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Prefeito libera uso do Sambódromo e
calcula Centenário em R$ 4 milhões

www.jornalnippak.com.br

FÁBIO PINA O prefeito de São Paulo, Gil-
berto Kassab, confirmou a
utilização oficial do Sambó-
dromo do Anhembi para a
realização dos festejos do
Centenário da Imigração, em
2008. O anúncio foi feito du-
rante encontro com lideranças
políticas e da comunidade. Na
ocasião, Kassab – que já se
mostrou receptivo às come-
morações – disse também que
R$ 4 milhões serão atribuídos

para a comemoração entre os
dias 18 e 21 de junho do ano
que vem. “Trata-se de mais
uma vitória para a comunida-
de. Sabíamos de antemão que
a festa seria no Sambódromo,
mas faltava a liberação ofici-
al. Vamos montar a festa e
mostrar a saga da imigração
de forma clara e bonita”, ex-
plicou o vereador Ushitaro
Kamia, um dos que estiveram
presentes à reunião.

Bon Odori em Marília deve
reunir 5 mil visitantes

O Nikkey Clube de Marília realiza hoje (15), em sua sede
campestre, o 11º Festival da Primavera (Bon Odori). Co-
realizado com a Prefeitura Municipal, o evento deve reunir
este ano cerca de 5 mil visitantes, segundo seus organizado-
res. “O Bon Odori é bastante tradicional na região e faz parte
do calendário de atividades do município”, afirma o coorde-
nador, Ézio Kaneno.
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Mogi das Cruzes recebe R$ 785
mil para Parque Centenário

Em encontro com a ministra do Turismo, Marta Suplicy, o
prefeito de Mogi das Cruzes, Junji Abe, recebeu a notícia da
própria ministra de que o governo federal liberará R$ 785 mil
para a construção do empreendimento. O anúncio foi feito no
último dia 31 durante encontro com lideranças da Associação
dos Municípios do Alto Tietê (Amat). “Ficamos imensamente
felizes com a surpresa, já que não imaginávamos que o minis-
tério pudesse aprovar estes significativos recursos em tempo
tão célere. A ministra demonstrou muita agilidade. Só temos
que agradecer”, destacou o prefeito.

DIVULGAÇÃO/PMMC
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Seletiva para ‘Paulistão 2008’ é
sucesso em São Paulo

MARIO TOMITA/JORNAL DAS NAÇÕES
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Mais de 600 cantores parti-
ciparam no último dia 7 para
a seletiva (yosen) do próxi-
mo Paulistão 2008, maior
evento relacionado ao kara-
okê em São Paulo. Como
esperado, as apresentações
tomaram conta durante todo
o dia no Shizuoka Kenjinkai
reunindo todas as categorias
que estarão presentes no
concurso do ano que vem, e
que já conta como um dos
grandes eventos relaciona-
dos ao Centenário. “Se es-
távamos esperando pelo
melhor, a seletiva mostrou
que o que vem para 2008 é
algo sensacional”, aponta o
presidente da UPK (União
Paulista de Karaokê), Luiz
Yuki, lembrando que o even-
to será realizado nos dias 21
e 22 de junho, nas dependên-
cias do Auditório Elis Regina,
na capital paulista.

———–—–––————–—–––——–––––——– | pág 4

Nikkei conquista prêmio em
concurso da Microsoft

Após bater o recorde mundial de usuários de MSN e do
Orkut, o Brasil alcança um resultado ainda mais expressivo
no mundo digital. Na maior e mais importante competição do
mundo (organizada pela Microsoft) para estudantes de tec-
nologia, na Coréia do Sul, quatro estudantes da UNESP de
Bauru conseguiram o terceiro lugar com a produção de um
curta-metragem. Bill Gates que se cuide...
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A cidade de Belém, Pará, foi
sede para o 3º Congresso
Brasileiro sobre o Movimen-
to Dekassegui. O evento
abriu espaço para debater a
situação dos trabalhadores

brasileiros no Japão e apre-
sentar oportunidades para
quem pretende investir em
negócio próprio. Cerca de
313 mil brasileiros estão no
arquipélago e enviam apro-

ximadamente US$ 2,5 bi-
lhões por ano ao País. O
congresso é uma das ações
do Projeto Dekassegui Em-
preendedor, fruto da parce-
ria entre o Serviço de Apoio

às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae), o Banco
Interamericano de Desen-
volvimento (BID) e a Asso-
ciação Brasileira de Dekas-
segui (ABD).

———–—–––————–—–––————–—–––——–––––———–—–––————–—–––——–––––—– | pág 3



2 JORNAL NIPPAK São Paulo, 15 de setembro de 2007

EDITORA JORNALÍSTICA
UNIÃO NIKKEI LTDA.

CNPJ 02.403.960/0001-28

Rua da Glória, 332 - Liberdade
CEP 01510-000 - São Paulo - SP

Tel. (11) 3208-3977

Fax (11) 32085521

E-mail:
jornalnikkei@nikkeyshimbun.com.br

Diretor-Presidente: Raul Takaki
Diretor Responsável: Daniel Takaki

Jornalista Responsável: Takao Miyagui (Mtb. 15.167)

Redator Chefe: Aldo Shiguti
Redação: Rodrigo Meikaru, Luciana Kulba,

Cibele Hasegawa e Gilson Yoshioka
Fotógrafo: Marcus Kiyohide Iizuka

Publicidade:
Tel. (11) 3275-1464 / 3275-0432

Fax (11) 3341-6476
Periodicidade: semanal

Assinatura semestral: R$ 60,00
jornaldonikkey@yahoo.com.br ou j.nikkei@terra.com.br

www.jornalnippak.com.br

MARCUS IIZUKA

Mauro Fuke - A Tridimensionalidade do Virtual

MORI – A exposição das obras do artista japonês Kazuhiro Mori com o
tema Landscape of Wind, está em cartaz no Museu Afro Brasil, no Parque
do Ibirapuera. Ao todo, são 25 pinturas em grandes formatos produzidas
na cidade de Mogi da Cruzes. Mori nasceu no Brasil e aos cinco anos foi
ao Japão. Até o dia 16/09, das 10h às 17h.

Recentemente na busca de
um refúgio viajamos ao sul do
país. Eu e Marcus. Além do
descanso, da cor azul e rosa
do céu, da Lagoa dos Patos, e
do vento a cantar, descobrimos
alguns esconderijos e nos de-
paramos com gente que gosta
de viver neles. Para ter aces-
so a tal paraíso, com posse de
um mapa, percorremos uma
longa estrada, reta e intermi-
nável, caminho para o Uruguai.
Nosso ponto final foi na cida-
de de Eldorado do Sul. É de
surpreender o tesouro que en-
contramos escondido por lá.

Entre terra de chão batido,
avistamos a casa contemporâ-
nea cujo telhado em forma de
arco rompe com o ar bucólico

de cidade do interior. Tratava-
se da residência e atelier dos
artistas plásticos gaúchos
Mauro Fuke e Lia Mena Bar-
reto. Ele mesmo, Mauro Fuke,
que teve mostra individual no
Instituto Tomie Ohtake no ano
de 2003, cujos objetos em ma-
deira nos prenderam muita aten-
ção. Vocês devem lembrar dos
objetos modulares que se expan-
diam conforme o observador os
manejava, e dos objetos
surrealistas que surgiam rostos
- corpos de sofrimento, e tam-
bém dos que considero mais
belos, os objetos arredondados
feitos  de repetições  em pro-
gressão geométrica e aritméti-
ca, realmente para o especta-
dor eram pura contemplação.

Mauro Fuke é formado em
desenho pela Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul, e é
do desenho virtual que saem
estas belíssimas esculturas. O
processo do trabalho é dividido
em etapas. Primeiramente ele
desenha no computador uma
forma, nela é aplicada matemá-
tica, e através desta relação
passa-se a reproduzir em escala
virtual as peças que mais tarde
esculpidas se tornarão obra de
arte. Esta busca quase que ob-
sessiva da perfeição é a carac-
terística principal de suas obras,
e nisto ele é muito bem sucedi-
do, pois o acabamento de tais
objetos é impecável em cada
milímetro. Talvez, por isso, o
tenham convidado a fazer inú-

meras obras no Estado do Rio
Grande do Sul.

Encontramos obras belíssi-
mas espalhadas pela cidade de
Porto Alegre dentre elas a do
Aeroporto Salgado Filho.  Mas
foi em Rio Grande uma cida-
de portuária, que encontramos
uma obra suma importância a
todos descendentes nipo-bra-
sileiros. Um monumento que
representa o Cinqüentenário
da Imigração Japonesa no Es-
tado do Rio Grande do Sul.

Agora, Mauro está inician-
do uma nova série de objetos.
Os novos objetos sugerem uma
linha mais orgânica, na ques-
tão formal as obras estão me-
nos geométricas, mas continu-
am seguindo um tipo de pro-

gressão matemática. A nova
peça, que nos apresentou em
seu atelier, ainda sem título,
possui uma estrutura que re-
vela linhas sinuosas, que se
expandem do centro da escul-
tura para fora. A forma lem-
brou-me de medusas mari-
nhas. Senti nesta nova peça
uma relação diferente com a
materialidade escultórica, esta
característica nova rompeu a
impressão de introspecção dei-
xada pela última série do ar-
tista. Vejo na nova série a bus-
ca de expansão. Num sentido
amplo. È uma série mais livre,
e tão rica quanto a anterior não
perdendo em nada nas ques-
tões do acabamento.

Ainda no atelier conversa-

mos muito e nos deparamos
com um local aconchegante e
organizado, além de um bate-
papo agradável.Um verdadei-
ro tesouro. Conhecemos assim
um pouco mais a pessoa a qual
admirávamos pelas belas peças
de arte. Um artista muito sen-
sível, pai de família, que gosta
de nas horas vagas chamar os
amigos e cozinhar. Celebrando
com eles em casa, entre peças
de arte, a alegria de viver fa-
zendo o que se gosta.

Fernanda Aiub Branchelli - Artis-
ta Plástica graduada em Escultura e
História, Teoria e Crítica de Arte pela
Universidade Federal do Rio Grande
do Sul –UFRGS
Marcus Iizuka – Fotógrafo e arqui-
teto

Face Sétima RE (T.N.S. / Zappa) Madeira,
metal e couro, 1987.

Fuke e a obra recente Detalhe da casa – mobília.

A fachada norte da residência-atelier dos artistas Detalhe das ferramentas de trabalho.

O artista plástico Mauro Fuke
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DEKASSEGUIS

Sebrae busca novos participantes
para projeto de empreendedorismo

ERRATA –O título do artigo
publicado no dia 8 de setem-
bro de 2007 é “DA RES-
PONSABILIDADE SUB-
JETIVA EM MATÉRIA DE
INDENIZAÇÃO” e não
como constou: “DA RES-
PONSABILIDADE  OBJE-
TIVA EM MATÉRIA DE
INDENIZAÇÃO”, QUE É
OBJETO DO ARTIGO
ABAIXO.

DA RESPONSABILIDA-
DE OBJETIVA EM MATÉ-
RIA DE INDENIZAÇÃO

No anterior artigo aborda-
mos a responsabilidade sub-
jetiva em matéria indenizató-
ria, lembrando os leitores de
alguns conceitos já publicados
sobre o dano.

Prosseguindo abordare-
mos a responsabilidade obje-
tiva do dever de indenizar.

A responsabilidade subje-
tiva, como já vimos, é aquela
decorrente da comprovada
culpa do agente causador.

A responsabilidade objeti-
va decorre da imposição da
lei ou de determinadas ativi-
dades de risco.

A responsabilidade objeti-
va do Estado está prevista no
Art. 37, § 6º da Constituição
Federal que dispõe:

Art. 37.........................
§ 6º As pessoas jurídicas

de direito público e as de di-
reito privado prestadoras de
serviços públicos responde-
rão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, cau-
sarem a terceiros, assegura-
do o direito de regresso con-
tra o responsável nos casos
de dolo ou culpa.

Portanto, o Estado é res-
ponsável por atos de seus
agentes, enquanto estes esti-
verem no desempenho de
suas funções. Da mesma for-
ma, as concessionárias e as
permissionárias de serviços
públicos são responsáveis em
casos de eventos danosos. O
Estado exime-se de respon-
der pelos danos nos casos for-
tuitos ou de força maior e nos
casos de culpabilidade da ví-
tima.

O  Novo Código Civil na
adequação aos paradigmas
da Constituição Federal dis-
põe:

“Art. 927. Aquele que,
por ato ilícito (arts.186 e 187),
causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo.

Parágrafo Único. Haverá
obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa,
nos casos especificados em
lei, ou quando a atividade nor-
malmente desenvolvida  pelo
autor do dano implicar, por sua
natureza, risco para os direi-
tos de outdrem” (grifos nos-
sos)

Da leitura desse dispositi-
vo, concluímos que, indepen-
dentemente de culpa, nos ca-
sos especificados em lei,
como por exemplo, o Art. 14
do Código de Defesa do Con-
sumidor   e  nos casos em que
a atividade desenvolvida pelo
autor do dano implicar, por sua
natureza, risco para terceiros,
estaremos diante da respon-
sabilidade objetiva.

A meu ver, louvável a con-
sagração da responsabilidade
objetiva no Código Civil, po-
rém, fica em aberto o que

seja atividade de risco, rele-
gando ao Judiciário a tarefa
de defini-la, o que pode cau-
sar inúmeras injustiças.

Buscando a definição de
atividade, no renomado dici-
onário de língua portuguesa
de AURÉLIO BUARQUE
DE HOLANDA, encontra-
mos para a expressão “ ativi-
dade”, como sendo: “qualquer
ação ou trabalho específico;
meio de vida; ocupação, pro-
fissão; exercício efetivo de
função ou emprego” etc, e,
para “risco” conceitua : “ pe-
rigo ou possibilidade de peri-
go; situação em que há pro-
babilidades mais ou menos
previsíveis de perda ou gan-
ho”.

Considerando o disposto
no Parágrafo Único do art.
927 do Código Civil , o dis-
posto no art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor e as
conceituações acima,  penso
ser de bom alvitre considerar
atividade de  risco, a fim de
legitimar pedido indenizatório
aquela desenvolvida pelo cau-
sador do dano, habitualmen-
te, com fins lucrativos, cuja
freqüência da prática da ati-
vidade o permita prever ris-
cos a direitos de outrem.

Em  qualquer atividade
humana, independentemente
de responsabilidade objetiva
ou subjetiva, ninguém está li-
vre de ser causador de um
dano, porém, todos devem
acautelar-se e tomar todas as
medidas necessárias que evi-
tem causar dano a seu próxi-
mo.

Nesse aspecto, é impor-
tante que os pais orientem
seus filhos, principalmente
quando estiverem ao volan-
te, que sejam prudentes, não
correndo, não dirigindo embri-
agados  ou dopados, obede-
cendo as leis de trânsito, pois
assim, em casos de acidente,
tais atitudes  afastam a cul-
pabilidade, e, conseqüente-
mente, a condenação crimi-
nal  e/ou a condenação civil.

Eu mesma, já tive oportu-
nidade de falar com jovens à
respeito,  mostrando-lhes, as
conseqüências de uma conde-
nação criminal ou civil. Quan-
to a condenação criminal
pode-se perder a primarieda-
de e quanto a civil expliquei-
lhes que poderiam se compro-
meter por uma boa parte de
suas vidas pagando altas pen-
sões dependendo do status da
vítima, além de comprometer
a renda familiar.

Da mesma forma, o em-
presário, o empregador, o ad-
ministrador público devem to-
mar todos os cuidados e ado-
tar todas as medidas que evi-
tem acidentes,  lembrando
que o empregador está sujei-
to, ainda, à culpa “ in
vigilando” e “in eligendo”.

Ainda, um episódio muito
corriqueiro no dia a dia. Mui-
tos condomínios orientam
seus usuários a trafegar com
o farol aceso na garagem. Na
eventualidade de um aciden-
te, se o causador do dano es-
tiver trafegando com os fa-
róis acesos, ele terá uma ate-
nuante ou do contrário terá
uma agravante.

Enfim, todos devem se
acautelar para evitar danos
ou incômodos a quem quer
que seja, independente de in-
denização ou não, não se es-
quecendo de observar as ate-
nuantes de culpa e afastar as
agravantes.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA
EM MATÉRIA DE INDENIZAÇÃO

A comunidade nipo-brasi-
leira do Pará reúne 13 mil pes-
soas, sendo que as maiores
concentrações de nikkeis es-
tão nas cidades de Tomé-Açu,
Castanhal e Santa Izabel do
Pará. Às vésperas da come-
moração do centenário da
imigração japonesa no Brasil,
as atenções estão voltadas
não apenas para 2008, mas
também para o ano seguinte,
quando será comemorado os
80 anos de imigração japone-
sa na Amazônia.

“Há uma comissão forma-
da por membros e represen-

IMIGRAÇÃO

Pará foca festejos nos 80 anos de imigração na Amazônia
JORNAL NIPPAK

tantes de associações e enti-
dades que tem se reunido para
fazer planejamentos. Iremos
participar das comemorações
do centenário, mas a maior
importância será para 2009”,
afirma a secretária da Associ-
ação Pan-Amazônia Nipo-
Brasileira, Mami Ito.

Segundo Mami, a comuni-
dade nikkei do Pará mantém
vivos os costumes nipônicos
com a realização de festas e
também com a prática de es-
portes típicos em clubes espa-
lhados pelo Estado.

Mami: comemorações da comunidade em 2008 e 2009

Aparceria entre o Servi-
ço de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas

(Sebrae), o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento
(BID) e a Associação Brasi-
leira de Dekassegui (ABD),
voltada à implantação de um
projeto empreendedor com
foco nos trabalhadores brasi-
leiros no Japão, completou
mais uma etapa com a reali-
zação do 3º Congresso Brasi-
leiro sobre o Movimento De-
kassegui, que ocorreu entre os
dias 5 e 7 de setembro, em
Belém (PA).

O objetivo do evento, reali-
zado anteriormente no Paraná
e Mato Grosso do Sul, é criar
um espaço de debate, onde são
apresentados os resultados da
iniciativa, a importância do inves-
timento em um negócio planeja-
do, casos de sucesso e oportu-
nidades para quem pretende se
tornar um empreendedor.

Cerca de 313 mil brasilei-
ros trabalham atualmente no
arquipélago e são responsáveis
pelo envio de aproximadamen-
te US$ 2,5 bilhões ao País por
ano. Apesar dos números ex-
pressivos, o Sebrae tem de su-
perar um grande desafio para
alcançar resultados com o pro-
jeto: chegar aos dekasseguis.
“A comunidade não trata aber-
tamente seus problemas e não
costuma pedir ajuda. Só que
quem tem dinheiro no bolso e
não tem uma idéia, tem um cu-
nhado cheio de sugestões bri-
lhantes e sem nenhum conhe-
cimento do assunto”, brinca o
coordenador do Projeto De-
kassegui Empreendedor no
Pará, Daniel Berg.

Suporte à distância – As ori-
entações para quem procura a
consultoria já começam antes
do embarque. “Damos algu-
mas sugestões, como a de que
a pessoa estude o idioma.
Quem consegue se comunicar
pode ter um cargo melhor, ga-
nhar mais e, com isso, voltar
mais rápido”, explica Berg.

Há também o atendimento
aos que já estão no Japão, com
canal para perguntas e cursos à
distância. Quem já retornou ao
País, o projeto oferece aos inte-
ressados a oportunidade de co-
nhecer a realidade empresarial
brasileira e, dessa forma, deci-
direm se possuem o perfil de um
empreendedor e se pretendem
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investir no negócio próprio.
Além do atendimento, os

dekasseguis também podem
encontrar no site casos de in-
vestidores que obtiveram su-
cesso e terem acesso a uma
biblioteca com publicações so-
bre o mercado em diversas
áreas. As informações estão

disponíveis no www.dekas-
segui.sebrae.com.br.

Estratégias - O contrato assi-
nado entre o Sebrae, o BID e a
ABD encerra em 2009. Não há
nada definido sobre o futuro do
projeto com o fim da parceria,
mas os estados envolvidos

(Mato Grosso do Sul, Paraná,
Pará e São Paulo) já sinalizam
que pretendem seguir com a
iniciativa. “Já temos algumas
estratégias, mas não queremos
divulgar para não criar expec-
tativas”, adianta Berg.

Ourinhos, interior de São
Paulo, foi uma das cidades que
saiu na frente e resolveu não
depender apenas das ações do
Sebrae do Estado. Recente-
mente, junto à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
comandada por Luis Augusto
Nogueira Perino, foi implanta-
do um centro de atendimento
aos dekasseguis. “Queremos
ser a porta de entrada para os
dekasseguis para depois arti-
cular com o Sebrae. Já temos
procura e consultas marcadas.
A própria divulgação da idéia
vai ampliando a demanda”,
afirma o prefeito da cidade,
Toshio Misato.

Também participaram do
congresso os coordenadores do
projeto Dekassegui Empreen-
dedor Jorge Tadeu de Barros
Veneza (MS) e Marcos Auré-
lio Gonçalves (PA); o psiquia-
tra Içami Tiba; a cineastra Ti-
zuka Yamasaki; o presidente do
Centro de Informação e Apoio
ao Trabalhador no Exterior
(Ciat), Massato Ninomya; a
presidente da ABD, Maria He-
lena Uyeda e o cantor Joe Hi-
rata, entre outros palestrantes.

(Luciana Kulba, enviada ao Pará
a convite do Sebrae/PA)

Congresso no Pará reuniu diversos palestrantes, como o psiquiatra Içami Tiba e ex-dekasseguis

Até o último mês de junho, o
Projeto Dekassegui havia reali-
zado, à distância, 909 consultas
e 1.679 capacitações de ensino.
O site acumulava quase 41 mil
visitas. Apesar de estar focado
em Mato Grosso do Sul, Pará,
Paraná e São Paulo, a iniciativa
do Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae)
não se restringe apenas aos
quatro Estados brasileiros.

Para o coordenador nacional
do Projeto Dekassegui Empreen-
dedor, Silmar Pereira Rodrigues,
não existe grande diferença de
perfil entre os dekasseguis de
cada região e a maior variação é
em relação à economia e oportu-
nidades que as cidades podem
oferecer. A dica é sempre procu-
rar por um ramo que a pessoa já
tenha alguma experiência. “Seja
qual for o setor que o dekasse-
gui queira empreender, os prin-
cípios e o comportamento são
os mesmos. É preciso ter persis-
tência, comprometimento e rede
de contatos”, acrescenta.

Rodrigues diz estar satisfei-
to com o resultados apresenta-
dos nos quatro estados, mas
não nega que espera por mais.
O Paraná é o que está há mais
tempo envolvido com a questão
dekassegui. Já São Paulo, foi o
último a aderir ao contrato. “O
primeiro resultado concreto foi
o centro de atendimento implan-
tado em Ourinhos. Agora esta-
mos mais satisfeitos porque São
Paulo entrou pesado”.

‘Agora estamos mais satisfeitos porque São
Paulo entrou pesado’, diz coordenador

Silmar Pererira Rodrigues

O quarto Congresso Brasi-
leiro sobre o Movimento De-
kassegui, promovido pelo Ser-
viço de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae),
terá a cidade com o maior nú-
mero de nikkeis como cenário.
Em 2008, ano da comemora-
ção do centenário da imigra-
ção japonesa no Brasil, a ca-
pital paulista estará incumbida
de realizar mais uma edição do
evento, que deverá seguir uma
formatação diferenciada.

Coordenador do Projeto

JORNAL NIPPAK

Formato da próxima edição do congresso começa a ser analisado
Dekassegui Empreendedor em
São Paulo, Milton Fumio Ban-
do tem estudado algumas pos-
sibilidades para organizar o
congresso, mas adianta que
além da Capital, cidades do
interior do Estado também se-
rão sedes de encontros e pa-
lestras. “O evento em São
Paulo terá quatro painéis, que
irão abordar questões da ida ao
Japão; a situação dos dekas-
seguis lá, como violência e es-
colas; a volta e o processo de
ressocialização e também dis-Fumio: projeto para 2008

cutir como serão as próximas
duas décadas, já que o movi-
mento dekassegui está para
completar 20 anos”.

Fumio também quer apro-
veitar o evento para realizar um
cadastramento pelo qual preten-
de identificar a comunidade nik-
kei. “Precisamos atuar em
sintonia com as entidades lo-
cais”, explica o coordenador,
acrescentando que existem 32
escritórios do Sebrae em São
Paulo e mais 130 postos de
atendimento ao empreendedor.
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BRASIL-JAPÃO

Ministra Marta Suplicy confirma ida de Lula ao
Japão para comemorar Centenário

AGENDA

Em viagem ao Japão para
divulgar e fortalecer as ações
em conjunto com os japoneses,
a ministra do Turismo, Marta
Suplicy, confirmou que o pre-
sidente do Brasil, Luiz Inácio
Lula da Silva, visitará o Japão
em 2008 para comemorar o
centenário da imigração japo-
nesa.

Em encontro com a im-
prensa japonesa, a ministra
destacou a importância que
ambos os países dão aos atos
do centenário da chegada da
primeira onda de imigrantes
japoneses. Por isso, ela levou
ao príncipe herdeiro Naruhito
o pedido para que um membro
da família imperial visite o país
no próximo ano, se possível ele
mesmo.  “O príncipe sorriu
quando transmiti a ele o con-
vite e respondeu de uma ma-
neira muito amável. Gostaría-
mos que ele visitasse o Rio de
Janeiro, num programa inclu-
indo o Cristo Redentor e o Jar-
dim Botânico”, comentou. O
príncipe já esteve no Brasil, em
1982.

O Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil, na visão da
ministra, será um grande cha-
mariz tanto para turistas “nor-
mais” quanto para “os do alto
escalão”. “Acredito que o

evento pode ser um forte ape-
lo para o turista japonês co-
nhecer o Brasil”, disse ela, rei-
terando o convite feito pelo
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva à família real. Em con-
trapartida, o príncipe disse que
a viagem de um representante
do Império Japonês está sen-
do avaliada e contou que já
esteve no Brasil. “Conheci ci-
dades com forte influência da

cultura japonesa, como São
Paulo e Maringá (PR)”.

O presidente do Comitê
Executivo da Associação para
Comemoração do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil, Osamu Matsuo, ressal-
tou em encontro da ministra
com empresários japoneses
que comercializam pacotes
para o Brasil, que a comuni-
dade japonesa está totalmente

integrada à sociedade brasilei-
ra. “É a maior comunidade nik-
kei do mundo construída em
100 anos. É um novo Japão e,
hoje, os descendentes de japo-
neses já ocupam lugar de des-
taque até na política brasilei-
ra. É um sinal de que o Brasil
é como uma mãe generosa e
acolhedora”, disse.

(com Ministério do Turismo)

Última viagem de Lula aconteceu há dois anos, quando se encontrou com o então premiê Koizumi

DIVULGAÇÃO/AB

Apouco mais de oito me-
ses para a comemora-
ção do Centenário da

Imigração Japonesa no Brasil,
a comunidade ganha, de fato,
o apoio incondicional da Pre-
feitura de São Paulo. Em reu-
nião com lideranças políticas e
coordenadores do festejo, o
prefeito Gilberto Kassab con-
firmou o uso do Sambódromo,
bem como do Complexo do
Anhembi e do Anfiteatro Elis
Regina, para a Semana da
Cultura Japonesa e a grande
solenidade com a provável pre-
sença da família imperial em
junho de 2008. Na ocasião, foi
apresentado também o custo
total da locação: R$
4.000.000,00 (quatro milhões).

Conforme reuniões anteri-
ores, o prefeito Gilberto
Kassab confirmou que a Pre-
feitura se responsabilizará
pelo pagamento, além de ou-
tras despesas, como também
disponibilizará todos os esfor-
ços para que a comemoração
do centenário da imigração ja-
ponesa para o Brasil, em São
Paulo, esteja a altura da im-
portância dos imigrantes. “É
uma forma de São Paulo ho-
menagear o brilhante povo ja-
ponês, que tanto ajudou na
melhoria da cidade”, disse o
prefeito, visivelmente anima-
do quando trata do Centená-
rio da Imigração. Além de
Kassab, estiveram presentes
na reunião o secretário das
Relações Internacionais,

CENTENÁRIO

Prefeito libera uso do Sambódromo e
prevê custos de R$ 4 milhões

Alfredo Cotait Neto, o presi-
dente da SPTuris e coordena-
dor dos festejos do Centená-
rio da Imigração Japonesa na
esfera municipal, Caio Luiz
de Carvalho, além de mem-
bros da Associação para Co-
memoração do Centenário da
Imigração Japonesa no Bra-
sil, comandada pelo professor
Kokei Uehara.

Por parte da Comissão da
Câmara Municipal de São
Paulo – formada pelos vere-
adores Aurélio Nomura, Jooji
Hato, Ushitaro Kamia e An-
tônio Goulart – os trabalhos
estão adiantados. Segundo
Nomura, uma das ações é
arregimentar cada vez mais
nomes dentro da Câmara
para os 100 anos. “Nós vere-
adores, queremos homenage-
ar nossos pioneiros com
galardia. Será um evento me-
morável para todos nós”, afir-
mou Nomura.

Ao término da audiência, o

prefeito exaltou aos vereado-
res que disponibilizem as suas
emendas orçamentárias para o
próximo ano, para a viabiliza-
ção dos recursos. Segundo
Kamia, a ação nada mais é do
que protocolar o pedido, pois o
recurso já está acordado. Tro-
cando em miúdos, não haverá
ônus para a Associação do
Centenário, uma vez que todas
as despesas com locação se-
rão atribuídas à SP Turismo e
Prefeitura.

“Trata-se de mais uma vi-
tória para a comunidade. Sa-
bíamos de antemão que a fes-
ta seria no Sambódromo, mas
faltava a liberação oficial. E,
como o prefeito está muito
engajado na comemoração,
não colocou empecilho para o
uso. Vamos montar a festa e
mostrar a saga da imigração
de forma clara e bonita.
Quanto aos recursos, é mais
uma ação só para oficializar”,
explicou.Sambódromo: espaço garantido para festa do Centenário

DIVULGAÇÃO/SP TURIS DIVULGAÇÃO

Encontro com prefeito reuniu autoridades políticas e da comunidade

O CIATE (Centro de Infor-
mação e Apoio ao Trabalha-
dor no Exterior) informa seus
próximos cursos preparatórios
para quem pretende trabalhar
no Japão. No dia 19/09 (quar-
ta-feira), o tema será “Regras
Básicas para Estrangeiros e
Leis Trabalhistas no Japão”, e
no dia 20/09 (quinta-feira),
“Seguro Nacional de Saúde”.
Os cursos são gratuitos e acon-
tecem sempre das 10h30 às
12h30. O Ciate fica na Rua
São Joaquim, 381, 1º andar, sala
12 (prédio do Bunkyo). Infor-
mações pelo tel.: 11/3207-9014.

A EXPOSIÇÃO Pré-Cente-
nário da Arte Nipo-Brasileira
prossegue até o dia 21/09, das
10 às 17h30 (exceto sábado e
domingo), no Espaço para
Eventos do Consulado Geral
do Japão em São Paulo (Av.
Paulista, 854, 3º andar). Reali-
zado pela associação Guifu-
Kenjinkai do Brasil, a mostra
reúne obras de 15 artistas.

A 6ª FESTA DAS NAÇÕES
prossegue hoje (15) e amanhã
(16) no Centro de Iniciação
Profissional (Rua Prefeito
Carlos Ferreira Lopes, 540 –
Mogilar). Organizado pela Pre-
feitura de Mogi das Cruzes,
por meio de sua Secretaria de
Cidadania e Ação Social e pelo
Fundo Social de Solidariedade,
o evento conta com 27 barra-
cas com comidas típicas de
vários países, entre eles o Ja-
pão, além de uma variada pro-
gramação cultural, com desta-
que para grupos folclóricos da
Rússia, Itália, Irlanda, Grécia
e Chile. A entrada é grátis.
Neste ano, a festa foi anteci-
pada devido ao Fórum Mundi-
al de Educação, que ocorrerá
em Mogi das Cruzes entre 13
e 16 de setembro.

O 42º BAZAR BENEFI-
CENTE da Igreja Evangélica
de São Paulo será realizado
amanhã (16), a partir das 11 ho-
ras, à Rua Tomás Carvalhal, 471
(próximo à estação Paraíso do
metrô). Haverá vendas de arte-
sanatos, comida típica japonesa,
além de livros, utensílios em ge-
ral e, em especial, roupas envia-
das do Japão. Informações pelo
tel.: 11/3885-7665.

O UNDOKAI DE REGIS-
TRO acontece amanhã (16/
09), a partir das 9h30, no cam-
po de beisebol do Registro
Base Ball Club (RBBC) à Av.
Clara Gianotti de Souza, 1500,
Vila Nova Ribeira. Em caso de
chuva o evento será realizado
no Ginásio de Esporte do RBBC
(no mesmo local). Informações
pelo tel.: 13/3821-5095.

O HARU MATSURI
IMIN-100 da Associação Cul-
tural e Beneficente Nipo-Bra-
sileira de Curitiba está progra-
mados para os dias 21, 22 e 23
de setembro, no MON-Museu
Oscar Niemeyer, Centro Cívi-
co, em Curitiba. São três dias
de muitas atividades sócio-cul-
turais com apresentação de
danças folclóricas japonesas e
praça de alimentação com co-
midas típicas da culinária japo-
nesa.

ENCONTRO DE SENHO-
RAS – Em mais uma promo-
ção da Aliança Cultural Bra-
sil-Japão do Paraná e Liga
Desportiva Cultural Parana-
ense, será realizado no dia 23
de setembro o 10º Encontro
Paranaense de Senhoras
numa realização da Associa-
ção Cultural e Esportiva de
Bandeirantes, na cidade de
Bandeirantes. Além das pales-
tras na parte matinal, haverá
atividades artísticas e de lazer
no período da tarde, alem de
danças de “bon odori” a car-
go do Grupo Hikari e de apre-
sentação de taikô pelo Grupo
Ishinladies, de Londrina.

Na parte de ações re-
ferentes ao turismo naci-
onal, Marta participou
do seminário “Atração
de Investimento do Ja-
pão para o Setor de Tu-
rismo no Brasil”, realiza-
do na última quarta-fei-
ra (12), na qual apresen-
tou para um grupo de
empresários o desempe-
nho brasileiro nesse se-
tor.

“O Brasil recebeu, em
2006, 74,6 mil turistas
japoneses. Mesmo sendo
países tão distantes, te-
mos condições de aumen-
tar o fluxo e o interesse
dos japoneses pelo Bra-
sil”, disse a ministra, re-
ferindo-se à avaliação
do Ministério do Turis-
mo/Embratur que indica
que os destinos brasilei-
ros têm potencial para
atrair 925 mil turistas ja-
poneses por ano.

Aumento do turismo
japonês é discutido

em seminário
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CIDADES/MARÍLIA

Nikkey Clube realiza Bon Odori
de olho no Centenário em 2008

CIDADES/MARINGÁ

IAP concede licença ambiental
para obras do Parque do Japão

O chefe do Escritório Re-
gional do Instituto Ambiental
do Paraná (IAP), Paulino Hei-
tor Mexia, assinou no último dia
6 a licença definitiva que au-
toriza o início das obras para
instalação do Parque do Japão
em Maringá. Localizada na
Gleba Ribeirão Pingüim – en-
tre o Parques Itaipu e Jardim
Industrial, na saída para Cam-
po Mourão – a área de utilida-
de pública doada ao município
mede 100 mil m².

O complexo turístico, cul-
tural e esportivo é previsto
para ser inaugurado no dia 22
de junho de 2008, durante as
comemorações do centenário
da imigração japonesa no Bra-
sil e possível vinda da família
imperial à Maringá. Para
acompanhar a execução do
projeto, foi criada a Oscip
“Parque do Japão – Memorial
Imin 100”, uma Organização
da Sociedade Civil de Interes-
se Público que também irá ad-
ministrar e manter o parque
com a ajuda voluntária da co-
munidade.

A licença prévia para ins-
talação do parque havia sido

concedida pelo IAP no dia 21
de março deste ano. Atualmen-
te a área do parque encontra-
se em fase de terraplenagem
em cinco níveis e está ganhan-
do 300 toneladas de pedras
brutas e de grandes dimensões.
Elas vão decorar o projeto
paisagístico do jardim de ca-
racterísticas orientais.

Outra atividade que apre-
senta avanço na área de im-
plantação do Parque do Japão
é a movimentação de terra a
ser utilizada no aterro da bar-
ragem dos lagos e na base dos
platôs, onde serão construídos
um restaurante, a sede admi-
nistrativa e o centro cultural.

O projeto Parque do Japão,
que tem a finalidade de home-
nagear a comunidade nipo-bra-
sileira instalada em Maringá, é
desenvolvido pela Prefeitura
de Maringá em parceria com
a Associação Cultural e Espor-
tiva de Maringá (Acema), As-
sociação Comercial e Empre-
sarial de Maringá (Acim), Pre-
feitura do Município de Kako-
gawa (Japão), entre outras
entidades e instituições volun-
tárias.

Terreno encontra-se atualmente em fase de terraplanagem

DIVULGAÇÃO

CIDADES/LONDRINA

Estudantes japoneses e
ministro do TST visitam prefeito

O prefeito de Londrina,
Nedson Micheleti, recebeu no
dia 6 a visita de estudantes da
Universidade do Meio, da ci-
dade de Nagô, Japão. Eles vi-
eram ao Brasil participar da 5ª
edição do Londrina Matsuri,
evento organizado pelo Grupo
Sansey semana passada, na
praça Nishinomiya. Nedson
ressaltou a relação de amiza-
de que Londrina tem com a
comunidade japonesa e a im-
portância deles na sociedade.

Micheleti convidou os es-
tudantes a retornarem a cida-
de em junho do próximo ano,
para participarem das festivi-
dades dos 100 anos da imigra-
ção japonesa no Brasil. O pre-
feito destacou também a Pra-
ça da Imigração Japonesa
Tomi Nakagawa, que será
construída em homenagem ao
centenário da imigração nipô-
nica, em terreno entre a Cida-
de da Criança e o Pronto Aten-
dimento Municipal (PAM), no
centro.

Os estudantes da Univer-
sidade do Meio foram acom-
panhados por professores e
pelo vereador Roberto
Kanashiro (PSDB).

No mesmo dia, o prefeito

recebeu também o ministro do
Tribunal Superior do Trabalho
(TST), Fernando Eizo Ono.
Nacido em Assaí, Ono come-
çou a carreira como servidor
público municipal na Prefeitu-
ra de Londrina, foi Juiz do Tra-
balho na cidade e em Cornélio
Procópio e, atualmente, é Juiz
do Tribunal Regional do Tra-
balho do Estado do Paraná, em
Curitiba.

O prefeito parabenizou o
bacharel e disse que a sua no-
meação foi consequência do
amplo apoio e reivindicação de
vários segmentos em todo o
Estado do Paraná. Ono toma
posse no TST no dia 4 de ou-
tubro, em Brasília.

DIVULGAÇÃO

Prefeito Micheleti conversou com grupo de estudantes

A Prefeitura de Marília fir-
mou parceria com a diretoria
do Nikkey Clube de Marília
para a realização do 11º Festi-
val da Primavera, mais conhe-
cido com Bon Odori, que acon-
tece hoje (15), a partir das 18h,
na sede campestre do Nikkey,
localizada à avenida Benedito
Alves Delfino, s/n, no bairro
César de Almeida (ao lado do
Banespinha).

A parceria foi firmada após
encontro da comissão organi-
zadora do Festival da Prima-
vera, presidida por Harutika
Matsumoto, com o prefeito
Mário Bulgareli e o vice-pre-
feito Luiz Eduardo Nardi.

O prefeito Mário Bulgareli
lembrou que a administração
tem várias parcerias com a
comunidade japonesa. “Somos
parceiros do Nikkey, do Oki-
nawa, do kaikan e outras enti-
dades ligadas à comunidade.
Eles colaboram bastante para
o progresso e crescimento de
Marília. Trata-se de uma gran-
de festa e tenho certeza que
será um grande sucesso”.

Segundo o diretor social do

Pratos típicos japoneses são grande destaque de evento

DIVULGAÇÃO

ponsável pelos festejos. “A
idéia é construir um memorial
na sede campestre”, antecipa
ele, acrescentando que, “no
âmbito municipal, a Comissão
de Registros Históricos, que
organiza anualmente a tradici-
onal Noite dos Pioneiros, fes-
ta que reúne a participação de
diversas comunidades estran-
geiras, planeja dedicar o even-
to à comunidade nikkei.

Programação – O Bon Odori
reúne atrações na gastronomia
(sushi, yakisoba, udon, okono-
miyaki, guioza, harumaki,
tempurá, doces japoneses, es-
petinhos, pastéis, cachorro
quente e sorvete frito); na par-
te cultural (destaque para bon
odori com Orquestra Gakudan
de Marília e Guaimbê, Grupo
de Taikô do Nikkey Clube e
Okinawa de Marília, Grupo
Yosakoi da Seicho-No-Ie de
Marília, ikebana, origami e
manga). Haverá ainda expo-
sições de orquídeas, artesana-
to, bonsai, jardim oriental e
paisagismo.

(Aldo Shiguti)

Nikkey e coordenador do even-
to, Ézio Kaneno, “o bon odori
é um rito religioso que se tor-
nou festa popular por passar a
mensagem de que ao relem-
brar dos antepassados, os tra-
zemos de volta para juntos co-
memorarmos mais um ano de
colheita, de prosperidade e de
vida, que a primavera em si
representa”. A expectativa é
receber um público estimado
em 5 mil visitantes.

Kaneno, que também é co-
ordenador de turismo da Se-
cretaria Municipal de Cultura
e Turismo, explica que o Bon
Odori faz parte do calendário
de festividades de Marília.
“Em 2008, todos os eventos
organizados pelo Nikkey, em
especial o Japan Fest, serão
voltados para o Centenário”,
antecipa Kaneno, revelando
que o clube deve formalizar a
criação de uma Comissão res-

EXPOSIÇÃO

DIVULGAÇÃO

Venda de plantas como orquídeas fazem a alegria do público

Acontece entre os dias
21 e 23 de setembro, o Fes-
tival das Orquídeas e Flores
em Guararema. O evento,
que está em sua segunda
edição, deverá reunir mais
de dez mil pessoas que po-
derão conferir inúmeros ti-
pos de flores e orquídeas cul-
tivadas pelos produtores da
Região.

Coordenado pelo Grupo
de Empreendedores do Tu-
rismo de Guararema (Getur),
o festival terá como diferen-
cial neste ano a realização
de workshops gratuitos. Os
temas serão Arranjos Flo-
rais, com demonstração da
técnica pelo campeão de
arte floral brasileira, Leonar-
do Bione e Paulo Bento e
Como cultivar orquídeas com

res, exposições de produtos e
equipamentos agrícolas, fazem
parte da programação. Para as
crianças atividades no
playground com monitores. No
total serão 14 estandes que le-
varão entretenimento e infor-
mação ao público.

O 2º Festival de Orquídeas
e Flores em Guararema acon-
tece entre os dias 21 a 23 de
setembro, das 10h às 18hs, no
Guararema Parque Hotel, rua
D’ Ajuda, 438, Centro, Guara-
rema, apenas 70 quilômetros
da Capital. Mais informações
pelo telefone (11) 4693-1652.
O ingresso será vendido no lo-
cal a R$ 3,00 e R$ 1,50 para
crianças até de sete anos e ido-
sos acima de 60 anos. Outras
informações pelo site
www.flortec.com.br

Festival das Orquídeas e Flores de Guararema deve reunir
mais de 10 mil visitantes

cursos de Arte Floral para a
melhor idade. Produtores ru-
rais que tiverem dúvidas tam-
bém poderão esclarecê-las
com os profissionais que mi-
nistrarão os cursos.

Atrações – O Festival de Or-
quídeas de Guararema reser-
va outras surpresas aos visi-
tantes. Apresentações cultu-
rais típicas japonesas e de ar-
tistas da região, venda de flo-

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Parque do Japão ganha R$ 785 mil de Ministério do Turismo
A construção do Parque

Centenário pode, enfim, ganhar
um “respiro extra”. Em encon-
tro com a ministra do Turismo,
Marta Suplicy, o prefeito de
Mogi das Cruzes, Junji Abe,
recebeu a notícia da própria
ministra de que o governo fe-
deral liberará R$ 785 mil para
a construção do empreendi-
mento. O anúncio foi feito no
último dia 31 durante encontro
com lideranças da Associação
dos Municípios do Alto Tietê
(Amat).

“Ficamos imensamente fe-
lizes com a surpresa, já que não
imaginávamos que o ministé-
rio pudesse aprovar estes sig-
nificativos recursos em tempo
tão célere. A ministra demons-
trou muita agilidade. Só temos
que agradecer”, destacou o
prefeito.

Junji explicou que o empre-
endimento de 215 mil metros
quadrados será um símbolo da
grande amizade entre os po-
vos do Brasil e do Japão, mar-
cando o centésimo aniversário
da imigração japonesa no País.
“Com o imenso apoio dos em-
presários mogianos e agora
estes recursos federais, vamos
fazer um parque com qualida-
de excepcional, que terá um

mais de R$ 1,3 milhão. Além
disso, algumas empresas se
colocaram à disposição para
construir equipamentos, sem
que haja ajuda em dinheiro.
Somando essa contribuição in-
direta em obras, eu acredito
que nós estaremos ultrapas-
sando a casa de R$ 1,6 milhão.
Já a Prefeitura, por meio das
secretarias municipais e do
Semae, dará uma contribuição
direta em serviços na ordem
de R$ 1 milhão. Com isso, nós
estaremos chegando no total à
casa de R$ 2,6 milhões”, afir-
mou.

Em seguida, Junji abriu a
palavra aos demais participan-
tes da reunião. O presidente da
Associação Pró-Centenário,
Oswaldo Nagao, disse estar
muito feliz com o andamento
do processo. “Com as pala-
vras do prefeito Junji Abe, fi-
camos muito tranqüilos em re-
lação ao cronograma dos tra-
balhos”, disse. O presidente da
Câmara de Mogi, José Antô-
nio Cuco Pereira, também des-
tacou o empenho da Adminis-
tração Municipal no projeto:
“Certamente, teremos em
Mogi uma nova e importante
opção de lazer para a popula-
ção”, comentou.

grande valor social, ao ofere-
cer uma opção de lazer com
qualidade para a população”.

Após ouvir atentamente a
todos os pedidos e propostas
dos 11 municípios da Amat e
algumas outras cidades, como
Natividade da Serra e Areias,
Marta Suplicy confessou ter
ficado impressionada com a
proposta mogiana: “Sem dúvi-
da o projeto do Parque Cente-
nário é muito interessante, não
apenas para Mogi como para
toda a região. É importante
que as prefeituras busquem
alternativas que atendam às
cidades vizinhas e que a região

trabalhe junta. Trabalhando
com união, as coisas saem”,
disse a ministra na ocasião.

Dois milhões – Após o anun-
cio feito pela ministra, Junji Abe
convocou uma reunião com
empresários e lideranças da
região para fazer um balanço
geral da obra. “Em sua totali-
dade, o Parque Centenário
está projetado pela Secretaria
Municipal de Planejamento e
Urbanismo com valores de
aproximadamente R$ 5 mi-
lhões. Nós conseguimos, com
o apoio financeiro da socieda-
de civil, chegar a um pouco

Em encontro com representantes, prefeito comemorou verba

DIVULGAÇÃO
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TECNOLOGIA

Universitário nikkei conquista 3º lugar em
concurso mundial da Microsoft

Se numa Copa do Mundo
ou em qualquer outro
torneio de futebol, o ter-

ceiro lugar é considerado uma
derrota para o Brasil, na mai-
or e mais importante competi-
ção do mundo para estudan-
tes de tecnologia, é como se
fosse a medalha de ouro. Os
estudantes do curso de Dese-
nho Industrial, Felipe Pelisser,
Arthur Pádua, Alexandre
Nacari, e de Rádio e TV,
Wendel Yokoyama, integrantes
da equipe Papa-Paçoca, da
Unesp de Bauru, foram os res-
ponsáveis pela conquista na
Imagine Cup 2007, promovida
pela Microsoft.

O resultado veio após a pro-
dução de um filme na etapa
final do concurso disputada em
Seul, na Coréia do Sul, no últi-
mo dia 11 de agosto. Compe-
tindo com equipamento, um
guia turístico e uma van for-
necidos pelo evento, os brasi-
leiros e equipes de todo o mun-
do foram julgados não somen-
te pela qualidade do curta,
mas também pela capacidade
de criar sob pressão constan-
te em tempo reduzido.

Baseado no tema “Imagi-
ne um mundo onde a tecnolo-
gia possa ajudar na educação
de todos”, os jovens tiveram
apenas 36 horas para as filma-
gens na capital sul-coreana.
Após rápida discussão sobre
os rumos do trabalho, eles de-
cidiram abordar o conceito de
educação, explorando a rela-
ção entre aprender e ensinar.
“Exploramos a troca entre as
pessoas, mostrando que o im-
portante é a interação, o co-
nhecimento repassado ao ou-
tro”, afirma o nikkei
Yokoyama.

Os estudantes saíram pe-
las ruas fazendo as imagens
necessárias para a produção,
e tiveram que contar com a
ajuda do guia coreano espe-
cialmente em uma tomada no
ponto mais alto da cidade.
Apesar de o acesso ao local
ser proibido, ele levou os alu-

nos até o escritório central de
prédio, onde tiveram que ne-
gociar a entrada com o res-
ponsável até conseguir a au-
torização.

A poucas horas da entre-
ga, os alunos foram editar o
filme logo que chegaram ao
hotel. O cansaço foi vencido
pela “empolgação”. Um hós-
pede de roupão chegou até a
aparecer no quarto onde esta-
va sendo feita a conclusão do
projeto para reclamar do ba-
rulho. “Nos momentos finais
você começa a reparar no que
poderia ter ficado melhor, mas
não existe tempo pra conser-
tar. Faltando 5 minutos para o
prazo final, finalizamos o
vídeo”, conta Pelisser.

Para alcançar a conquista,
os estudantes fizeram os pro-
jetos das três fases –
storyboard, filmes produzidos
no Brasil e na Coréia – com
base nos trabalhos que ficaram
nas primeiras colocações em
anos anteriores, além de con-
tar com o suporte do
orientador, de outros competi-
dores e da própria Microsoft.

Procuraram apresentar um tra-
balho único, e que surpreen-
desse o júri. “O fato de ficar-
mos entre os primeiros foi fru-
to de muita pesquisa e dedica-
ção.”

Os jovens acreditam que os
frutos do prêmio serão colhi-
dos mais adiante, apesar do
prêmio de R$ 3 mil, das entre-
vistas a diversos meios de co-
municação e da experiência
adquirida. Para Nacari, a re-
percussão seria ainda maior se
os integrantes já estivessem
atuando exclusivamente na
profissão. “Infelizmente, todos
nós moramos em Bauru, que
não possui tradição em vídeo
e mídia digital. Acho que nos-
so prêmio será bem visto quan-
do sairmos, de fato, rumo ao
mercado de trabalho.”

Outras etapas – Após a
aprovação do storyboard
(ilustração) acompanhado de
uma explicação das idéias
principais, os universitários
passaram para a etapa final
da competição em Seul com
um filme produzido em siste-

ma digital, de 15 minutos de
duração, que brinca com a
idéia de integração. Com téc-
nicas de animação utilizadas
exclusivamente pelo Papa-
Paçoca nessa fase, a peça é
composta de imagens que vão
se modificando para ilustrar
que tudo na área do conheci-
mento está interligado.

“A idéia original do curta-
metragem surgiu da nossa pró-
pria visão sobre a educação e
a tecnologia. Queríamos mos-
trar essas duas coisas de uma
maneira mais abrangente. Não
só do ponto de vista da escola,
mas como a educação acon-
tece de uma maneira mais uni-
versal”, explica Pádua.

Utilizando a técnica de ani-
mação tradicional (desenho
quadro a quadro), cada cena é
desenhada separadamente e
depois colocada junta para dar
a impressão de movimento
(leia mais no box). Nas cenas
mais trabalhosas foram utiliza-
dos também programas tridi-
mensionais e softwares de
composição final (Adobe After
Effects e Sony Vegas).

Os integrantes do grupo Papa-Paçoca, que desenvolveram o projeto de filmagem em 36 horas

DIVULGAÇÃO

Para os integrantes, o pro-
jeto em conjunto com profis-
sionais de áreas distintas foi
um grande aprendizado. “Tra-
balhar com designers é explo-
rar a criatividade com o co-
nhecimento que eles têm. Sou
muito grato por participar des-
ta equipe. Acho importante
esta integração para a produ-
ção de um filme ou de qual-
quer outro produto audiovisu-
al. As diferentes visões e o co-
nhecimento específico de
cada um só engrandece o pro-
duto final”, complementa
Yokoyama.

Neste ano, 344 estudantes
de todo o mundo foram seleci-

onados para participar das fi-
nais da competição, nas cate-
gorias Projeto de Software,
Desenvolvimento Web,
Algoritmo, Desafio de Infra-
Estrutura, Fotografia, Filme de
Curta Metragem, Interface
Visual, Projeto Hoshimi
(games) e Sistemas Embarca-
dos. Nesta última, mais duas
equipes da Unesp foram clas-
sificadas entre as 15 melhores
do mundo. “Três finalistas na
competição é uma grande con-
quista”, coloca o coordenador
da Unesp, Eduardo Morgado,
que acompanhou os estudan-
tes em Seul.

(Gílson Yoshioka)

AGITA SAÚDE

Evento da ACE Saúde reúne esportes e cultura

Evento será realizado neste domingo (16), das 9 às 17 horas

DIVULGAÇÃO

A praça Flávio Xavier de
Toledo, no Jardim da Saúde,
promete ficar repleta de pes-
soas amanhã (16), em São
Paulo. Tudo por conta da sex-
ta edição do “Agita Saúde”,
evento promovido pela Asso-
ciação Cultural e Esportiva
Saúde, que vai das 9 às 17 ho-
ras.

Realizado em praça públi-
ca, trata-se de evento cultural,
esportivo, social e de entrete-
nimentos para a comunidade
local, ao longo de um dia intei-
ro e que atrai um grande pú-
blico. Na ocasião, haverá tam-
bém caminhada e coletas de
doações, bem como exames
preventivos gratuitos (medição
de pressão e índice de diabe-
tes, entre outros).

Como todo evento com ca-
racterísticas japonesa, a culiná-
ria não ficará de fora. No cha-
mado Festival de Gastronomia,
haverá farturas em comidas tí-

lata, pescaria e argola. Vale
lembrar que ACE Saúde, em
parceria com o Colégio Obje-
tivo, oferecerá gratuitamente
atividades pedagógicas e
lúdicas para a criançada se di-
vertir aprendendo, durante todo
o dia.

Na hora dos shows e apre-
sentações, diversidade tam-
bém dá o tom ao evento: gi-
nástica rítmica, rádio taissô,
ginástica body systems, banda
Marcial, dança folclórica japo-
nesa, taikô, ginástica Lian
Gong e show com a cantora
juvenil Monique Angel e Street
Dance Ballet Cóppelia.

Local: Praça Flávio Xavier
de Toledo, Jardim da Saúde
(atrás do Carrefour da Imi-
grantes), São Paulo, das 9 às
17 horas. Mais informações
pelo tel 11/ 5058-6958.

PROGRAMAÇÃO DO 6º AGITA SAÚDE
Horário Atividade

09h15 10h15 Caminhada Cívica
10h30 10h55 Ginástica Rítmica Rádio Taissô da ACES
11h00 11h30 Ginástica Body Systems - Max Action
12h00 12h20 Abertura do Evento (com Hino Nacional tocada pela

Banda Marcial e Hasteamento da bandeira)
12h15 - Plantão verde – distribuição de mudas de árvores pela

Sub-prefeitura do Ipiranga
12h30 13h00 Banda Marcial do Colégio Renovação
13h10 13h30 Dança Folclórica Japonesa.
13h40 14h20 Apresentação Taikô
14h30 14h50 Ginástica Chinesa Lian Gong
15h00 15h15 Apresentação de GR com Bastão
15h25 15h50 Apresentação da Cantora Monique Angel
16h00 16h30 Street Dance Ballet Copeli

picas como yakissoba, sushi,
tempurá, guiozá, além de chur-
rasco e grande variedade de
salgadinhos e doces. Segundo
os organizadores, todas as igua-
rias terão preços acessíveis.

Na área cultural, a organi-
zação prepara tradicionais
brincadeiras, como derruba

Vencedores da Imagine
Cup 2007, competição mun-
dial promovida pela Micro-
soft, Felipe Pelisser, Arthur
Pádua, Alexandre Nacari e
Wendel Yokoyama, integran-
tes da equipe Papa-Paçoca,
da Unesp de Bauru, estão de
volta da Coréia do Sul. Após
a conquista de um lugar en-
tre a elite mundial dos estu-
dantes de tecnologia, que veio
com muitos dias de trabalho
e muitas noites mal dormidas,
os jovens falaram dos proble-
mas das universidades brasi-
leiras, da tecnologia utilizada
no concurso e dos próximos
projetos, em entrevista ao
Jornal Nippak.

As universidades brasilei-
ras dão boas condições
para os alunos participa-
rem dos concursos, como as
estrangeiras?

Pelisser: Todo o apoio ne-
cessário para a produção da
animação partiu dos alunos
em conjunto com o laborató-
rio Ltia (Laboratorio de tec-
nologia e informação aplica-
da), que fica dentro da Unesp
e é coordenado pelo nosso
orientador e professor
Eduardo Morgado. Por meio
do Ltia, tivemos à disposição
os computadores e boa parte
do material necessário para
a produção. O restante -
câmeras, tripés, iluminação -
demos um jeito de arranjar.
Amigos e conhecidos nos
cederam [risos].
Infelizmente, a faculdade em
si não nos ajudou em nada,
mesmo porque o suporte ma-
terial e técnico é bem precá-
rio. Contudo, isso se torna um
grande aprendizado porque os
próprios alunos dão um jeito
de conseguir equipamento
para aprender as técnicas
usadas em vídeo e animação.
No final, acabamos tendo um
trabalho com a nossa cara,
fruto de nosso total esforço,
o que é muito gratificante.

Pádua: Pelo que percebemos
do contato com estudantes
coreanos, as universidades
brasileiras não dão tantas
condições para os estudan-
tes. Acho que é uma coisa de
infra-estrutura. Muitas vezes
é apenas um problema de or-
ganização. A burocracia exis-
tente nas universidades públi-
cas é um fator que dificulta a
universidade acompanhar as
necessidades de determina-
das áreas, como o design. Há
muita boa vontade no nosso
meio, de alunos a professo-
res, e isso faz com que as coi-
sas andem.

Yokoyama: Os problemas de
infra-estrutura da universida-
de pública é um fato. A aqui-
sição de equipamentos e a

contratação de novos profes-
sores são necessárias. Há
professores que não se atua-
lizam e não sabem dar o in-
centivo necessário aos alu-
nos. Mas é claro que existem
também professores muito
bons, preocupados em me-
lhorar o curso.

Quais as referências para
a realização do filme? A
cultura ou tecnologia japo-
nesa teve influência?

Nacari: A influência principal
do filme foi trabalhar a co-
nectividade entre os assuntos,
e conseqüentemente, o pro-
cesso de aprendizagem. De-
vido o avançado sistema de
tecnologia e comunicação
que o Japão possui, tivemos
base para projetarmos, por
meio do curta-metragem, um
futuro no qual tudo é interli-
gado e o ensino está em qual-
quer lugar. Nisso também
entra a dedicação e a vonta-
de de aprendizado no Japão,
onde o estudo é valorizado e
buscado em todos os âmbi-
tos.

Pádua: Temos influência de
diversos animadores, direto-
res de cinema, produtores de
clipes de música... Quando a
gente criou o Synapse, titulo
do nosso curta-metragem, já
não podíamos dizer de onde
vinham as influências. Com
certeza há muito da cultura
japonesa, mas não sei exata-
mente onde.

Quais os próximos projetos
do grupo?

Pelisser: Com a conquista do
prêmio, o pessoal decidiu sair
em carreira solo (risos). A
conquista do terceiro lugar
deu força para cada um sair
em busca de novos projetos
e continuar a se dedicar às
áreas de estudo. Mesmo as-
sim, todos permanecem uni-
dos na troca de informações
e na discussão sobre os pró-
ximos concursos e projetos
que eventualmente podem
surgir.

Pádua: Eu tenho que realizar
meu projeto de conclusão de
curso, que provavelmente
será uma animação com bo-
necos.

Yokoyama: Atualmente es-
tou num projeto para a reali-
zação de um documentário
sobre um artista bauruense
que dança butô. E ano que
vem, meu último ano de fa-
culdade, também preciso re-
alizar meu trabalho de con-
clusão de curso. Provavel-
mente algo ligado a docu-
mentário, uma área que me
interessa bastante.

(G.Y.)

Vencedores afirmam que
universidades estrangeiras
dão mais apoio aos alunos
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NHK – PROGRAMAÇÃO – 17 A 23 DE SETEMBRO

Programação da NHK
17 – Segunda-Feira

05:00 NHK News
05:10 Mini Program
05:15 Grand Sumo Autumn Tournament

at Ryogoku (B, R)
06:00 Tanka Poetry
06:30 Holiday Interview
06:53 Weather
06:55 News & Weather
07:00 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 145
08:30 News & Weather
08:35 HDTV From Your Hometown “Folk

Tales of Iwate”
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 The Ultimate Cuisine
10:30 Micro World (R)
10:35 My Gardening
11:00 News & Weather
11:05 NHK Overseas Network
11:40 Asian Word Traveller (R)
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 145
12:00 News
12:15 Live from Your Hometown
12:38 Mini Program
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

145 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 NHK News
14:10 JAPAN CUP 2007 Cheerleading

Championships
15:00 NHK News
15:10 JAPAN CUP 2007 Cheerleading

Championships
16:00 Grand Sumo Autumn Tournament

at Ryogoku (B)
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Rail Travel in China
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Undecided
20:45 Living Well at 100
20:55 Japanese Traditional Music
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 NHK Special
22:50 Pa Pa Saurus
23:00 The Mark of of Beauty (B)
23:25 World Music Album
23:30 News & Sports
00:10 Undecided
00:35 Undecided
00:50 Undecided
01:00 NHK News
01:10 Undecided
01:45 Health for Today
02:00 NHK News (R)
02:10 Grand Sumo Autumn Tournament

Highlights
02:35 Ginei (Recitation of Poems)
02:50 Points at Issue
03:00 World Music Album Selection
03:15 Exploring World Heritage (R)
03:58 World Weather
04:00 Undecided
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

18 – Terça-Feira
05:00 NHK News
05:15 Grand Sumo Autumn Tournament

at Ryogoku (B, R)
06:00 Haiku Poetry
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 146
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Living Well at 100
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 146
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

146 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 Grand Sumo Autumn Tournament

at Ryogoku (B)
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Rail Travel in China
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Extracurricular Lesson (R)
20:30 Japan on Site
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 NHK Song Concert
22:43 World Weather

22:45 Kansai Special “Bunchin & Nanko
Comedy Show”

23:30 News & Sports
00:10 Undecided
00:35 Undecided
00:50 Mini Program
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Grand Sumo Autumn Tournament

Highlights
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:10 Mini Program
03:15 The Moment History Changed (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

19 – Quarta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Grand Sumo Autumn Tournament

at Ryogoku (B, R)
06:00 Enjoy Learning: The Knowledge

Master
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 147
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Enjoying Hot Springs
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 147
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

147 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 Grand Sumo Autumn Tournament

at Ryogoku (B)
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Rail Travel in China
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Top Runners
20:44 World Weather
20:45 Micro World
20:50 Meet the Legend
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Science for Everyone
22:43 World Weather
22:45 Professionals
23:30 News & Sports
00:10 Undecided
00:35 Undecided
00:50 Mini Program
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Grand Sumo Autumn Tournament

Highlights
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 Undecided
03:53 Mini Program
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

20 – Quinta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Grand Sumo Autumn Tournament

at Ryogoku (B, R)
06:00 Enjoy Learning: My Favorite Fi-

gures
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 148
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Pottery Dream Atelier
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 148
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

148 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English

13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 Grand Sumo Autumn Tournament

at Ryogoku (B)
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Rail Travel in China
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Songs of Our Generation
20:30 Neo-Office Chuckles
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Thursday Samurai Drama

“Crossing of Heat Haze” Eps. 8
22:43 World Weather
22:45 The Moment History Changed
23:30 News & Sports
00:10 The World Music Heritage
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Grand Sumo Autumn Tournament

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

21 – Sexta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Grand Sumo Autumn Tournament

at Ryogoku (B, R)
06:00 Enjoy Learning: Real Life Stories
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 149
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Meet the Legend (R)
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 149
12:00 News
12:20 Friday Variety
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

149 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 Grand Sumo Autumn Tournament

at Ryogoku (B)
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Rail Travel in China
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Tokyo Metropolis
19:55 World Weather
20:00 The Quiz Monster
20:30 Variety Show: The Human Body
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Premium 10
23:30 News & Sports
00:10 Cool Japan
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 World Heritage 100 Selection (R)
02:00 NHK News
02:10 Grand Sumo Autumn Tournament

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

sing of Heat Haze” Eps. 8 (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Express Yourself! Mini
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

22 – Sábado
05:00 NHK News
05:10 Grand Sumo Autumn Tournament

at Ryogoku (B, R)
06:00 Enjoy Learning: History at Hand
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather (E)
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 150
08:30 NHK Weekly News
09:00 Check Your Life Budget

09:30 Extracurricular Lesson
10:00 News & Weather
10:05 Songs for Everyone (R)
10:10 Weekend Japanology (B)
10:54 World Weather
10:55 Overseas Safety Information
11:00 Around Japan Again
11:39 World Weather
11:40 Japanese Traditional Music (R)
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 150
12:00 News
12:15 Law and Laughter
12:40 Micro World (R)
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

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

Eps. 37 (R)
13:50 Enjoying Hot Springs (R)
14:00 NHK News
14:10 World Strollers
14:55 World Music Album
15:00 NHK News
15:10 J-MELO (E)
15:39 World Weather (E)
15:40 Insight & Foresight (E)
16:00 Grand Sumo Autumn Tournament

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

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

Highlights
02:35 Mini Program
02:40 The Ultimate Cuisine (R)
03:00 NHK News
03:10 Go & Shogi Journal
04:30 Japanese Narrative Art

23 – Domingo
05:00 NHK News
05:10 Grand Sumo Autumn Tournament

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

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

Eps. 38
20:45 News & Weather
21:00 NHK Special
21:49 World Weather
21:55 World Heritage 100 (R)
22:00 NHK News
22:10 Undecided
22:55 Mini Program
23:00 This Week and You
23:40 NY Streets
00:00 Sunday Sports News
01:00 NHK News
01:10 NHK Amateur Singing Contest (R)
01:55 Overseas Safety Information
02:00 NHK News
02:10 Grand Sumo Autumn Tournament

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

Eps. 38 (R)
03:55  Our Favorite Songs (R)
04:00  NHK News
04:10  Grand Sumo Autumn Tournament

at Ryogoku (B, R)

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

AS SETAS DA NOSSA VIDA

Hoje vamos fazer uma
pequena comparação do
trânsito com as nossas vidas.

Diariamente dirijo pelas
ruas de nossa cidade e per-
cebo que mais da metade dos
motoristas mudam de direção
sem utilizar as setas de indi-
cação de mudança de senti-
do ou de faixas. Fico pensan-
do:

Nossa, será que estas pes-
soas na sua vida normal tam-
bém agem dessa maneira?

Mudam de rumo não se
importando com quem vem
atrás, ou que o acompanha?

Isso pode ser comparado
a uma família onde o pai de-
cide mudar de emprego e de
cidade e nem ao menos os
questiona, simplesmente os
comunica da mudança.

Voltando ao nosso tema,
dentro de um carro nos tor-
namos competidores lutando
por um espaço, buzinando fre-
quentemente porque o veículo
da frente deixou um pedes-
tre a mais atravessar a rua;
não temos mais paciência.

Utilizamos nossos veícu-
los como se fossem armas.
Por isso tantas tragédias

acontecem no trânsito, por
isso tantas famílias se desfa-
zem.

Creio que as pessoas,
hoje, estão sendo muito mais
egoístas do que antigamente.

Tenho percebido que a
cordialidade não existe mais,
é como uma propaganda que
ouvi no rádio na qual uma mu-
lher dizia para a outra: “Nos-
sa, o elevador chegou e ele
me pediu para entrar primei-
ro, amei isso”, dizia a mulher.
Abrir a porta do carro para
ela então, nem pensar.

Sinceramente temos que
repensar nossos conceitos e
lembrarmos que somos seres
humanos e não seres irracio-
nais.

E para nós, homens que
nos achamos grandes preda-
dores no trânsito, segue um
recado: o cavalheirismo tem
que voltar à moda.

A vida é feita de peque-
nos gestos, que no final fa-
zem toda a diferença.

Lembrem-se que uma flor
consegue fazer com que a
amada abra um sorriso, tal-
vez há muito tempo guarda-
do sob a cortina da rotina.

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

A 16ª edição da Expo
Aflord, que encerrou no últi-
mo domingo (09), superou to-
das as expectativas, além de
felicitar organizadores e pro-
dutores. Mesmo com um dia a
menos que em 2006, a exposi-
ção reuniu cerca de 33 mil pes-
soas, 10% a mais que no ano
passado. Já nas vendas, o cres-
cimento chega a quase R$24
mil a mais, com um total apro-
ximado de R$454 mil.

Promovida pela Aflord (As-
sociação dos Floricultores da
região da Via Dutra), a ocasião
apresentou 250 espécies, que se
desdobraram em mais de mil
novas plantas. A novidade des-
te ano foi o lançamento da flor
campano, mais conhecida como
“sino de jardim” em vaso. De
acordo com o coordenador do
evento Luiz Kei Takanashi, a
flor teve uma boa aceitação,
visto que nos anos anteriores,
era comercializada apenas com
uma variedade de corte.

No pavilhão de exposição,
o layout foi montado baseado
no tema “Maravilhas do Bra-
sil”. Foi produzido um jardim
vertical com 3m de altura e
12m de largura em meio à pon-
te que se sobrepõe a um lago,
onde muitos param para tirar
fotos. “Os produtores capri-
charam e elevaram os arran-
jos, não se limitando ao chão.
Senti que as pessoas gostaram
bastante”, afirmou.

Para Takanashi, o sucesso
da exposição se deve ao clima
ensolarado em todos os dias, o
que favoreceu muito e também
na logística, como no caso, o
espaço de vendas, que ganhou
um espaço de 2,4 mil metros

quadrados. “O ambiente ficou
maior, mais arejado e isso tor-
nou mais gostoso fazer as com-
pras”, avaliou.

Outro ponto de destaque é
o incentivo ao cultivo das flo-
res, com técnicos disponíveis
a auxiliar no cuidado com elas,
um pequeno informativo tanto
na estante como, nas próprias
plantas.

Com tudo isso, os organiza-
dores tiveram um bom retorno.
“Este ano, praticamente não ti-
vemos reclamações. O que ti-
vemos foram casos muito isola-
dos”, disse satisfeito. No entan-
to, as queixas com o preço do
convite (R$12,00) e ao estacio-
namento (R$6,00) não acaba-
ram. “Infelizmente, não pode-
mos diminuir o valor do ingres-
so pelo alto custo de atrações
do palco, por exemplo, e, princi-
palmente, na decoração, da qual
gastamos R$100 mil”, justifica.

Além disso, ele ressalta que
idosos e crianças até 8 anos
pagam somente meia entrada
(R$6,00), defendendo que o
Expo Aflord ainda apresenta o
menor preço. “Festa de Flores
e Morangos de Atibaia é
R$14,00 para entrar e na
Expoflora em Holambra
R$22”, ilustra.

Centenário – Para 2008, a
Comissão Organizadora estu-
da a possibilidade de decorar
o pavilhão de exposição com
tema inspirado nas comemo-
rações do Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil.
(leia mais sobre a Expo
Aflord na pág. 12)

(Cibele Hasegawa)

BALANÇO

16ª Expo Aflord recebe mais
de 30 mil visitantes

Variedade de flores e clima bom ajudaram no sucesso

JORNAL NIPPAK
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Na noite de 17 de
setembro a capital
paulista receberá um
dos maiores campeo-
natos de cortes e co-
res de cabelo do país,
o Soho Grand Prix. O
evento, que tem raízes
na antiga Taça Soho,
realizada pela institui-
ção anualmente de
1989 a 2002, tem
como objetivo valori-
zar e motivar o desen-
volvimento dos profis-
sionais de cabelo de
todo o Brasil.

Agora, além do
concurso para os
hairstylists, haverá
também um concurso
para os profissionais
do Soho Hair Interna-
tional, com os mes-
mos critérios de ava-
liação e premiação. Os cinco
primeiros colocados em cada
campeonato irão receber, res-
pectivamente, R$15 mil, R$ 8
mil, R$ 6 mil, R$ 4 mil e R$2
mil, totalizando R$ 35 mil em
prêmios.

A partir das 20h, na Via
Funchal, localizada na Rua
Funchal, 65 – Vila Olímpia, os
candidatos irão apresentar um
show de criatividade e inova-
ção, que será avaliado por um
júri seleto de profissionais da
área de cabelo, representantes
de revistas especializadas em
moda e estilo e hairstylists re-
nomados.

Com duração de 20 minu-
tos cada campeonato, os pro-
fissionais serão avaliados nos
quesitos: linha de corte (onde
o que conta é a criatividade do
profissional através da utiliza-
ção de uma determinada linha,
que pode ser, geométrica, reta,
desfiada e etc), harmonia e ino-
vação. A imaginação e a cria-

ção dos hairstylists devem cor-
rer soltas, eles só não podem,
em hipótese alguma, apresen-
tar os cabelos que estiverem
parcialmente ou totalmente
presos.

O espetáculo é aberto ao
público, que poderá assistir a
competição mediante entrega
de 1 kg de alimento não pere-
cível. Posteriormente, as doa-
ções serão enviadas para as-
sociações e entidades assisten-
ciais atendidas pelo Grupo
Socorrista de São Paulo. Os
interessados deverão retirar os
convites para o Soho Grand
Prix em todos os salões Soho
ou através do site: www.
sohograndprix.com.br.

SOHO GRAND PRIX
QUANDO: 17/09 (SEGUNDA-FEIRA)
ONDE: VIA FUNCHAL (RUA FUNCHAL,
65 – VILA OLÍMPIA)
EVENTO GRATUITO E ABERTO AO PÚBLICO

INFORMAÇÕES: (11)3170-4199
WWW.SOHOGRANDPRIX.COM.BR

BELEZA

2º Soho Grand Prix acontece
na segunda (17)

Craitividade será avaliada em concurso

DIVULGAÇÃO

COMUNIDADE

Acesa comemora 40 anos de
tradição e cultura

A Acesa (Associação Cul-
tural e Esportiva de Santana),
comemora, este ano, seus 40
anos de fundação. Para mar-
car a data, a entidade progra-
mou para amanhã (16), uma
grande festa aberta somente
para convidados. Segundo o
coordenador da Comissão Or-
ganizadora, Toshihiko Koma-
tsu, a solenidade terá início às
9 horas com a realização de
uma missa, seguida pela ceri-
mônia oficial e um almoço. Na
parte da tarde haverá apresen-
tações culturais e musicais.

Segundo Toshihiko, não é
sempre que se comemora 40
anos. Por isso, uma ocasião
especial merece uma come-
moração à altura. “O kaikan
passou por uma reforma ge-
ral, especialmente para a fes-
ta, algo que não acontecia há

10 anos”, afirma o coordena-
dor, lembrando que a Acesa
conta hoje com cerca de 250
famílias associadas. “Somos
um dos poucos kaikans com
um número tão grande de as-
sociados. E todos ativos”, co-
memora Toshihiko.

Localizada na zona norte
da capital, a Rua José Dantas
Magalhães Glória, 179,  alto
do Mandaqui, foi idealizada
por grupo de nikeis e nisseis
para promoção da cultura ja-
ponesa. Mantêm uma escola
de língua japonesa, atividades
culturais; como origami, kara-
okê, coral, teatro e esportivas;
como tênis de mesa, vôlei, gi-
nástica, e também atividades
participativas e de lazer; ex-
cursões, exposições e festi-
vais, bem como de eventos
beneficentes.

Sede da entidade passou por uma reforma geral

DIVULGAÇÃO

OBunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assis-

tência Social) realiza nos dias
22 e 23 deste mês o Festival
Internacional de Danças Fol-
clóricas. O evento, que neste
ano chega a sua 36ª edição,
terá como lema “Um sonho de
harmonia entre os povos”. Se-
gundo os organizadores, o Fes-
tival é o espaço mais impor-
tante para que as inúmeras
comunidades étnicas que vi-
vem no Brasil possam mostrar
sua cultura.

Nos dois dias de festival, o
público e os próprios dançari-
nos podem apreciar a música,
os trajes, as danças, o artesa-
nato e a culinária de dezenas
de países. O livreto distribuído
ao público traz a ficha dos gru-
pos, a descrição das danças e
informações sobre a inserção
da comunidade no Brasil, pos-
sibilitando assim que se conhe-
ça o contexto e o significado
de cada apresentação.

Este ano, o evento reunirá
11 grupos infantis e 30 adul-
tos. Como nos anos anteriores,
alguns grupos são estreantes.
Entre os adultos, o represen-
tante do Paraguai é um deles.
No grupo infantil, as comuni-
dades da África do Sul e Chile
também estarão debutando.
No sábado (22), a partir das
14h30, se apresentam todos os
11 grupos infantis. A cerimô-
nia de abertura acontece às 17
horas e em seguida sobem ao
palco 15 grupos adultos. No
domingo (23), a partir das 15
horas, se apresentam 16 adul-

DANÇA FOLCLÓRICA

Festival Internacional chega a
sua 36ª edição no Bunkyo

Apresentações reúnem dança, trajes típicos, artesanato e culinária típica de vários países

DIVULGAÇÃO

tos. Os grupos adultos tem 12
minutos para se apresentar e
os infantis, oito.

Grupos adultos: Soc. Folk.
Boliviana, Souham (Países
Árabes), Awaodori (Japão),
Nostra Itália, Ganesha (Índia),
Slávia (Rep. Checa), Volga
(Rússia), Zrínyi (Hungria),
Jadran (Croácia), Nemunas
(Lituânia), Troyka (Rússia),
Edelweiss (Alemanha), Kyiv
(Ucrânia), Tirol (Áustria),
Rambynas (Lituânia), Tanz-
freunde (Alemanha), Rancho

Arouquense (Portugal), Bala-
layka (Rússia), Requios (Ja-
pão), Chile Lindo, Hispano,
Afro II (África e Brasil),
Kantuta Bolívia, Alma
Guarani (Paraguai), Zorbás
(Grécia), Mabruk! (Síria),
Enzian (Suíça), Penedon
Pippurit (Finlândia), Grupo
israelita e Pantlika (Hungria).

Grupos infantis: Colégio
Visc. de Porto Seguro (Ale-
manha), Volga (Rússia), Co-
légio Benjamin Constant
(Alemanha), Afro II (Áfri-

ca e Brasil), ðilvitis (Lituâ-
nia), Soc. Folk. Boliviana,
Kyiv (Ucrânia), Nadeshiko
Kai (Japão), Chile Lindo,
Pedilea (Grécia) e Heide-
blumen (Suíça).

36º FESTIVAL INTERNACIONAL
DE DANÇAS FOLCLÓRICAS
QUANDO: DIAS 22 (A PARTIR DAS 14H30)
E 23 (A PARTIR DAS 15H) DE SETEMBRO

ONDE: AUDITÓRIO GRANDE DO BUNKYO

(RUA SÃO JOAQUIM, 381. METRÔ SÃO

JOAQUIM, SÃO PAULO – SP)
ENTRADA: R$ 7,00
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3208-1755

Neste domingo (16), a Mika
Youtien realiza uma exposição
dos trabalhos dos alunos no
Kagawa Kenjinkai, localizado
na Praça da Árvore, em São
Paulo. Com direito a comidas
típicas e apresentações cultu-
rais, o evento convida não só
as famílias envolvidas com a
escola, mas também a comu-
nidade nipo-brasileira e ex-es-
tudantes, retomando laços an-
tigos.

Na ocasião, as crianças de
2 a 6 anos de idade irão apre-
sentar, cada um de sua manei-
ra, a arte desenvolvida. Serão
pinturas, colagens, artesanato,
entre outros, expostas em pai-
néis e mesas.

“É uma forma de mostrar
a atividade da criançada e va-
lorizar esse trabalho desenvol-
vido. Além de servir como um
estímulo ao capricho, a disci-
plina, ao empenho, pois assim,
se sentem mais motivados a
criarem e soltar a criatividade”,
explica a diretora e também
professora da Mika Youtien,
Kazue Tsujisawa.

A data também traz exibi-
ções dos próprios pequenos
com os grupos do relógio, sore,
matsuri e também do grupo
vencedor do 2º lugar do Festi-

AMANHÃ

Mika Youtien realiza exposição
de alunos com atrações culturais

Alunos preparam-se para mostrar trabalhos em exposição

ARQUIVO PESSOAL

val Yosakoi Soran 2007, Kizuna.
Outras atrações também estão
incluídas na programação como
o Taiko Okinawa de Vila
Matilde, e as danças “fujin
kassaodori” e “bon odori” com
o grupo Totori Kenjinkai.

Após as apresentações, toda
a família poderá se divertir no
karaokê. Tudo isso acompanha-
do de pratos como os tradicio-
nais yakissoba, sushi, bem como,
churrasco, doces e bebidas, que
serão vendidos no local.

DATA: 16/09/2007
HORÁRIO: A PARTIR DAS 10H30
LOCAL: KAGAWA KENJINKAI

ENDEREÇO: R: ITAPIRU, 422 – PRAÇA

DA ÁRVORE

INFORMAÇÕES: 5585-9258

HOJE

5º Okinawa Festival espera 7 mil
visitantes na Vila Manchester

REPRODUÇÃO

Acontece neste sábado
(15) a 5ª edição do Okinawa
Festival. A expectativa dos or-
ganizadores é reunir cerca de
7 mil visitantes no Clube da
Cidade Vila Manchester, onde
o evento será realizado a par-
tir das 13 horas.

Este será o primeiro ano
que a festa será realizada
como parte do calendário ofi-
cial de São Paulo. “Por conta
disso, tivemos mais ajuda e
participação da prefeitura”,
afirma o coordenador do even-
to, Sergio Kohatsu.

Além de apreciar pratos tí-
picos da culinária nipônica, o
público também poderá confe-
rir apresentações culturais du-
rante todo o dia. Estarão pre-

sentes danças, taikô, artes mar-
ciais. Para fechar com chave
de ouro, sobe ao palco Joe Hi-
rata, um dos cantores mais tra-
dicionais dentro da comunida-
de.

O evento tem entrada fran-
ca, mas a organização solicita
ao público que leve alimentos
não perecíveis. Segundo os
coordenadores, os donativos
serão encaminhados para duas
entidades assistenciais: a Casa
Divina Providência e Casa da
Esperança Kibô-no-Iê.

5º FESTIVAL OKINAWA
QUANDO: HOJE (15), A PARTIR DAS 13H

ONDE: CLUBE DA CIDADE VILA MAN-
CHESTER (PRAÇA HAROLDO DALTRO, S/N
– VILA NOVA MANCHESTER)

Música tradicional de Okinawa estará presente no evento
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Frutas da Amazônia levam cor
e sabor à culinária paraense

GASTRONOMIA

Para quem procura um pra-
to exótico e ao mesmo tempo
suave, a Vento Haragano ofe-
rece a carne de javali com ge-
léia de jabuticaba, acompanha-
da das sugestões de vinhos tin-
tos encorpados, como o italia-
no Amarone Classico Castei
D.O.C. (M. Castellani), ou os
chilenos Cuveé Alexandre
Merlot (Casa Lapostolle-
Rapel) e Montes Alpha
Carbenet Sauvignon (Vinã
Montes-Colchagua).

Inaugurada em janeiro de
1993, a churrascaria possui
cardápio diversificado de car-
nes, sobremesas e bebidas. No
total são 32 variedades de car-
nes (bovina, cordeiro, javali,
aves, suína e peixes ), com tem-
pero e corte gaúcho, como al-
catra, costela de ripa, matam-
bre recheado, picanha no alho,
carré de cordeiro, peito de
frango com bacon, perdiz, cos-
tela de porco, leitão pururuca,
tender, costela de tambaqui e
salmão.

O valor do buffet é R$ 48,00
e para quem quiser também o
serviço de rodízio, a cobrança
será de R$ 68,00. Está incluso
além da famosa feijoada, mais
de 60 opções em saladas, mo-
lhos e frios. Já nas entradas e
guarnições servidas à mesa, o
destaque fica para o tradicio-
nal arroz carreteiro.

O restaurante tem diversos
ambientes, como bar, sala de
espera, salão principal, sala de
eventos equipada com telão e
laptop, sala de recreação com
monitoras treinadas e o canto
do chimarrão, onde os freqüen-
tadores podem degustar gra-
tuitamente a bebida. 

CHURRASCARIA
VENTO HARAGANO
AV. REBOUÇAS, 1001 – JARDIM

PAULISTA

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO: SEGUNDA

A SEXTA, DAS 11H45 ÀS 16H E DAS 18H ÀS

24H; SÁBADO E FERIADO, DAS 12H ÀS

24H30; DOMINGO, DAS 12H ÀS 23H

INFORMAÇÕES: 11/3083-4265
WWW.VENTOHARAGANO.COM.BR

CHURRASCARIA

Javali com geléia de jabuticaba
é sugestão na Vento Haragano

Para quem não
resiste às especia-
lidades da culinária
japonesa e costu-
ma ficar na dúvida
na hora de fazer o
pedido, uma opção
é o serviço de
buffet oferecido
pelo restaurante
Irori aos sábados.
O cardápio (R$
38,90) reúne cerca
de 70 variedades,
entre elas sushi, sa-
shimi, frutos do
mar, shimeji, shi-
take, grelhados, te-
makis e tempurás.

Pratos tradicio-
nais como porção
de guioza de sal-
mão (6 unidades /
R$ 12,00), yakisso-
ba, sukiaki, lamen, nabeyaki
udon e robatas de legumes,
carnes, peixe, frutos do mar,
queijo coalho com molho tarê
(soja, gengibre, mel e alho)
também são servidos na casa.

Para sobremesa, as suges-
tões ficam por conta do
tempurá de sorvete, banana
flambada com calda de laran-
ja e o Morango Irori, com duas
bolas de sorvete de creme e
calda fresca de morango.

Com o objetivo de oferecer
mais uma opção durante o al-
moço para quem trabalha na
região, o Irori investiu no car-
dápio executivo, servido de
segunda a sexta por R$ 12,90.
No valor estão inclusos 12 ti-
pos de saladas, 8 variedades
de sushis e 20 opções de pra-
tos quentes. 

Há ainda o Festival de Su-
shi, disponível de segunda a
sexta durante almoço (R$
23,90) e jantar (R$ 30,90). Fa-
zem parte do menu do festival
temaki, shimeji, guioza, misso-

shiru, sushis variados, yakitori,
ebishin, sunomono, tempura
misto e sashimi.

A carta de vinhos do res-
taurante foi elaborada de ma-
neira harmonizada com a gas-
tronomia japonesa e o cardá-
pio de bebidas conta também
com saquês nacionais e impor-
tados, chá verde e de jasmim
e caipirinhas de saquê com fru-
tas.

A decoração do ambiente
segue os costumes do arqui-
pélago e traz decoração típica
oriental, jardim japonês orna-
mentado com cachoeira e lago
de água doce.

IRORI
ALAMEDA JAÚ, 487 - CERQUEIRA CÉSAR

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: ALMOÇO

- SEGUNDA A SEXTA, DAS 12H ÀS 15H;
SÁBADO, DAS 12H ÀS 16H. JANTAR -
SEGUNDA A QUINTA, DAS 19H À 0H; SEXTA

E SÁBADO, DAS 19H À 1H. CONSULTAR

SOBRE HORÁRIO DE ATENDIMENTO NOS

FERIADOS

INFORMAÇÕES: 11/3285-1286

JARDINS

Irori investe em serviço de
buffet e cardápio executivo

DIVULGAÇÃO

Sorvete de muruci, creme
de buruti, suco de tape-
rebá e bombom de ba-

curi. Pouco conhecidas, as fru-
tas regionais da Amazônia são
destaque na culinária do Pará
e ganham diversas utilidades,
sendo consumidas in natura e
como principal ingrediente
para muitas sobremesas. Mas
há também quem não dispen-
se as frutas nem durante as
principais refeições.

É o caso do açaí. Um dos
alimentos mais populares na
região e consumidos pelos
paraenses, misturado com fa-
rinha d’água ou de tapioca,
pode ser facilmente encontra-
do como acompanhamento de
peixes, camarão ou outra car-
ne salgada. Segundo dados da
Secretaria Executiva de Esta-
do de Agricultura do Pará, a
produção de açaí atingiu a co-
lheita de mais de 415 mil tone-
ladas em 2005, o que elevou a
fruta para a segunda maior
produção frutífera da região.

Consideradas exóticas em
diversas regiões do País, as
frutas tropicais da Amazônia
tem sabor marcante na gastro-
nomia do Estado, mas algumas
só podem ser apreciadas du-
rante a época de colheita. Para
quem quiser experimentar o
sorvete de uxi, por exemplo,
terá de esperar pelo mês de
janeiro.  “As frutas são con-
sumidas in natura e também na
forma de geléias e sorvetes.
Até na cobertura de pizzas
podem ser encontradas”, ex-
plica o diretor da Cooperativa
Agrícola Mista de Tomé-Açu
(Camta), Ivan Hitoshi Saiki.

Vitaminas – A polpa das fru-
tas dá sabor não apenas a re-
ceitas regionais. A engenheira
química Elisa Cristina Neves
tem realizado pesquisas e in-
troduzido os alimentos em pro-
dutos feitos com leite de
búfala. “Fazemos doce de lei-
te com cupuaçu, iogurte com
frutas, requeijão cremoso com
cupuaçu. É preciso agregar
valor ao produto rural utilizan-
do a matéria-prima que não
está sendo aproveitada. Nes-

se caso, nem o leite e nem as
frutas. Começamos com io-
gurte tradicional e dietético,
usando as frutas da Amazônia,
principalmente cupuaçu, tape-
rebá e bacuri”.

Já o paulistano Paulo Afon-
so da Costa ficou incumbido de
preparar uma análise detalhada
da composição nutricional das
frutas e castanhas para a Em-
brapa-Pará. De acordo com os
resultados obtidos, os alimentos
apresentam balanceamento de
ômega-6 com ômega-3 dentro

das recomendações da Organi-
zação Mundial de Saúde.

Outra boa notícia fica por
conta dos teores de tocoferol
(vitamina E). “A polpa e a cas-
tanha do buriti, bem como a
polpa do uxi, podem ser classi-
ficadas como fontes de toco-
feróis, tanto em termos de vita-
mina A como de vitamina E”.

Esta relação, segundo o
pesquisador, é percebida nos
olhos e na pele. “Quando o uxi
começa a frutificar, os povos
da floresta – principalmente as

crianças, que comem muito a
fruta – ganham um suprimen-
to extra de vitaminas. Apre-
sentam uma pele mais viçosa,
macia, enquanto os olhos ficam
mais brilhantes”.

A decepção ficou com o
fitosterol, cuja função é elimi-
nar ou impedir que o colesterol
sanguíneo avance no organis-
mo, penetrando na placa
coronária. “Nenhuma fruta
analisada apresentou teores
importantes”, finaliza Costa.

(Luciana Kulba)

Açaí : A palmeira do açaí tem
frutos que aparecem em ca-
chos, com coloração quase
negra. Da polpa se faz o vi-
nho do açaí e o suco; da pol-
pa congelada, sorvetes; e, da
polpa em pó, geléia, bolo, min-
gau e corantes. Do tronco se
obtém palmito. O fruto novo
alivia distúrbios intestinais e
o chá da raiz nova combate
verminoses. O palmito em
pasta é um anti-hemorrágico.

Buriti: Os frutos castanho-
avermelhados e revestidos
com escamas apresentam

uma polpa bem amarela, en-
cobrindo a amêndoa comestí-
vel. Da polpa adocicada se faz
vinho, sorvete e doce. O broto
terminal é saboroso palmito.
Do buriti também se extrai o
óleo usado para fritura e tam-
bém na fabricação de protetor
solar e desodorante.

Castanha do Pará: As cas-
tanhas do Pará são conheci-
das na Europa desde 1633 e
utilizadas em doces finos, subs-
tituindo as amêndoas. O óleo
amarelado, antigo sucedâneo
do azeite da oliveira, é empre-

gado em sabonetes finos e
produtos farmacêuticos.

Uxi: A polpa do uxi é consu-
mida in natura ou com fari-
nha de mandioca, sendo usa-
da também para sorvete, li-
cor e doce. O fruto tem pol-
pa de textura arenosa e oleo-
sa, e a casca é utilizada para
artrite, colesterol e diabetes.
Do fruto se faz suco, sorvete,
doce e vinho. O óleo é usado
na culinária, com fins medici-
nais e para fazer sabão.

Fonte: Unicamp

As qualidades das frutas nativas

TORTA DE AÇAÍ

Ingredientes:
Massa
• 120g de manteiga
• 50g de farinha de trigo
• 25g de castanha do Pará

moída
• 50g de glaçúcar
• 150g de farinha de trigo
• 1 ovo pequeno

Recheio
• 300g de pêra cozida em

água, limão e açúcar
• 300g de polpa de açaí
• 500g de creme de leite

fresco
• 7 ovos
• 175g de açúcar
• 1 colher de sopa de essên-

cia de baunilha

Modo de Preparo: Misture
os ingredientes da massa e
coloque-a para gelar. Depois
de bem gelada, distribua a
massa até forrar uma fôrma de
fundo removível. Recheio:
Depois de cozinhar a pêra, bata

junto com o açaí e misture bem
com os ingredientes restantes.
Despeje o recheio sobre a
massa e leve para assar em
forno moderado. É aconselhá-
vel desenformar somente no no
dia seguinte ou quando estiver
bem fria.

BOLO DE AÇAÍ

Ingredientes:
• 4 ovos
• 4 xícaras de chá de açúcar
• 4 xícaras de chá de farinha

de trigo
• 150 g de manteiga
• 1 colher de chá de fermen-

to
• 1 xícara de chá de polpa de

açaí

Modo de Preparo: Bata o
açúcar com manteiga.
Acrescente os ovos e bata
bem. Adicione o açaí, o trigo
e, por último, o fermento. As-
sar em fôrma untada e
enfarinhada.

ROSCA DE CUPUAÇU
COM CASTANHA

Ingredientes:
• 600g de farinha de trigo
• 3 ovos
• 3 colheres(sopa) de óleo
• 3 colheres(sopa) de açúcar

refinado.
• 1 ¼ de copo com leite

morno
• 1/5g de fermento biológico
• 1 colher (chá) de sal

Recheio:
• 300g de doce de cupuaçu
• 150g de castanha do Pará

Modo de preparo: Dissolva
o fermento na metade do leite
e acrescente 1 colher de açú-

car. Misture bem e deixe des-
cansar por 2 minutos. Junte os
demais ingredientes, amassar
bem e deixe descansar por 30
minutos. Abra a massa com um
rolo e espalhe o doce de
cupuaçu sobre a massa.
Acrescente as castanhas pica-
das e enrole a massa como
rocambole. Pincelar com gema
e 1 gota de café forte e leve
para assar em forno quente
durante 40 minutos. Polvilhe
com açúcar cristal.

Fontes: Portal da Amazô-
nia e Amazon Mania

Receitas

Diversidade de frutas na região é explorada para a fabricação de geléias, sorvetes e bombons

DIVULGAÇÃO

Buffet é oferecido aos clientes aos sábados
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O Banco Real criou um
espaço virtual especialmente
para os clientes nikkeis. Além
dos produtos e serviços, há
links com eventos, contatos de
associações e entidades,
aplicativo de mensagens diári-
as e até um guia para tirar dú-
vidas e obter informações.

O novo espaço atende aos
interesses dos nipo-brasileiros,
oferecendo conteúdo diversifi-
cado para quem vai ao Japão,
quem volta e quem já mora no
Brasil, dividido em assuntos
como conta dekassegui; produ-
tos e serviços, canais de aten-
dimento (para clientes e não-
clientes, com pontos de atendi-
mento no Japão, relação de
agências no Brasil e centrais de
atendimento telefônico nos dois
países); guia Brasil-Japão (for-
nece informações úteis para
quem vai morar no Japão, vol-
tar ao Brasil ou para quem está
no Brasil. Pode ser impresso de
forma gratuita); acontece
(agenda dos eventos no Brasil,
como festivais da cultura japo-
nesa, undokais (gincana poli-
esportiva), campeonatos de
karaokês, apresentações de
taikô (tambores japoneses) e
outros, além da relação das as-
sociações e entidades parcei-
ras em todo o Brasil); dikkeys
(abreviação da expressão “di-
cas para os nikkeys”, é um

BANCOS

Nikkeis têm site exclusivo no
portal do Banco Real

aplicativo com informações
úteis sobre a vida financeira e
mensagem do dia).

O objetivo é fortalecer ain-
da mais o relacionamento com
a comunidade nipo-brasileira e
dar continuidade ao atendimen-
to deste público, que teve iní-
cio com o Sudameris.

Para o Superintendente
Executivo de Comunidades e
Remessas do Banco Real,
Milton Nakamura, esse é mais
um passo da integração do
Banco Sudameris ao Banco
Real.

“O desenvolvimento desse
site, voltado exclusivamente
para a comunidade nipo-bra-
sileira, demonstra o compro-
misso e respeito do Banco
Real para com essa comuni-
dade, trazendo mais um canal
de interação com nossos cli-
entes e parceiros. Nossos prin-
cípios e valores convergem
para a continuidade do longo
relacionamento que mantemos
com a Comunidade Nipo-Bra-
sileira, através do entendimen-
to das necessidades de nossos
clientes e da prática do bom
atendimento”, afirma.

Para quem quer conhecer
mais sobre os ícones da cultu-
ra japonesa, como os 7 Deu-
ses Japoneses e o Kaeru, en-
tre outros, acesse:  www.
bancoreal.com.br/comunidade

A Sony Brasil
lança este mês
mais dois modelos
de projetores no
mercado brasileiro
para atender às
necessidades de
diversos perfis de
consumidores e
empresas. Design
moderno, fácil ma-
nuseio e qualidade
na exibição das imagens são
as principais características do
VPL-EX4 e do VPL-ES4.
Ambos são apropriados para
várias aplicações, especial-
mente em instituições de ensi-
no e ambientes corporativos.

Capazes de projetar ima-
gens de altíssima nitidez, o
VPL-ES4 fornece luminosida-
de de 2200 ANSI Lumens e
resolução SVGA, enquanto o
VPL-EX4 dispõe de 2100
ANSI Lumens e resolução
XGA. Os dois produtos são
equipados com uma lente de
comprimento focal curto, o que
possibilita projeções em gran-
des telas, mesmo a curtas dis-
tâncias. Por exemplo, uma
imagem de 80 polegadas pode
ser projetada a uma distância
mínima de 2,3 metros.

Outro diferencial desses
modelos é o baixo ruído de
operação, não atrapalhando a
atenção das pessoas que, por
exemplo, assistem a uma apre-
sentação. Além disso, em ape-
nas quatro segundos os proje-
tores já exibem a imagem ini-
cial, o que economiza tempo
em seminários, aulas e reuni-
ões corporativas.

Para os que primam pela
segurança, os dois modelos
possuem sistema de autentica-
ção por senhas e trava das te-
clas do painel de controle, para

que não sejam manuseados por
pessoas não-autorizadas. Uma
barra de segurança interna e
a trava Kensington também
podem ser utilizados para evi-
tar roubos.

LCD – O VPL-EX4 e o VPL-
ES4 utilizam um sistema de
projeção 3LCD, ou seja, as
imagens são semelhantes ao
natural. Esse sistema é com-
posto por três painéis LCD, o
que fornece grande transmis-
são de luz e de cores, assim
como suave graduação em áre-
as escuras.

Os novos projetores ainda
apresentam uma grande vari-
edade de sinais de entrada de
vídeo, desde definições padrão
(SD) até alta definição (HD).
O controle remoto fornecido
com os projetores auxilia nas
configurações, como zoom e
volume do áudio. Devido a
sensores, o controle pode ser
utilizado em quase todos os
pontos do ambiente em que o
produto estiver.

O VPL-ES4 tem preço su-
gerido de R$ 3.499,00 e o VPL-
EX4 de R$ 3.999,00. Ambos
podem ser adquiridos em diver-
sas lojas do ramo e também no
site www.sonystyle.com.br. O
site www.sonypro.com.br tam-
bém conta com a lista dos lo-
cais que vendem os projetores.

LANÇAMENTOS

Novos projetores da Sony
Brasil chegam ao mercado

Design e fácil manuseio são características

DIVULGAÇÃO

DUAS RODAS

Honda lança XR 250 Tornado
2008 com novo visual

Seguindo uma tendência
mundial de aplicar cores cada
vez mais vivas às motocicle-
tas para reforçar o conceito de
esportividade, a Honda lança
a XR 250 Tornado 2008 na iné-
dita laranja, ampliando as op-
ções de cores para o público
que já contava com a amare-
la, preta e vermelha. Já o
grafismo chega com novo de-
senho da “Asa”, estilizado e
monocromático, ainda mais jo-
vial e arrojado.

A XR 250 Tornado conta
com moderno painel de instru-
mentos totalmente digital com-
posto por velocímetro, hodô-
metros total, dois parciais e um
regressivo, conjugados com
cronômetro e relógio, que pro-
porcionam mais precisão ao
motociclista. Os led´s indicam
a posição “neutro”, farol alto,
piscas e descanso lateral. O
conjunto de interruptores é de
fácil acesso.

O modelo possui um farol
que acende automaticamente
ao acionar a chave no conta-
to. Outro item é o interruptor
que corta o funcionamento do
motor caso a marcha seja en-
gatada com o descanso lateral
acionado.

Para facilitar o uso fora-de-
estrada, a motocicleta traz pis-
cas que podem ser removidos

Moto conta com painel de instrumentos totalmente digital

DIVULGAÇÃO

A suspensão traseira Pro-
Link , com tensão de mola
ajustável e exclusiva balança
de alumínio (Aluminium Swing
Arm), mantém o pneu sempre
em contato com o solo, ampli-
ando a capacidade de tração
em qualquer terreno. Já a di-
anteira de longo curso assegu-
ra elevada capacidade de ab-
sorção de impactos, robustez
e resistência à torção.

A motocicleta vem equipa-
da ainda com o exclusivo sis-
tema DHS (Double High Sus),
tecnologia que permite o ajus-
te das suspensões dianteira e
traseira em duas alturas dife-
rentes, para atender melhor à
forma de utilização e adequar-
se à estatura do usuário.

O freio dianteiro a disco,
com 240 mm de diâmetro e
cáliper de duplo pistão, e o tra-
seiro a tambor, com 130 mm
de diâmetro, proporcionam
grande eficiência e progressi-
vidade nas frenagens. Os
pneus, com aros de alumínio de
21” na dianteira e 18” na tra-
seira, têm excelente aderência.

A XR 250 Tornado 2008
tem preço público sugerido de
R$ 10.589,00, base Estado de
São Paulo, e não inclui despe-
sas de frete e seguro. A ga-
rantia é de 12 meses, sem li-
mite de quilometragem.

facilmente e conjunto de pe-
ças plásticas injetadas de gran-
de resistência. O posiciona-
mento do guidão e o encaixe
natural do assento, mais estrei-
to, sobre o tanque de combus-
tível possibilitam a pilotagem
off-road em pé nas pedaleiras,
superando qualquer obstáculo
com agilidade.

Desempenho – A motocicle-
ta traz o motor DOHC
(Double Over Head
Camshaft), com quatro válvu-
las e duplo comando no
cabeçote, 249 cm3, monocilín-
drico, quatro tempos, arrefeci-
do a ar e com radiador de óleo,

que, em combinação com o
carburador a vácuo, possibili-
ta respostas precisas ao co-
mando do acelerador.

  Desenvolve potência má-
xima de 23,3 cv a 7.500 rpm e
torque máximo de 2,42 kgf.m
a 6.000 rpm, que proporcio-
nam agilidade no uso urbano e
fora-de-estrada.

A XR 250 Tornado possui
câmbio de seis marchas que
aproveita melhor a curva de
torque do motor. O modelo é
equipado com partida elétrica,
tanque de combustível com
capacidade para 11,5 litros e
bateria selada isenta de manu-
tenção periódica.

Entre os diversos produtos
em exposição em seu estande
no Salão de Frankfurt, as gran-
des novidades da Nissan Mo-
tor Co. são os carros-conceito
Nissan Mixim e Nissan Micra
Colour + Concept, além da
nova geração do Nissan Micra.
O 62º Salão Internacional de
Frankfurt foi aberto no último
dia 13 e prossegue até 23/9.

O carro-conceito Nissan
Mixim é um veículo compacto
voltado para jovens motoristas
que vivem conectados à
Internet. O condutor senta-se
ao centro do carro, tendo dois
assentos para um passageiro
de cada lado.

A direção e o painel de con-
trole foram projetados tendo
como inspiração os comandos
de jogos de computador. Cum-
prindo as metas do Nissan
Green Program 2010, o Nissan
Mixim é movido à eletricida-
de, usando baterias de íons de
lítio. O carro-conceito possui

VEÍCULOS

Nissan antecipa atrações no Salão de Frankfurt 2007
cas do veículo, dá um acaba-
mento similar a de um veículo
recém-pintado. Esse efeito foi
obtido graças à adição de um
pigmento especial à tinta, de-
senvolvida pelos projetistas do
Centro de Desing da Nissan
Europa, em Londres.

A montadora apresenta
também a nova geração do
compacto Micra, que comple-
ta cinco anos desde seu lan-
çamento. Apresentando um
visual ao mesmo tempo sofis-
ticado e moderno, o modelo
sofreu pequenas alterações em
seu interior e exterior, porém
teve aumentado os itens tec-
nológicos. Um exemplo é a in-
corporação do sistema
Bluetooth® ao painel do carro
que permite ao motorista fa-
zer chamadas de celular por
meio do sistema de áudio, além
de pequenos controles locali-
zados no volante que permitem
atender ligações sem tirar as
mãos dele.

dois motores, um responsável
pelo eixo de rodas dianteiro e
o outro pelo eixo traseiro. Seu
pára-brisa panorâmico, inspi-
rado em um visor de capace-
te, percorre quase completa-
mente a cabine de passagei-
ros. Com design próximo de um
hatchback, o porta-malas do
veículo pode ainda acomodar

um quarto passageiro, atrás da
fileira dos três bancos.

Micra – Na família Micra
mais novidades. O Micra +
Concept apresenta o que há de
mais novo com relação à pin-
tura de carrocerias. O efeito
líquido da tinta dourada, que
contrasta com as laterais bran-

Conceitos apostam em inovação para atrair jovens motoristas

DIVULGAÇÃO

Apresentações do Grupo
de Taikô Acenbo e da Acade-
mia Moriyama de artes mar-
ciais, shows de Norton Miya-
zaki, Fabia Tanabe, Kimio
Suzuki, entre outros cantores,
e ainda bazar, jogos infantis,
sorteios, bingo, pratos feitos
pela família escoteira e, é cla-
ro, udon.

Essas são as atrações da
Festa do Udon 2007. Promo-
vida pelo Grupo Escoteiro Co-
opercotia, cujas reuniões acon-
tecem semanalmente no pró-

ENTIDADES

Grupo Escoteiro Coopercotia
realiza Festa do Udon hoje (15)

prio Cooper, o evento aconte-
ce hoje (15), das 18 às 22h30,
no Coopercotia Atlético Clube.

Segundo a organização, a
festa visa a manutenção das
atividades de formação  do
escoteiro, que incluem con-
ceitos de  liderança, responsa-
bilidade, trabalho em equipe,
lealdade, respeito, planejamen-
to e organização.

O  Coopercotia fica na
Rodovia Raposo Tavares, Km
19. Mais informações pelo te-
lefone: 11/3782-1227.

“Relacionamentos Huma-
nos: Integração Relacional” é
o tema da palestra a ser mi-
nistrada pelo psicopedagogo
Içami Tiba no próximo dia 24,
a partir das 19h30, no Espaço
Hakka (Rua São Joaquim, 460,
Liberdade). Promovido pela
federação mundial de jovens
JCI, o evento tem como obje-
tivo criar melhores líderes para
a sociedade, desenvolvendo a
capacidade de liderança, res-
ponsabilidade social, espírito
empresarial e o companheiris-

RELACIONAMENTOS HUMANOS

Içami Tiba palestra em evento
da Câmara Júnior Brasil-Japão

mo. No evento, estarão à ven-
da as obras e o novo lançamen-
to do autor, que vai autografá-
los após a palestra.

Os convites podem ser ad-
quiridos no Lakuen Hair Studio
(R. Domingos de Moraes
2324) e na Óptica Liberdade
(Av. Liberdade, 480). Os va-
lores variam de acordo com o
período da aquisição dos inte-
ressados: R$ 30 (até 17/9), R$
40 (de 18 a 21/9) e R$ (22 a
24/9). Mais informações pelo
telefone: 11/7247-1950.
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KENDÔ

Associação Saga de Kendô
comemora 25 anos de atividades

TÊNIS DE MESA

Curiosidades

Existem várias versões
para a origem desta modalida-
de, porém a mais aceita é de
que foi inventado pelos solda-
dos ingleses na Índia em mea-
dos de 1890. Devido ao forte
calor, o tênis de campo (tradi-
cional na Inglaterrra) era im-
praticável ao ar livre, portanto
os atletas começaram a jogar
um mini tênis improvisado em
mesas de concreto, embaixo
das árvores (na sombra).

Com a popularização do
tênis de mesa e sem padroni-
zação das regras, sete países
inclusive a Índia, fundaram a
Federação Internacional
(ITTF) e realizaram o primei-
ro Campeonato Mundial em
1926, em Londres.

Ele se tornou esporte olím-
pico em 1988 (Seul-Coréia), é
sem dúvida um dos esportes
mais praticados no mundo, fi-
cando atrás apenas do futebol,
segundo pesquisas internacio-
nais.

Somente na China temos
10 milhões de atletas filiados,
1 milhão no Japão, 750.000 na
Alemanha, 150.000 na Franca
e atualmente a Federação In-
ternacional (ITTF) tem mais
de 200 paises filiados.

No Atlas do esporte Brasi-
leiro, recentemente elaborado
pelo Comitê Olímpico Brasilei-
ro (COB), ficamos em 3º lu-
gar como um dos esportes mais
praticados em nosso País.

Biriba – O Brasil sempre pos-
suiu atletas de nível internaci-
onal e Biriba (Ubiraci Rodri-
gues da Costa) é o único lati-
no americano que aparece no
livro da ITTF entre os 100 me-
lhores mesa-tenistas de todos
os tempos, por ter conquista-
do inúmeras medalhas preco-
cemente, principalmente quan-
do aos 13 anos levou o Brasil
ao 6º lugar por equipes no mun-
dial juntamente com Betinho,
Ivan e Jackes. Atualmente so-
mos o 28º do mundo, na 2ª  di-
visão. Kano e Hoyama com-
pletam esta lista e em 1991
conseguiram levar o Brasil a
19ª posição.

Esporte que sofreu muitas

alterações nas regras devido a
evolução técnica dos atletas e
tecnológica dos materiais, onde
a velocidade da bola chegou a
atingir quase 200 km /h, fazen-
do com que os dirigentes au-
mentassem o diâmetro da bola
de 38mm para 40mm, regula-
mentassem a regra do saques,
facilitando a visualização do
efeito na bola, diminuíram a
contagem de 21 para 11 pon-
tos, obrigaram o uso de borra-
chas vermelhas e pretas, dimi-
nuíram o comprimento dos pi-
nos nas borrachas e proibiram
a cola rápida a partir do ano
que vem.

Fatos históricos – Em 1971
o tênis de mesa foi o respon-
sável da reaproximação entre
os EUA e a China, chamado
de Ping Pong Diplomacy. Os
dois países, que haviam rom-
pido as relações diplomáticas,
participavam de um campeo-
nato Mundial em Nagóia, no
Japão, e por um acaso o atleta
americano Coan, acabou en-
trando por engano no ônibus
da delegação chinesa para ir
ao ginásio; foi quando o tri-
campeão mundial, Chuang Tse
Tung tentou amenizar a gafe e
o presenteou com uma toalha.
Os famosos paparazis apro-
veitaram e sensacionalizaram
o fato, gerando um amistoso
internacional entre China e
EUA , denominado os jogos da
amizade, com a participação
de Nixon e Mao Tse Tung.

Em 1991, a Coréia do Nor-
te, com sérios problemas finan-
ceiros não participaria do Cam-
peonato Mundial, porém com o
apoio da Coréia do Sul, ambas
participaram juntas sob uma
mesma bandeira (com o dese-
nho do mapa completo das
Coréias), simbolizando a união
dos dois paises. A Coréia foi
campeã mundial feminina
desbancando uma hegemonia
da China que seria de 17 títulos
consecutivos. Pela primeira vez
as duas Coréias se uniram
numa competição internacional.

Marcos Yamada, técnico da
modalidade desde 1976

VALDECIR CARVALHO

Biriba é o único latino-americano que aparece no livro da ITTF

BEISEBOL

Garotada do Pré-Infantil fica
em terceiro no Pan-Americano

A Seleção Brasileira Pré-
infantil encerrou sua participa-
ção no Campeonato Pan-
Americano, disputado na Re-
pública Dominicana, na tercei-
ra colocação. Na semifinal,
realizada no último dia 8, a

equipe foi derrotada pelos anfi-
triões por 4 a 2. A taça de cam-
peão acabou ficando nas mãos
dos anfitriões que, com o gran-
de apoio de sua torcida, conse-
guiu derrotar a Venezuela por
4 x 3 na decisão do título.

Equipe perdeu para a República Dominicana na semifinal

DIVULGAÇÃO

AAssociação Saga de
Kendô comemora
este ano seu 25º ani-

versário de fundação. Para
marcar a data, a família Kishi-
kawa, que comanda a acade-
mia desde o início, realizou no
último dia 2, um evento come-
morativo que contou com a
participação de cerca de 200
pessoas entre atletas, familia-
res e convidados.

Um dos pontos altos da
festa foi a demonstração de
kendô, iaidô e jodô feitas pe-
los alunos, que participaram
também de um torneio amis-
toso.

Segundo o professor
Yoshiaki Kishikawa (7º dan
kyoshi e presidente da
Hagakure-kan), o nome da
academia, fundada em 1982,
tem origem no código dos sa-
murais da província japonesa
de Saga-ken. “O nosso obje-
tivo era transmitir a cultura ja-
ponesa às novas gerações
através do kendô, atendendo
a um convite da diretoria do
Saga Kenjin-kai”, conta o pa-
triarca do clã dos Kishikawa,
lembrando que teve ajuda da
esposa, Mitiko (6º dan), e dos
filhos Roberto (7º dan) e Jor-
ge (7ºdan), todos professores.

“O destaque da academia
é o ensino da filosofia do sa-
murai e da língua, história e
cultura japonesas, além o ma-
nuseio da espada”, explica
Kishikawa, acrescentando
que “a prática de kendô ou
iaidô não visa somente o de-
senvolvimento físico, mas tam-
bém o desenvolvimento espi-
ritual e mental”.

“A jornada nestes 25
anos foi longa e nem sem-
pre tão fácil. Muito suor foi
derramado, mas também
conseguimos atingir muitos
objetivos. Graças à determi-
nação de abnegados,  o
kendô brasileiro atingiu um
nível técnico e filosófico an-
tes perceptível somente no
Japão. Mas a jornada pela

busca do conhecimento e o
aperfeiçoamento técnico e
espiritual, e principalmente
extrair o que há de melhor
dentro de cada um de nós é
infinita”, filosofa Kishikawa,
que contabiliza 39 anos de-
dicados ao kendô, como téc-
nico da Seleção Brasileira e
dirigente da Confederação
Brasileira de Kendô.

Família Kishikawa, que comanda a Associação Saga desde sua fundação, em 1982

DIVULGAÇÃO

GOLFE 2

1º Aberto do VistaVerde Golf Club tem buffet de comida japonesa
O VistaVerde Golf Club

realiza hoje (15) e amanhã
(16) o seu primeiro Campeo-
nato Aberto. O campo, pro-
jetado por Dan Blankenship,
foi inaugurado oficialmente
em fevereiro deste ano e já é
reconhecido como um dos
melhores do Brasil.

O programa do torneio e a
ficha de inscrição estão dis-
poníveis no site da Federação
Paulista de Golfe
(www.fpgolfe.com.br) e tam-
bém no site do VistaVerde
( w w w. v v g c . c o m . b r / v 1 /
noticias.php) .

O torneio será disputado
em 36 buracos, sendo 18 por
dia. Haverá diversas catego-
rias. Os homens disputarão

DIVULGAÇÃO

Campo é considerado um dos melhores do Brasil

Aberto é o buffet de comida
japonesa servido aos partici-
pantes após o encerramento
dos jogos. “O torneio será
uma excelente oportunidade
para reunir os amigos e re-
tribuir a receptividade que
tivemos nesses primeiros
meses de funcionamento”, diz
o diretor do campo, André
Hiragami.

O VistaVerde Golf Club
aproveitará o evento para re-
alizar uma ação social. O
campo está sugerindo que
cada jogador inscrito doe um
livro novo ou usado para a Bi-
blioteca VistaVerde, que fi-
cará à disposição dos caddies
e funcionários de manuten-
ção do campo.

handicap index até 8,5, de 8,6
a 14, de 14,1 a 19,4, de 19,5
a 25,7 e de 25,8 a 32,7, além
da categoria scratch. Já as

damas estarão divididas em
três categorias: até 13,4, de
13,5 a 24,7 e 24,8 a 40.

Um dos pontos altos do

GOLFE 1

5º Festival Primavera une esporte, arte e solidariedade
O Grupo Primavera, orga-

nização não-governamental
que atende adolescentes em
Campinas (SP), realiza hoje
(15) o 5º Festival Primavera de
Golfe no Clube de Golfe de
Campinas. Os vencedores do
torneio, co-realizado pela
Amcham (Câmera Americana
de Comércio) Brasil-Campi-
nas, receberão a Taça Res-
ponsabilidade Social.

O objetivo do evento é es-
timular a solidariedade num
evento descontraído, com gas-
tronomia de alto padrão, que
reúne grandes empresas e tem
como destaque a exposição de
gravuras de Manabu Mabe
(1924-1997), um dos pintores
brasileiros de maior sucesso
internacional. É a primeira vez
que obras do artista serão mos-

ZECA RESENDES/ARQUIVO

Objetivo do evento é estimular solidariedade com descontração

fissional: Jemt (Jovens Empre-
endedoras no Mundo do Tra-
balho) e Projeto Pacto (Pre-
parando Adolescentes para os
Colégios Técnicos). “Todas as
empresas reconhecem que a
necessidade mais urgente é a
educação”, comentou John
Sieh, vice-presidente do Gru-
po Primavera.

“A responsabilidade social
das empresas no Brasil tem
aumentado diante de uma de-
manda crescente que o Brasil
tem. Nós, como cidadãos e
como empresários, temos que
atuar com a maior responsa-
bilidade social possível para
ajudar a melhorar as condições
de vida no nosso país”, disse
Edgar Garbade, presidente do
Grupo Primavera. Clube de
Golfe de Campinas

tradas em Campinas, especi-
almente no mês em que se
lembra os dez anos de sua
morte.

O Grupo Primavera, que

tem como missão formar as
mulheres de amanhã, empre-
gará os recursos arrecadados
com o evento em dois de seus
programas de capacitação pro-
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KARAOKÊ

Cantores passam por ‘prova de fogo’ para Paulistão
2008; utilização do Anhembi está aprovada

Durante comemora-
ção de seu 57º aniver-
sário, hoje (15), Hideaki
Iijima, empresário e fun-
dador do Soho Hair In-
ternational, lança o livro
“Samurai das Tesou-
ras”, tradução adaptada
do livro lançado no Ja-
pão em 2006, e que já
está na segunda edição.

Com tiragem inicial
de 3 mil exemplares e
preço de capa de
R$39,00, o livro, editado
pela Editora JBC, tem
lançamento nacional na
Bienal Internacional do
Livro do Rio de Janeiro,
que começa na quinta
feira, dia 13 e vai até o
dia 23, no Riocentro,
como um dos principais
lançamentos da Editora.

“Samurai das Tesouras”
revela a trajetória, experiênci-
as marcantes e ensinamentos
de Hideaki Iijima, o imigrante
japonês que chegou ao Brasil
em 1979 sem saber ao menos
dizer “obrigado” em portugu-
ês, e que nesses anos de tra-
balho abriu 27 salões de cabe-
leireiro e 3 academias de for-
mação profissional.

Em uma narrativa bem-
humorada, Iijima conta desde
a sua iniciação em um bada-
lado salão de cabeleireiros em
Harajuku, bairro fashion de

LITERATURA

Hideaki Iijima lança livro
“Samurai das Tesouras”

Tóquio, até a criação dos sa-
lões Soho, que completam 25
anos de existência no dia 15
de setembro. As instalações
modernas, o atendimento rá-
pido, as técnicas de corte, o
preço acessível e o serviço
acima da média tornaram o
Soho referência no universo
dos salões de cabeleireiros do
Brasil.

LANÇAMENTO DO LIVRO “O
SAMURAI DAS TESOURAS”
QUANDO: HOJE (15), ÀS 20H

ONDE: RESTAURANTE SHINTORI

(ALAMEDA CAMPINAS, 600)

Livro chega pelo preço de R$ 39,00

REPRODUÇÃO

Mesmo com a indefinição
da vinda do cantor Itsuki Hi-
roshi para as comemorações
do Centenário no ano que vem
– muitos já confirmam que o
próprio não se apresentará
mesmo em São Paulo – alguns
pontos têm se destacado por
não estarem claros. Uma de-
las é a de que o Consulado
Geral do Japão seria contra a
vinda do cantor, fato negado
pelo próprio cônsul geral ad-
junto, Jiro Maruhashi.

Em nota ao Jornal
Nippak, Maruhashi explica
que em nenhum momento o
Consulado fora contra a reali-
zação de apresentações do
cantor em solo brasileiro. “Na
eventualidade de as apresen-
tações do cantor Itsuki Hiro-
shi se concretizarem, o Con-
sulado Geral do Japão em São

Paulo não tem motivo algum
para contrariar a realização
das mesmas. Por outro lado,
pelo que sabemos, este proje-
to foi indeferido na reunião
executiva da Associação para
Comemoração do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil, em novembro passado,
como um projeto oficial a ser
co-promovido pela mesma”,
diz o documento.

Em seguida, Maruhashi
complementa: “Outrossim, a
solicitação que fizemos à As-
sociação para Comemoração
do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil deve-se à
necessidade de se fazer os ajus-
tes prévios com o Governo Ja-
ponês, no que se refere ao con-
teúdo da cerimônia comemora-
tiva de junho, onde participarão
altas autoridades.” (RH)

VINDA DE ITSUKI HIROSHI

Consulado dá versão sobre
vinda de cantor japonês

Mais de 600 cantores
participaram no últi-
mo dia 7 para a sele-

tiva (yosen) do Paulistão 2008,
maior evento relacionado ao
karaokê em São Paulo. Como
esperado, as apresentações
tomaram conta durante todo o
dia no Shizuoka Kenjinkai reu-
nindo as categorias que esta-
rão presentes no concurso do
ano que vem, e que será um
dos grandes eventos relaciona-
dos ao Centenário.

Para os dirigentes da UPK
(União Paulista de Karaokê),
entidade responsável pelo Pau-
listão, a seletiva desse ano con-
tou com cantores de alto nível.
Inclusive com intérpretes que
evoluíram na questão técnica
e presença de palco, fato que
levou o presidente da entida-
de, Luiz Yuki, a comemorar.

“Se estávamos esperando
pelo melhor, a seletiva mostrou
que o que vem para 2008 é algo
sensacional. Muitos cantores
surpreenderam em cima do
palco, o que prova a versatili-
dade e empenho de todos para
cantar no ano do Centenário”,
aponta Yuki, sem esquecer de
elogiar os jurados. “Os profes-
sores e jurados contam muito.
Afinal, eles que treinam e são

Desde o ano passado já
viraram rotina os jogos de
bastidores entre dirigentes. O
imbróglio vem desde a últi-
ma eleição para presidente
da UPK, quando Luiz Yuki
venceu o pleito contra Elzo
Sigueta por apenas um voto.
De lá para cá, intrigas e acu-
sações fazem parte da até
então tranqüila família do ka-
raokê.

Porém, quando tudo pa-
recia com um ar mais apa-
ziguador, eis que na seletiva
do Paulistão surgem “pes-
soas oposicionistas e opor-
tunistas”, segundo o próprio
presidente Luiz Yuki, para
atrapalhar o andamento das
apresentações. “Andaram
distribuindo comunicados e
outros panfletos de uma
apresentação da cantora
brasileira radicada no Japão
ao pessoal, sem ao menos
me consultar. Não é que é
proibido, mas qualquer ati-
tude de divulgação tem de
passar por uma autorização.
Quando perguntamos, eles,

Contrariado, Luiz Yuki afirma que
‘existem pessoas jogando contra’

em vez de chegar junto e
conversar, resolveram pa-
rar. São uns coitados”, afir-
ma Yuki.

Até aí, tudo bem, segun-
do Yuki. Mas o que o inco-
moda ainda mais é a inveja.
“Existem algumas pessoas
que estão tentando ‘melar’
o Paulistão no Anhembi.
Gente que joga contra mes-
mo, inclusive participando de
algumas comissões do Cen-
tenário com o intuito de
desprestigiar a UPK”, expli-
ca. A saída? Segundo o pró-
prio Yuki, caso algo venha
mesmo a acontecer para
prejudicar a entidade, a saí-
da é partir para a esfera ju-
dicial.

“Não tenho medo. Uma
coisa é não gostarem de mim
e não me comprimentarem ou
mesmo conversarem. Outra,
completamente diferente, é
tentar atingir a entidade como
um todo. É totalmente erra-
do. E isso não será permitido
de forma alguma. ”, finaliza
Yuki.

os responsáveis pela melhoria
técnica.”

Na seletiva, o que se viu foi

casa cheia. Com início às 8
horas, a cantoria só terminou
no começo da noite. Muitos

presentes não arredaram o pé
enquanto o último cantor não
pisasse no palco. “Parecia o
Paulistão mesmo. E olha que
só participaram os cantores da
capital e do Grande ABC. O
público mostrou que também
está afiado para 2008”, afirma
o presidente. No total, partici-
pam sete regionais, classifican-
do cada uma 42 cantores.

Projetando já o concurso dos
100 anos, Luiz Yuki adianta que
está praticamente tudo certo
para a realização do concurso.
Como adiantado, o evento
acontecerá nos dias 21 e 22 de
junho nas dependências do Au-
ditório Elis Regina, espaço com
capacidade para 860 pessoas.

“Vai ser o único evento de
karaokê a ser celebrado junto
com as festividades do Cente-
nário. Já está incluído dentro
da programação oficial da As-
sociação do Centenário e te-
mos assegurado o espaço para
a realização. Agora, é correr
para fechar o projeto”, adian-
ta o presidente, assegurando
que uma comissão especial
será montada para tratar do
Paulistão 2008. “São seis re-
gionais e mais a UPK que es-
tarão à frente do projeto.”

(Rodrigo Meikaru)

BELEZA NIKKEI

Flávia Higa é eleita Miss
Primavera Nikkey

Pelo terceiro ano consecu-
tivo, a Rádio & TV Nikkey
realizou o concurso Miss Pri-
mavera Nikkey, no último do-
mingo, dia 2, na Expo Aflord,
em Arujá, com o objetivo de
dar oportunidade às jovens que
pretendem seguir carreira de
modelo, ao mesmo tempo em
que procurou valorizar a bele-
za nikkei. A promoção do
evento mais vez ficou sob res-
ponsabilidade da Aflord (As-
sociação dos Floricultores da
Região da Via Dutra).

O concurso Miss Primave-
ra reuniu 15 candidatas com
descendência oriental, a partir
dos 17 anos, previamente sele-
cionadas pelas agências co-pro-
motoras Studio Flash Book/Top
Look, com sede no bairro da
Vila Mariana, em São Paulo.

Assim como em edições
passadas, foram avaliados os
itens beleza, postura, elegân-
cia e simpatia na comunicação,
inclusive com pergunta refe-
rente aos cem anos de imigra-
ção japonesa no Brasil. Maria
Aparecida Tanno, 23 anos, foi

eleita a Miss Simpatia. Maria-
na Nakazawa Cunha, 22, fa-
turou o prêmio de 2ª Princesa
e Gabriella Modesto Kanekiyo,
19, a 1ª Princesa. Antes do
anúncio final, a atual campeã,
Camila Toyonaga Gonzales,
fez seu último desfile como
rainha. Ela passou a coroa
para Flávia Higa, 17 anos, des-
cendente de okinawanos, elei-
ta a nova Miss Primavera Nik-
key.

As candidatas receberam
prêmios e brindes de empre-
sas patrocinadoras, com des-
taque para uma viagem com
acompanhante para Bariloche,
Argentina (cortesia do Blue
Tree Hotels), jóias e produtos
de beleza para a campeã.

 Segundo Paulo Miyagui,
presidente da comissão orga-
nizadora, o concurso foi um
sucesso. “O público que este-
ve presente pôde conferir um
excelente evento, com garotas
nikkeis lindas e com um futuro
muito promissor. Foi uma di-
versão garantida para toda a
família”, completou.

Vencedoras posam para foto após eleição do júri

DIVULGAÇÃO

A Fundação Mokiti Okada,
através do seu Núcleo Musi-
cal, realizará no próximo dia
29, o 1º concerto da sua Or-
questra de Violões. O reper-
tório apresentado será com-
posto de músicas populares,
eruditas e estilo regional.

Além de apreciar a boa
música, os participantes pode-
rão contribuir para uma enti-
dade beneficente, através da

CONCERTO

Mokiti Okada realiza concerto
doação de 1kg de alimento não
perecível.

1º CONCERTO DA ORQUESTRA DE

VIOLÕES MOKITI OKADA

QUANDO: 29 DE SETEMBRO, ÀS 20H

ONDE: CENTRO DE APRIMORAMENTO

DA VILA MARIANA (RUA SENA

MADUREIRA, 1008, VILA MARIANA)
ENTRADA: 1KG DE ALIMENTO NÃO

PERECÍVEL

E-MAIL: CORALEBANDA@FMO.ORG.BR

Elizabeth Sato foi uma das que subiram ao palco no Yosen

MARIO TOMITA/JORNAL DAS NAÇÕES


