, mas desta vez
será especial, pois estarão gra-
vando matérias para alguns
programas e também algumas
imagens serão repassadas nos
telões”, diz o dirigente.

Outro ponto de destaque é
a infra-estrutura. Para Yamao,
“nunca houve tanta tecnologia
envolvida”. “Realmente esta-
mos preparando surpresas
para o público. Uma delas são
painéis que estarão no palco,
mostrando algumas informa-
ções sobre os cantores e tam-
bém mostrando nossos patro-
cinadores. O pessoal da orga-
nização trabalhou muito forte
nesses últimos meses, alguns

até varando a noite”, diz.
Como no ano que vem se

comemoram os 100 anos de
imigração japonesa no Brasil,
o The Friends resolveu ante-
cipar os festejos. Já neste ano
o Kohaku será em homenagem
aos velhos imigrantes. Para
tanto, o cartaz de divulgação,
bem como o caderno com a
programação serão baseados
em alguns tópicos que simbo-
lizam a data.

Beneficente – Assim como
acontece há alguns anos, o
evento terá um caráter bene-
ficente. No ano passado, toda
a renda líquida fora revertida

Comissão organizadora espera por 1,5 mil pessoas no Bunkyo
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“Onde Brilhem os
Olhos Seus”, primeiro
disco solo da vocalista da
banda Pato Fu, Fernan-
da Takai, foi eleito o me-
lhor disco do ano na ca-
tegoria Música Popular
pela APCA (Associação
Paulista dos Críticos de
Arte). A eleição dos me-
lhores de 2007 aconte-
ceu durante assembléia
realizada na noite desta
terça-feira (11), no Sin-
dicato dos Jornalistas do esta-
do de São Paulo. Na catego-

ria Teatro Infantil, Fernando
Yamamoto levou o prêmio de

melhor direção por “Fábulas”.
Neste ano, a APCA escolheu
os melhores nas categorias
Artes Visuais, Cinema, Dan-
ça, Literatura, Música Popu-
lar, Rádio, Teatro, Teatro In-
fantil e Televisão. Não houve
premiação na categoria Músi-
ca Erudita por falta de quorum.

A cerimônia de entrega dos
prêmios acontecerá em 25 de
março de 2008, no Teatro Sér-
gio Cardoso, em São Paulo.

Na categoria Música Po-
pular votaram Inês Correia,
Pedro Alexandre Sanches e

APCA

Disco solo de Fernanda Takai é eleito o melhor do ano
José Norberto Flesch. “Com
produção de Nelson Motta, o
CD “Onde Brilhem os Olhos
Seus” é uma homenagem de
Fernanda Takai a Nara Leão,
onde a vocalista do Patu Fu
renova e reinventa grandes
canções de mestres como
Chico Buarque, Zé Kéti, Ro-
berto e Erasmo Carlos, Cae-
tano Veloso, Tom Jobim e
Vinicius de Moraes, Ernesto
Nazareth e Nelson Cavaqui-
nho, com beats, loops, grooves,
timbres, solos e arranjos do
terceiro milênio.
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