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USP prepara plano de crescimento para os
próximos 15 a 20 anos, diz Sedi Hirano

DIVULGAÇÃO
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ANO NOVO CHINÊS –
Quem ficar na capital no feri-
ado do aniversário de São
Paulo poderá celebrar a en-
trada do Ano Novo Chinês,
a data mais importante do ca-
lendário da cultura chinesa.
Organizada pela JCI Brasil –
China, a festa, que comemo-

ra a chegada do Ano do Boi,
acontece no próximo fim de
semana. As atividades de mú-
sica, dança, artes marciais e
culinária serão concentradas
na Liberdade, o tradicional
bairro oriental da cidade de
São Paulo. Para o evento,
será instalado um palco para

apresentações na Praça da
Liberdade e, nas ruas próxi-
mas, barracas temáticas onde
os visitantes poderão conhe-
cer mais sobre a cultura, arte
e a culinária chinesas. Confi-
ra também artigo assinado
pelo presidente de Taiwan,
Ma Ying-jeou.

Para comemorar os 75 anos
de fundação, a USP realiza
este mês dois grandes even-
tos como parte da programa-
ção especial que prossegue
até o final deste ano. Os pon-
tos altos dos festejos aconte-
cerão no dia 25 (data de ani-
versário da USP), com apre-
sentações de um concerto
comemorativo da Orquestra

Sinfônica da USP e do Coral
USP, no Teatro Alfa, em são
Paulo. E também no dia 26
com uma Sessão Solene do
Conselho Universitário no
Memorial da América Latina,
na Barra Funda, onde a im-
portância do reconhecimento
às pessoas que se dedicaram
à construção da universidade
será discutida. Para falar so-
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O Centro de Chado Ura-
senke do Brasil realiza nes-
te domingo (18), às 12h, no
Hotel Intercontinental São
Paulo (Alameda Santos,
1123 – Cerqueira Cesar),
um de seus mais importan-
tes e tradicionais eventos, o
“Hatsugama Shinnenkai”,
isto é, a confraternização
que registra a primeira apre-
sentação da cerimônia do
chá do ano.

Chado Urasenke
realiza 1ª cerimônia
de chá do ano
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bre os 75 anos da maior ins-
tituição de ensino do País, o
Jornal Nippak entrevistou
um de seus principais profis-
sionais e que tem prestado re-
levantes serviços na USP, o
professor Sedi Hirano, ex-di-
retor da Faculdade de Filo-
sofia, Letras e Ciências Hu-
manas e chefe do Departa-
mento de Sociologia.

Japão cria
comitê de ajuda
a imigrantes
desempregados

–––—–––––––––| pág 05

A recessão que afeta o Ja-
pão está invertendo o flu-
xo de dekasseguis para o
arquipélago. Existem mais
nikkeis retornando para o
Brasil do que viajando para
o país asiático em busca de
trabalho. A precária situa-
ção de muitos dekasseguis
e outros imigrantes levou o
governo japonês a anunci-
ar no dia 13 (terça-feira),
a criação de um comitê
para auxiliar os estrangei-
ros em dificuldades finan-
ceiras. Embora nenhuma
medida concreta tenha sido
apresentada, o Ministério
da População e Igualdade
Entre os Sexos do Japão
divulgou que atuará na re-
colocação dos imigrantes
desempregados e no trei-
namento e educação, a
partir de fevereiro.

O novo cônsul geral do Ja-
pão em São Paulo Kazuaki
Obe, que substitui Masuo Ni-
shibayashi, tomou posse na
última segunda-feira (12).
Kazuaki Obe, 56 anos de ida-
de, é casado, nasceu na Pro-
víncia de Kanagawa, porém
mudou-se para Tóquio onde
se formou em Economia. Em
visita à redação do Jornal

Novo cônsul geral do Japão assume em São Paulo

––––——––––—–——––—–––––––——––––—–——––—––—–––––——–| pág 04

Nippak, Kazuaki Obe disse
que “será um grande prazer
poder contribuir e prestar as-
sistência aos nossos
concidadãos”. “Estou ciente
que São Paulo é a maior co-
munidade nikkei, fora do Ja-
pão. Tenho acompanhado os
problemas dos dekasseguis
brasileiros no Japão, que de-
vido à crise econômica mun-

dial perderam seus empregos
e estão passando grandes di-
ficuldades. Estamos unindo
forças para auxiliar da melhor
forma possível a volta de to-
dos aqueles que nos procu-
ram solicitando ajuda”, disse
Obe, acrescentando que a
crise econômica teve pouco
impacto no Brasil.

Escola expõe roupas
inspiradas no Centenário

DIVULGAÇÃO

Em comemoração aos 455
anos da cidade de São Pau-
lo, a Escola de Moda Sigbol
Fashion promove até o pró-
ximo dia 30, no Espaço Cul-
tural CPTM, na Estação
Brás, a exposição Arigatô Ja-
pão – A Moda do Japão. No
mesmo período, o Espaço
Cultural abriga também duas
mostras onde artistas inter-
pretam as peculiaridades da

capital paulista por meio de
pinturas, desenhos e fotogra-
fias: o 2º Salão da Paisagem
Paulistana e Retratando São
Paulo. Arigatô Japão, que já
percorreu vários shoppings
paulistanos e o Clube Atléti-
co Ypiranga, reúne 51 bone-
cas vestidas com criações ou
reproduções inspiradas nas
comemorações do Centená-
rio da Imigração Japonesa.
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A Associação Brasileira de
Ex-bolsistas no Japão rece-
be até o dia 16 de fevereiro
de 2009, as inscrições para
bolsas do Ministério da Edu-
cação, Cultura, Esportes, Ci-
ência e Tecnologia do Japão
– Mext. Com duração de um
ano e seis meses, elas são vol-
tadas para professores, coor-
denadores e assistentes edu-
cacionais do ensino funda-
mental e / ou médio.

Abertas inscrições
para bolsas de
estudo no Japão
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Após a bem-sucedida turnê da banda japonesa Monoral, que
passou por mais de dez cidades na América Latina em de-
zembro de 2008, quem visita o Brasil para uma série de shows
é a banda Lovely Mocochang.Com (LM.C), a convite do
portal JaME Brasil – Japanese Music Entertainment. Forma-
da pela dupla Maya e Aiji, a banda se apresenta no dia 25 de
janeiro, na casa de shows Santana Hall, em São Paulo.

Banda japonesa Lovely Mocochang.Com
se apresenta em São Paulo

Intercolonial deve reunir
mais de 800 atletas em SBC

ARQUIVO PESSOAL

Os mesatenistas estão em
contagem regressiva para o
Campeonato Brasileiro Inter-
colonial. A competição, que
este ano chega a sua 59ª edi-
ção, acontece de 23 a 25 des-

–––——––––—–——––—––––—––––––——–| pág 11

te mês, no Pavilhão Vera
Cruz, em São Bernardo do
Campo7. A organização é da
Acrepa e a supervisão, da
Comissão Organizadora do
Intercolonial (foto).
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SHING02 – O cantor de hip hop japonês, Shingo Annen, ou
melhor, Shing02 como gosta de ser chamado, esteve passeando
pelo bairro da Liberdade, em São Paulo, na última segunda-
feira (12). Em curta temporada no Brasil, Shing02 em compa-
nhia da cantora de Jazz Emi Meyer, que também é japonesa,
fez show em Recife e Salvador.

NATAÇÃO – Um registrense
vem conquistando espaço na
natação. Trata-se de Fabio
Onodera de 21 anos, que ini-
ciou na natação com 5 anos de
idade no Registro Base Ball
Club e treinou também na Ade-
re (Associação Desportiva
Registrense). Com patrocínio
da escola de idiomas Wizard e
da faculdade Unimonte, há
quatro anos ele treina e mora

em Santos, onde vem compe-
tindo pelo nas maratonas aqu-
áticas. Em 2008, sagrou-se
campeão no circuito, na cate-
goria sênior (19 a 24 anos). Para
esse ano, Fábio pretende conti-
nuar mantendo bons resultados
no circuito, mesmo reduzindo
seus treinos, pois além de gos-
tar do que faz, depende de seus
patrocinadores para terminar a
sua faculdade.

SOLIDARIEDADE – No dia
10 de janeiro, Tisako Umeki
Machado, diretora do Departa-
mento Social da Associação
Cultural Nipo-Brasileira de
Itajaí (SC) esteve em Registro
com o objetivo de agradecer as
pessoas que colaboraram para
socorrer as vítimas das enchen-
tes em Santa Catarina. Ela foi

recepcionada no Salão do Bun-
kyo por representantes do Bun-
kyo, RBBC, Fenivar, Lions Clu-
be de Registro, Unisa (Univer-
sidade de Santo Amaro),
Seicho-no-Ie, moradores do
Edifício Vale do Ribeira e da
Defesa Civil Regional, entre
outras entidades que ajudaram
arrecadar as mercadorias.

VISITA – A Associação Cul-
tural e Esportiva Nipo Brasilei-
ra de Osasco (Acenbo), sedia
no dia 1º de fevereiro, o 31º
Campeonato Sudoeste de
Sumô Mirim Infanto Juvenil –
Masculino e Feminino. O anún-
cio foi feito pelo diretor do De-
partamento de Sumô da Uces
(União Cultural e Esportiva

Sudoeste), Takio Otaki; Mario
Endo e Yoshio Kiyono, respec-
tivamente, vice-presidente e
presidente da Associação Nik-
key do Brasil; e Kiyoshi Koh,
ex-presidente da Acenbo. O
torneio é válido pela fase sele-
tiva para o Campeonato Pau-
lista de Sumô que acontece tam-
bém em fevereiro.

SAÚDE – O Grupo Saúde
Bandeirantes, do qual fazem
parte os Hospitais Bandeiran-
tes, Glória, Lacan (em São
Bernardo do Campo) e Regi-
onal do Vale do Paraíba (em
Taubaté), apresentou no últi-
mo dia 8 o seu mais novo in-
tegrante: o Hospital Leforte.
Localizado na Zona Sul de São
Paulo, o mais novo empreen-
dimento é voltado para a me-
dicina de emergência resolu-
tiva com atendimento integral
a pacientes adultos e pediátri-
cos de alta complexidade.

Dr. Luis Sarmento, Dr. João Antonio Aidar Coelho,
Dr. Marcelo Medeiros, Dr. Arthur Ricca.

Dr. Marcelo Medeiros, Dr. Joaquim Antonio
Medeiros, Dr. João Antonio Aidar Coelho e
convidados.

Dr. Dr. Arthur Ricca.Atendimento é voltado para emergência Recepcionistas do Leforte

ENTRE OCEANOS
–O Memorial da Amé-
rica Latina inaugurou a
mostra “Entre Oceanos
- 100 Anos de Aproxi-
mação entre Japão e
Brasil” na Galeria Mar-
ta Traba, no dia 04 de
dezembro. Os artistas
plásticos brasileiros,
nikkeis e japoneses
apresentam obras inédi-
tas até o dia 25 de ja-
neiro. A exposição é
parte integrante da mos-
tra “Creative Art
Session 2008”, evento
realizado em setembro
no Museu da Cidade de
Kawasaki, no Japão,
além da coletiva “Início
Após 100 Anos Brasil –
Japão”, na Galeria
Deco.

ERICO MARMIROLI / DIVULGAÇÃO

Os artistas plásticos James Kudo e Lia Chaia

O presidente da Fundação Memorial da América Latina
Fernando Leça (com microfone) discursa, sob o olhar dos
artistas

A galerista Hideko Suzuki Taguchi e o curador
Sidney Philocreon (Linha Imaginária)

Os artistas plásticos Yasuo Ogawa, Nobuhiko Suzuki, Kimi
Nii, a nutricionista Mirtes Ikeda e artista Mari Kanzaki

FJSP-JBNTV –  A emissora JBNTV fez o lançamento do
DVD oficial do Centenário da Imigração Japonesa no Hotel
Blue Tree Towers Paulista, em São Paulo, no dia 18 de dezem-

bro. Na ocasião, também foi anunciada os programas realiza-
dos em parceria com a Fundação Japão SP, como o “Saberes
dos Sabores”, “Pentatônica” e “Arquitetura & Design”, além
de cursos.

O músico Shen Ribeiro, o chef Carlos Ribeiro, a apresentadora
Magda Pucci e o diretor de arte e cultura da FJSP Jo Takahashi

 ERICO MARMIROLI / DIVULGAÇÃO

O diretor de arte e cultura da FJSP Jo Takahashi, a assessora cultural
senior da FJSP Michiko Okano e o chef/jornalista Marcelo Katsuki

CARNAVAL – O Carnaval
paulistano já tem sua corte. O
professor de dança Robério
Thedoro de Souza, de 27 anos,
é o Rei Momo mais magro da
história da folia paulistana: ele
pesa 91 kg distribuídos em 1,81
metro de altura. Souza, que
representa a escola de samba
Mocidade Alegre, terá a com-
panhia da rainha Camila Silva,
de 23 anos, representante da
Vai-Vai e as princesas, Elaine
de Abreu, de 31 anos, da Ro-
sas de Ouro (primeira prince-
sa) e Mara Kelly Silva, de 25
anos, da Unidos do Peruche.

KENJI MIYO
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USP-75 ANOS/ENTREVISTA/SEDI HIRANO

“Os nossos olhos estão voltados mais para o Norte
e para o Ocidente, não estão para o Oriente”

AUniversidade de São
Paulo (USP) está co-
memorando 75 anos

de fundação em meio à reali-
zação de vários eventos, que
começaram em 2008 e pros-
seguem até o final deste ano.
Um dos acontecimentos reali-
zados foi o Encontros e Me-
mórias: A inserção nikkei na
USP e na sociedade brasileira
(outubro de 2008 - fez parte
dos festejos do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil),
que enfatizou os docentes
nikkeis da instituição quanto as
suas origens, trajetórias, pro-
cessos de formação e ativida-
des de pesquisa. Uma comu-
nidade e suas várias formas de
produção de saberes, bem
como de seu sentido para a
sociedade.

Nesse contexto a participa-
ção dos nikkeis na USP é mar-
cante, tanto que várias autori-
dades, personalidades e profis-
sionais estudaram, trabalha-
ram, pesquisam e ocupam im-
portantes cargos na universi-
dade.

Um dos grandes profissio-
nais nikkeis que tem prestado
relevantes serviços na USP é
o professor Sedi Hirano, ex-
diretor da Faculdade de Filo-
sofia, Letras e Ciências Huma-
nas e chefe do Departamento
de Sociologia. Atualmente ele
é pró-reitor de Cultura e Ex-
tensão Universitária e Bolsis-
ta de Produtividade em Pes-
quisa do CNPq. Para falar dos
75 anos de fundação da USP,
a reportagem do Jornal
Nippak entrevistou o profes-
sor. Confira a entrevista.

Jornal Nippak - Um evento
vai homenagear os fundado-
res da USP como parte dos
festejos de aniversário,
quem são os pioneiros da ins-
tituição?
Sedi Hirano: Uma parte era
a aristocracia do café, que per-
deu a Revolução de 1932. Fa-
mílias como Armando Sales de
Oliveira, Mesquita, a tradicio-
nal família paulista de fazen-
deiros, e o educador iluminado
Fernando de Azevedo, ideali-
zaram uma universidade de
ponta para formar as elites
paulistanas e ao mesmo tem-
po as lideranças políticas, aca-
dêmicas e científicas. Eu te-
nho a impressão que a USP,
como um projeto dessa elite, é
muito bem-sucedido porque os
professores da universidade
ocupam os postos mais impor-
tantes na estrutura social e
econômica brasileira. Porém,
a USP também se distanciou
um pouco porque ela se tor-
nou uma universidade crítica,
extremamente revolucionária
e inovadora, que cultivou esse
espírito crítico de renovação,
digamos que a instituição foi
uma revolução que ocorreu no
Brasil na área da cultura uni-
versitária. Junto com a USP
veio a Unicamp e a Unesp, as
três dominam 50% de toda
produção nacional na área ci-
entífica e acadêmica, então é
um projeto com padrão inter-
nacional. Se você vai para
Havard, Universidade de Pa-
ris, Japão, países da América
Latina, a USP é considerada
como uma universidade de
ponta e que qualquer jovem

USP no Brasil qual a rela-
ção dessa instituição de en-
sino com as personalidades
e profissionais nikkeis for-
mados nessa entidade?
Sedi Hirano: O professor
Kokei Uehara, presidente da
Sociedade Brasileira de Cultu-
ra Japonesa e de Assistência
Social (Bunkyo), é um grande
engenheiro, pesquisador, espe-
cialista e fundador do laborató-
rio de hidráulica, e têm inúme-
ros projetos. Ele foi um dos pri-
meiros a viajar para a França

por que a Escola Politécnica
tem convênio com a École
Polytechnique da França e a
faculdade de filosofia dá curso
de francês para que os enge-
nheiros que vão pra lá tenham
um duplo diploma e através do
francês poder entender as au-
las conceituais e técnicas. Tem
o Célio Taniguchi, que foi dire-
tor da Escola Politécnica; na
faculdade de geologia tem o
doutor Jorge Kazuo,que foi di-
retor; Miyaki Isao é diretor da
Faculdade de Odontologia;
Shozo Motoyama que trabalha
na área da História da Ciência;
entre outras faculdades que
foram dirigidas por nikkeis. Eu
sou o único nissei a atingir o
cargo mais alto na hierarquia
acadêmica da Universidade de
São Paulo. Também tem arqui-
tetos conceituados com proje-
tos ousados, formados, e de
prestigio nacional e internacio-
nal, como o Ruy e o Ricardo
Ohtake, que são pessoas com
projetos até no Museu de Arte
Moderna de Nova York, conhe-
cidos como grandes inovadores
da arquitetura não só nacional,
mas internacional.

Jornal Nippak - Quais são
os projetos profissionais do
senhor a curto e médio pra-
zo?
Sedi Hirano: Estou fazendo
estudos comparados entre paí-
ses da América Latina e asiáti-
cos. No início, há 15 anos, quan-
do comecei a fazer esse tipo de
estudo, quando se dizia que de
todos os capitalismos desenvol-
vidos o mais desigual estrutu-
ralmente e o com o maior nú-
mero de pobreza era os Esta-
dos Unidos, o pessoal ficava
espantado; e quem tinha a me-
nor taxa de desigualdade era o
Japão e a Coréia, as pessoas
ficavam abismadas. Qualquer
pessoa que vai para o Oriente
acaba percebendo que não é
bem assim. No Japão tem uma
democracia e as regras valem.
Na civilização se seguem nor-
mas que são para todos, com
isso melhora a qualidade das

relações democráticas nesses
países. Nesta pesquisa que es-
tou fazendo (já publiquei traba-
lhos na Universidade de Sofia
no Japão, no México, na Ale-
manha e países da América
Latina), e financiada pelo
CNPq, pretendo, nos próximos
três a cinco anos, continuar fa-
zendo esse tipo de investigação
porque existe um capitalismo
mais igualitário, que produz
menos pobreza, desigualdade,
menor índice de criminalidade
e de população encarcerada.
Isso é importante porque os
dados não são do Governo ja-
ponês, são das Organizações
das Nações Unidas (ONU), do
Banco Mundial, os dados estão
lá, mas as pessoas não se
esquematizam, não classificam
os dados, não fazem uma aná-
lise aprofundada e pertinente.

Jornal Nippak - Em virtude
da recessão que atinge o Ja-
pão no momento, os dekas-
seguis estão perdendo o em-
prego, espaço e tendo a mão-
de-obra ameaçada pelos
“estagiários” de outros paí-
ses asiáticos que estão sen-
do contratados pelas indús-
trias japonesas. O que o se-
nhor pensa a respeito?
Sedi Hirano: Quando uma cri-
se econômica chega, os primei-
ros a serem atingidos são os
imigrantes, isso acontece em
qualquer país do mundo, não é
só no Japão. Isso está aconte-
cendo na Espanha, em Portugal,
nos Estados Unidos. Como eles
são trabalhadores temporários
(exceto a alguns funcionários até
estáveis ocupando cargos em
posições de relevância), uma
parte ponderável dos dekasse-
guis acaba perdendo o emprego
porque a indústria automobilísti-
ca, que tem um alto valor agre-
gado está em crise de consumo
que atinge principalmente os Es-
tados Unidos e a Europa. Como
o Japão é o maior exportador de
carros do mundo (a Toyota é a
maior produtora de veículos do
planeta), quando há uma contra-
ção no mercado norte-america-
no e europeu, necessariamente
a crise atinge o Japão. Alcan-
çando a indústria automobilísti-
ca e a rede de indústrias agre-
gadas que produzem os insumos
e auto peças, é uma crise em
cadeia. Enquanto o presidente
Lula diz que a crise é marola, a
indústrias automobilística, side-
rúrgica e de construção estão
sentindo. Toda a crise atinge os
EUA, Europa, África, o Japão
e a América Latina, isso é
indubitável que é exatamente a
falta de taxa para financiar o
consumo. A grande crise é a
crise de consumo porque a cri-
se dos grandes bancos, dos gru-
pos financeiros dos Estados
Unidos na Europa fez com que
o setor se comprimisse de uma
forma radical e violenta. A taxa
de desemprego nos EUA atin-
giu mais de 2,6 milhões, na Eu-
ropa a taxa de é altíssima, no
Japão o desemprego está cres-
cendo. A crise é mundial, não
asiática, japonesa. Essa crise
tem características de ser não
de curto prazo, mas de médio
que pode se prolongar como se
fosse de longo prazo. Essa con-
tração pode ser de três a cinco
anos ou mais.

formado é considerado profis-
sional, cientista, pesquisador de
grande nível, alcance teórico e
de investigação inovadora.

Jornal Nippak - Ao comple-
tar 75 anos de atividades,
qual a importância da USP
para a sociedade brasilei-
ra?
Sedi Hirano: A USP nasceu
em 1934 através da Faculda-
de de Filosofia, Ciências e Le-
tras que foi a célula máxima
da USP, portanto, todo o ensi-
no da ciência, das letras, da
humanidade ficava na faculda-
de de filosofia. A universidade
nasceu com cinco a seis uni-
dades acadêmicas incorporan-
do a centenária Faculdade de
Direito, da Escola Politécnica,
da Escola de Agricultura Luis
de Queiroz, e outras unidades.
A partir daí, a ciência nasceu
na faculdade de filosofia, com
o ensino da ciência como pro-
fissão e o cientista dedicado,
em tempo integral. Visualizan-
do a USP, hoje mais de 70%
das unidades científicas (físi-
ca, química, geologia, biologia,
história natural, tudo relaciona-
do à pesquisa científica, ciên-
cias da vida, exatas e huma-
nas), eram departamentos da
faculdade de filosofia. Com a
reforma na década de 70 para
80 toda a área das ciências
acima se transformaram em
institutos. Se centrarmos a
análise da produção científica
da USP, fica de uma forma
concentrada nos cursos de ci-
ência que pertenciam à antiga
faculdade de filosofia. Sendo
assim, se a faculdade de filo-
sofia não tem o conceito na

sociedade civil, ela tem concei-
to na comunidade acadêmica
científica que conhece. Então,
os cientistas políticos, sociólo-
gos, antropólogos, historiado-
res, o pessoal que atua na área
de ciências humanas é consul-
tado pelas universidades de
ponta dos Estados Unidos, da
Europa e do Japão como uma
das melhores massas críticas
que se formam no Brasil e na
América Latina. Mesmo se
colocar as universidades ibero-
americanas, a faculdade de fi-
losofia da USP está em primei-
ro lugar. Ela é conceituadíssi-
ma na área técnico científica.

Jornal Nippak - O que o fu-
turo reserva para a USP?
Sedi Hirano: Continuando
com esse padrão, a USP sem-
pre vai ocupar um papel fun-
damental e importante, basta
dizer que a própria reitoria da
universidade na gestão atual já
está preparando um plano de
desenvolvimento estratégico
para os próximos 15 ou 20
anos para que ela não só con-
tinue de padrão internacional
e mundial como ela é, mas de
reafirmar, reorganizar e
reprojetar vários outros proje-
tos articulando com universi-
dades de ponta americanas,
européias e asiáticas. Até por-
que a produção científica hoje
em dia não é mais apenas de
um único país, é de uma pro-
dução globalizada, internacio-
nal e mundial.

Jornal Nippak - O senhor
pode citar os intercâmbios
atuais existentes entre a USP
e as universidades japone-

sas e as suas respectivas im-
portâncias?
Sedi Hirano: Existem entre 15
e 20 intercâmbios. Tem com a
Universidade de Kyushu fir-
mado há dois anos; um proto-
colo de intenções que está sen-
do firmado com a Universida-
de de Osaka (a terceira insti-
tuição do Japão – a primeira é
a de Tokyo e a segunda
Kyoto). Temos convênios fir-
mados com a Universidade de
Sofia, instituição conceituada
na área de humanidades e lín-
guas, onde parte da diploma-
cia japonesa se formou; com
a Universidade de Keio, tanto
a faculdade de direito quanto
da de medicina; com a Univer-
sidade de Tokyo; e com a Uni-
versidade Federal de Osaka.
Vários outros convênios estão
sendo processados com a Uni-
versidade de Tohuku, Norte do
Japão.

Jornal Nippak - Na sua ava-
liação os intercâmbios são
essenciais e importantes
para as relações entre o Bra-
sil e o Japão?
Sedi Hirano: São importantes
porque, em geral, o estudante
brasileiro não gosta de ir tanto
para o Japão, nem para a Chi-
na, eles querem ir para a Eu-
ropa ou Estados Unidos, mas
eu recebi vários estudantes
das universidades japonesas
de Sofia, de Tenri, e de Osa-
ka. Ao mesmo tempo têm alu-
nos nossos que estão na Uni-
versidade de Osaka e de So-
fia. Então esse tipo de inter-
câmbio é importante porque
têm algumas universidades em
nível de excelência fazendo
pesquisa de ponta nas institui-
ções japonesas e nem sempre
essas pesquisas são conheci-
das pelos universitários brasi-
leiros. Os nossos olhos estão
voltados mais para o Norte e
para o Ocidente, não estão
para o Oriente.

Jornal Nippak – Em face da
grande importância e reco-
nhecimento educacional da

“A USP sempre vai ocupar um papel fundamental e importante”

“Sou o nissei a atingir o posto mais alto na hierarquia da USP”

“Em geral, os estudantes brasileiros preferem ir para a Europa”
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MEIO AMBIENTE

Delegação do Nippon
Keidanren visita o País

Desembarcou no último dia
15 em São Paulo uma delega-
ção do Comitê para Preserva-
ção da Natureza do Nippon
Keidanren para visitar o Bos-
que da Amizade Brasil-Japão
e o Bosque da Diversidade, no
Parque Ecológico do Tiete, que
em 2008, receberam subsídios
do Fundo para Preservação da
Natureza do Nippon Keidanren
(KNCF).

O Bosque da Amizade Bra-
sil- Japão, em implantação, em
comemoração ao Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil, objetiva o plantio de 100
mil árvores nativas da Mata
Atlântica, coordenado pela
Associação Brasileira dos Imi-
grantes Japoneses e Associa-
ção Oisca-Brasil.

O Bosque da Diversidade,
em implantação desde 2004,
em comemoração aos 450
anos da fundação da cidade de
São Paulo, é coordenado pela
Abjica (Associação dos Ex-
Bolsistas da Jica São Paulo).

O Nippon Keidanren, (Japan
Business Federation) é a mais
poderosa entidade econômica
japonesa que congrega aproxi-
madamente 1300 maiores em-
presas japonesas, que em 1992,

o ano do ECO92, constituiu o
Comitê para Preservação da
Natureza e o Fundo para Pre-
servação da Natureza.

O Fundo para Preservação
da Natureza, é constituído de
doações das empresas e nos
16 anos, apoiou 800 projetos
com o total de recursos de
aproximadamente de 2,4 bi-
lhões de ienes que correspon-
de a 27 milhões de dólares.

Alguns dos projetos que re-
ceberam recursos do KNCF,
tem-se o plantio de árvores na
China para combater a deserti-
ficação, recuperação dos man-
gues na Tailândia e Vietnã, para
o desenvolvimento da carcino-
cultura, proteção ao orangotan-
go em processo de extinção na
ilha Bornéu , proteção do bio sis-
tema em Galápagos etc.

O Comitê para Preservação
da Natureza tem como ativida-
de, além de administrar o
KNCF, incentivar as empresas
a se preocuparem com o meio
ambiente, fornecendo as devi-
das informações, aproximar as
empresas das ONGs (Organi-
zações não governamentais) e
tem como próxima meta o de-
senvolvimento de trabalho em
torno da biodiversidade.

COMUNIDADE

Ikoi-no-Sono oferece cursos
com participação gratuita

A partir de 2 de fevereiro,
o público interessado pode se
inscrever nos cursos promovi-
dos pela Assistência Social
Dom José Gaspar (Ikoi-no-
Sono). Em fevereiro, iniciam os
treinos de dança sênior e o
Grupo de Apoio aos Cuidado-
res de Idosos, com encontros
no prédio do Bunkyo, em São
Paulo.

Em março, começa a 18º
turma do curso de familiares e
voluntários que cuidam de ido-
sos, no Jardim de Repouso São
Francisco (Guarulhos), e tam-
bém o Programa Básico de
Orientação a Cuidadores de
Idosos, com aulas no prédio do
Bunkyo, em São Paulo. Mais
detalhes e informações abai-
xo:

18° Curso para Familiares
e Voluntários que Cuidam
de Idosos no Município de
Guarulhos-SP

Data: 4 de março de 2009
a 27 de maio de 2009 (4ª fei-
ra)

Horário: 13 às 16 horas
Local: Rua Jardim de Re-

pouso São Francisco, 881 -
Guarulhos

Informações: (11) 2480-
1122 com Cinthia

Programa Básico de Orien-
tação a Cuidadores de Ido-
sos - SP

Data: 4 de março de 2009
a 3 de junho 2009 (4ª feira)

Horário: 13 às 16 horas
Local: Rua São Joaquim,

381 - Liberdade
Informações: (11) 3208-

7248/3209-0215 com Sirley

Grupo de Dança Sênior
Data: Toda 3ª feira da 2ª

semana, a partir de Fevereiro
Horário: 14 às 15h30min
Local: Rua São Joaquim,

381 - 1°andar - sala de expo-

sição -Liberdade
Informações: (11) 3208-

7248/3209-0215 com Sirley

Grupo de Apoio aos Cuidado-
res de Idosos Familiares e Vo-
luntários “Ikoi-no-Sono”

Data: Toda 3ª feira da 1ª
semana, a partir de Fevereiro

Horário: 14 às 15h30min
Local: Rua São Joaquim,

381 - 1°andar - sala 14 -Liber-
dade

Informações: (11) 3208-
7248/3209-0215 com Sirley

Sobre a entidade – A Assis-
tência Social Dom José
Gaspar iniciou suas atividades
em junho de 1942, sob a deno-
minação de Comissão Católi-
ca Japonesa de São Paulo, sob
o amparo da Igreja Católica.
Ao constituir-se legalmente
em Instituição social no ano de
1953, adotou a denominação
atual em homenagem a D. José
Gaspar de Affonseca e Silva,
Arcebispo de São Paulo, que
assumiu o encargo de super-
visionar todos os trabalhos da
incipiente comissão.

A Assistência Dom José
Gaspar é constituída por um
número ilimitado de associa-
dos, com escritório sede em
São Paulo, no bairro da Liber-
dade, e é mantenedora do Jar-
dim de Repouso São Francis-
co, localizada no Município de
Guarulhos, SP.  É uma entida-
de filantrópica exclusiva da
Assistência Social, e recebe
idosos fragilizados, de 80 a 90
anos, dependentes ou semi-
dependentes, que necessitam
de cuidados especializados.

A Assistência Social Dom
José Gaspar fica na Rua São
Joaquim, 381, 4º andar, sala 42
(prédio do Bunkyo). Informa-
ções pelo telefone: 11/3208-
7248 / 3209-0215

(Fonte: www.bunkyo.org.br)

Curso  de Orientação a Cuidadores de Idosos terá início em março

DIVULGAÇÃO

USP-75 ANOS/EVENTOS

Aos 75 anos, USP planeja ser
a universidade do século 21

O novo cônsul geral do Ja-
pão em São Paulo Kazuaki
Obe, que substitui Masuo Ni-
shibayashi, tomou posse na úl-
tima segunda-feira (12).
Kazuaki Obe, 56 anos de ida-
de, é casado, nasceu na Pro-
víncia de Kanagawa, porém
mudou-se para Tóquio onde se
formou em Economia.

Na década de 70 ingressou
no Ministério dos Negócios
Estrangeiros, foi diretor adjun-
to da Segunda Divisão do De-
partamento da América Lati-
na e do Caribe. Começou sua
carreira como diplomata na Ar-
gentina onde atuou por duas

DIPLOMACIA

Novo cônsul geral do Japão assume em São Paulo
do à crise econômica mundial
perderam seus empregos e
estão passando grandes difi-
culdades. Estamos unindo for-
ças para auxiliar da melhor
forma possível a volta de to-
dos aqueles que nos procuram
solicitando ajuda”, disse Obe,
acrescentando que a crise eco-
nômica teve pouco impacto no
Brasil.

Indagado sobre as come-
morações dos 100 Anos da
Imigração Japonesa no Brasil,
o novo cônsul acredita que o
Brasil obteve grandes alianças
e bons resultados com a vinda
do príncipe herdeiro. Segundo
o cônsul, o Japão teve cerca
de 500 eventos referentes às
comemorações, e no Brasil
foram mais de mil.

Um deles foi o Moti Tsuki,
realizado no dia 31 de dezem-
bro, na Praça da Liberdade.
“Acho que 40% da população
japonesa tenha assistido a co-
bertura ao vivo. Deu para no-
tar que a atuação dos japone-
ses em São Paulo é muito mar-
cante”, destacou o novo côn-
sul, que fez questão de presti-
giar o evento.

tornou ao Japão e foi convida-
do para ser Diretor de Plane-
jamento da Jica (Japan Inter-
national Cooperation Agency).
No ano passado foi nomeado
cônsul geral do Japão em São
Paulo.

Em visita à redação do Jor-
nal Nippak, Kazuaki Obe dis-
se que “será um grande pra-
zer poder contribuir e prestar
assistência aos nossos
concidadãos”. “Estou ciente
que São Paulo é a maior co-
munidade nikkei, fora do Ja-
pão. Tenho acompanhado os
problemas dos dekasseguis
brasileiros no Japão, que devi-
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vezes. Foi Conselheiro da
Embaixada do Japão na Arábia
Saudita e exerceu como pri-
meiro secretário da Embaixa-
da do Japão na Austrália. Re-

O novo cônsul, Kazuaki Obe

Para comemorar os 75
anos de fundação, a
Universidade de São

Paulo (USP) realiza este mês
dois grandes eventos como
parte da programação especi-
al que prossegue até o final
deste ano. Os pontos altos dos
festejos acontecerão no dia 25
(data de aniversário da USP),
com apresentações de um con-
certo comemorativo da Or-
questra Sinfônica da USP e do
Coral USP, no Teatro Alfa, em
são Paulo. E também no dia
26 com uma Sessão Solene do
Conselho Universitário no
Memorial da América Latina,
na Barra Funda, onde a impor-
tância do reconhecimento às
pessoas que se dedicaram à
construção da universidade
será discutida.

Até maio de 2009 vários se-
minários serão realizados nos
vários campi da instituição (São
Paulo, Piracicaba, Bauru, Ribei-
rão Preto, Lorena, São Carlos e
Pirassununga). Haverá também
uma série de palestras denomi-
nada “Fronteiras do Conheci-
mento: presente e futuro”, com
a participação de pesquisadores
e cientistas renomados. O
campus de São Carlos em es-
pecial promove entre os dias 1º
a 9 de março de 2009 a exposi-
ção Tesouros do Nosso Campus
no Shopping Center São Carlos.

O planejamento dos eventos
têm três objetivos: O primeiro é
dar mais visibilidade para a ins-
tituição e, para isso, será reali-
zada entre os dias 1º de agosto
a 1º de outubro de 2009 a expo-
sição “Tesouros da USP”, na
Oca, no parque Ibirapuera. A
segunda diretriz diz respeito às
contribuições da universidade
para o futuro, que serão debati-
das em workshops e seminários
com pesquisadores renomados
em diversas áreas. O terceiro
objetivo se refere ao reconheci-
mento às pessoas que colabo-
raram, de alguma forma, com a
universidade e estará represen-
tado na mostra “Fundadores da
USP”. O anúncio dos objetivos
foi feito pela presidente da co-
missão executiva das comemo-
rações dos 75 anos, Solange
Oliveira Rezende.

Patrimônio – O intuito da
mostra “Tesouros da USP” es-
pecificamente em termos de vi-
sibilidade, é mostrar à socieda-
de brasileira, o patrimônio cien-
tífico e cultural que a institui-

DIVULGAÇÃO

Complexo da Cidade Universitária: visibilidade, contribuições para o futuro e reconhecimento

tes atuam em todas as áreas
do conhecimento. O evento
contou com a participação da
reitora da USP, Suely Vilela.

A intenção da USP segun-
do Solange Oliveira Rezende
é resgatar a história da univer-
sidade, olhar o presente e re-
fletir sobre as contribuições
para o futuro. Ela ressaltou
também a importância das mis-
sões científicas estrangeiras
que deram uma visão cosmo-
polita para a universidade.

CONCERTO DA ORQUESTRA
SINFÔNICA DA USP
QUANDO: DIA 25 DE JANEIRO

HORÁRIO: 20H
ONDE: TEATRO ALFA – RUA BENTO

BRANCO DE ANDRADE FILHO, 722 –
SANTO AMARO – SÃO PAULO.
INFORMAÇÕES E RESERVAS: 3091-3402

SESSÃO SOLENE DO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO
QUANDO: DIA 26 DE JANEIRO

HORÁRIO: 14H
ONDE: MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

(AUDITÓRIO SIMON BOLÍVAR) RUA AURO

SOARES DE MOURA ANDRADE, 644 –
BARRA FUNDA – SÃO PAULO.
INFORMAÇÕES E RESERVAS: 3091-3402
E-MAIL: CERIMO@USP.BR

EXPOSIÇÃO EM OBRAS - A
CONSTRUÇÃO DA CIDADE
UNIVERSITÁRIA
QUANDO: DO DIA 26 DE JANEIRO ATÉ 1º
DE FEVEREIRO

HORÁRIO: 9H ÀS 18H
ONDE: MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

(AUDITÓRIO SIMON BOLÍVAR) RUA AURO

SOARES DE MOURA ANDRADE, 644 –
BARRA FUNDA – SÃO PAULO. NO LOCAL

SERÃO EXPOSTAS 60 IMAGENS EM GRANDE

FORMATO A PARTIR DE FOTOS DO ACERVO

DA USP
INFORMAÇÕES: 3091-3402

ção construiu ao longo de dé-
cadas, afirma Solange Oliveira
Rezende, do Instituto de Ciên-
cias Matemáticas e de Com-
putação (ICMC) da USP São
Carlos e presidente da Comis-
são Executiva. Além disso, a
intenção é revelar o impacto e
conquistas gerados por esse
patrimônio. A visibilidade abran-
ge desde atividades de caráter
acadêmico, que ressaltam o es-
pírito científico da instituição,
até ações que remontam à his-
tória da universidade, desde a
sua criação.

Para o diretor do Instituto
de Física de São Carlos,
Glaucius Oliva, e presidente da
Comissão de Planejamento da
universidade, a USP cumpriu
com a sua missão de uma gran-
de universidade do século 20.
O dirigente destaca que agora
é necessário ter certeza de
que ela consiga ser uma gran-
de universidade do século 21.

Organização – A organização
das atividades e comemorações
dos 75 anos está a cargo de dois
grupos: a Comissão de Honra
e a Comissão Executiva. A pri-
meira estabeleceu as diretrizes
que nortearão a programação:
visibilidade, contribuições para
o futuro e reconhecimento às
pessoas que contribuíram, de
algum modo, para a instituição.
A Comissão Executiva será a
responsável por coordenar a
aplicação das diretrizes e orga-
nizar atividades específicas re-
lativas ao jubileu.

A mostra “Tesouros da
USP”, por exemplo, terá duas
curadorias, uma artística e ou-
tra científica, e serão expos-
tas peças dos museus de arte

que estão em diversas institui-
ções da USP e de seus institu-
tos científicos, como os museus
do Ipiranga, de Arte Contem-
porânea (MAC) e da Ciência.

Haverá a reedição de algu-
mas obras de fundadores da
USP e pela primeira vez, a ins-
tituição lançará a série de pos-
tais “USP em Postais” com
fotos de seus diferentes campi.
O primeiro módulo da coleção
trata da natureza na instituição.
Foi lançado também um site, a
agenda de eventos e uma li-
nha do tempo que podem ser
consultadas no site
www.usp.br/75 anos.

Resgate – Cada campus pre-
para também exposições, con-
certos e uma série de eventos,
que começaram em setembro
de 2008. O campus de Lorena,
por exemplo, comemorou a
data nos dias 21 a 26 de se-
tembro na Casa de Cultura do
município, durante a 2ª Sema-
na de Arte e Cultura da Esco-
la de Engenharia de Lorena.
No dia 10 de outubro o
campus de Piracicaba apre-
sentou a Orquestra Paulistana
de Viola Caipira no Teatro
Municipal Dr. Losso Netto.

O delineamento das ações
futuras virá, principalmente, do
workshop Planejando o Futu-
ro: USP 2034, já realizado nos
dias 3 e 4 de setembro de 2008
e cujo segundo módulo foi pro-
movido nos dias 14 e 15 de
outubro. Os temas debatidos
foram selecionados a partir de
consulta às unidades de ensi-
no e pesquisa, sobre os pontos
centrais para se traçar os ru-
mos da universidade nos pró-
ximos 25 anos. Os palestran-



São Paulo, 16 de janeiro de 2009 JORNAL NIPPAK 5

BAIRRO ORIENTAL

São Paulo comemora a chegada
do Ano do Boi na Liberdade

MA YING-JEOU
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

DA CHINA (TAIWAN)

Desde maio deste ano, as
relações entre Taiwan e a Chi-
na continental têm apresentado
uma notável distensão condizen-
te com nossas iniciativas de
melhorar a interação através do
Estreito de Taiwan. Tal desen-
volvimento tem concedido a
Taiwan ampla afirmação inter-
nacional por sua recém-desco-
berta determinação de desem-
penhar o papel de pacificador.
Também, tendo vivenciado, por
duas vezes, transferências pa-
cíficas de poder entre partidos
governantes, o sistema de go-
verno democrático de Taiwan
tem demonstrado a sua crescen-
te maturidade. Esperamos que
isso possa servir não apenas de
inspiração para outras nações
na região como também de fa-
rol da liberdade para sociedades
chinesas em todos os lugares.

Após assumir o poder, ime-
diatamente nos movemos para
reativar as consultas institucio-
nalizadas através do Estreito
entre a semi-oficial Fundação
de intercâmbio do Estreito
(SEF) e sua congênere na Chi-
na continental, a Associação
para Relações através do Es-
treito de Taiwan (ARATS), as
quais estiveram interrompidas
por mais de dez anos.

Políticas de reconciliação
através do Estreito – Com-
plexos fatores históricos têm
suscitado vários desacordos

interação progressiva.
A segunda rodada das

“Conversações Chiang-Chen”,
realizada em novembro, sinali-
za a primeira vez que um re-
presentante de alto nível da
China continental visitou Tai-
wan desde que os dois lados se
separaram há sessenta anos.
Durante as conversações, as
delegações da SEF e da
ARATS se concentraram em
temas econômicos e outros as-
suntos vitais para o bem-estar
das pessoas em ambos os la-
dos do Estreito. Também foram
assinados acordos sobre trans-
porte marítimo, transporte aé-
reo, serviços postais e seguran-
ça alimentar. Com a implemen-
tação de tais acordos — após
a expansão dos dois acordos
alcançados em Beijing em ju-
nho — espera-se que as movi-
mentações de cidadãos de Tai-
wan através do Estreito sejam
facilitadas enormemente e que
os custos de transportes sejam
reduzidos significativamente.

O revezamento entre Taiwan
e China continental como local
para a realização das conversa-
ções SEF-ARATS demonstra a
disposição dos dois lados de con-
duzir as negociações em pé de
igualdade e abster-se de negar
a existência e a legitimidade um
do outro, anunciando uma nova
era nas relações através do es-
treito, onde o confronto é subs-
tituído pelo diálogo.

A segurança e o espaço in-
ternacional de Taiwan –
Para abraçar plenamente esta
oportunidade histórica e culti-

Taiwan: o Pacificador da Ásia-Pacífico
var a paz através do Estreito
no espírito da busca da huma-
nidade por harmonia social, a
melhoria das relações através
do Estreito deve, em parte, ser
manifestada no cessar, por
parte da China continental, da
intimidação militar e no respei-
to ao espaço internacional de
Taiwan.

Para que possamos lançar
um sólido alicerce para a paz
duradoura através do Estreito,
trabalharemos para estabele-
cer medidas de confiança mi-
litar e criar condições favorá-
veis para a negociação de um
acordo de paz.

A respeito do nosso espa-
ço internacional, continuare-
mos a manter os nossos prin-
cípios de “diplomacia flexível”
e observar uma “trégua diplo-
mática” sobre a rivalidade an-
tagônica que suprime oportu-
nidades de participação cons-
trutiva na comunidade global.
Assim esperamos encorajar a
cooperação através do Estrei-

desafiantes entre Taiwan e a
China continental. Apesar dos
altos e baixos nas relações
através do Estreito nas últimas
seis décadas, a expansão das
interações do setor privado
tem fortalecido o desejo co-
mum de desenvolvimento pa-
cífico desejado pelas pessoas
nos dois lados do Estreito. Este
governo tem, portanto, traba-
lhado incessantemente para
agarrar esta oportunidade his-
tórica e abrir uma janela de
diálogo que possa impulsionar
o desenvolvimento propício a
conciliação e a paz.

Na premissa do espírito de
colocar Taiwan em primeiro
lugar para o benefício de seu
povo, nosso governo tem dado
passos criteriosos para desen-
volver as relações econômicas
de Taiwan com a China conti-
nental enquanto reduz o con-
fronto e minimiza as tensões
nas questões internacionais de
modo a assegurar um espaço

internacional razoável para
Taiwan. Acreditamos que os
dois lados do Estreito de Tai-
wan certamente têm a habili-
dade de dar as mãos e aplicar
a nossa sabedoria coletiva no
desafio de criar um novo rela-
cionamento com base na paz,
prosperidade, dignidade, reci-
procidade e cooperação.

Substituindo o confronto
pelas consultas – Agora,
duas décadas depois que o me-
canismo de diálogo SEF-
ARATS foi posto em ação,
Taiwan precisa responder às
oportunidades de desafios que
apareceram com a ascensão
da China continental e a glo-
balização, continuando a im-
pulsionar a sua democracia,
construindo um firme alicerce
para o desenvolvimento eco-
nômico sustentável, promoven-
do a igualdade social e inte-
grando totalmente Taiwan às
estruturas globais para uma

Ma Ying-Jeou: “Taiwan tem demonstrado sua maturidade”
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to em organismos e contextos
internacionais com foco na con-
tribuição para o bem-estar glo-
bal.

Portanto, exortamos a Chi-
na continental a exercitar a sa-
bedoria de suspender as táticas
diplomáticas de espremer o es-
paço internacional de Taiwan,
onde não há vencedor e reco-
brar o ânimo com a aspiração
de nosso povo para desempe-
nhar o seu papel de direito na
comunidade internacional. É a
nossa firme crença que a esco-
lha de tal caminho iluminado
oferece a melhor esperança
para os dois lados no Estreito
de Taiwan possam dar as mãos
na promoção do bem estar da
humanidade e nas futuras pers-
pectivas para uma paz regional
duradoura.

O firme compromisso de Tai-
wan com a paz – A promoção
da paz e relações mais caloro-
sas através do estreito de Tai-
wan está no interesse comum
dos povos dos dois lados do Es-
treito e, realmente, é uma aspi-
ração comum das pessoas em
todo o mundo. Enquanto os de-
safios à frente não devem ser
subestimados, não obstante
acreditamos firmemente que
esta busca merece os nossos
mais sinceros esforços. Pois so-
mente dando a ela tudo de nós,
poderemos realizar o nosso com-
promisso solene de trabalhar para
a paz e a estabilidade regional.

(Fonte: Divisão de Informa-
ções do Escritório Econômi-
co e Cultural de Taipei)O presidente Ma-Ying-Jeou

ARTIGO

Pela quarta vez, São Paulo
terá a chance de cele-
brar a entrada do Ano

Novo Chinês, a data mais im-
portante do calendário da cul-
tura chinesa. Organizada pela
JCI Brasil – China, a festa
acontece no próximo fim de se-
mana (dias 24 e 25 de janei-
ro). As atividades de música,
dança, artes marciais e culiná-
ria serão concentradas na Li-
berdade, o tradicional bairro
oriental da cidade de São Pau-
lo.

Chineses e descendentes no
Brasil comemoram o Natal dos
cristãos e as duas passagens
de ano. As famílias mais tradi-
cionais seguem o ritual de seu
país de origem, cozinhando,
enfeitando a casa, soltando
fogos. Outros saem para jan-
tar na noite da virada do Ano
Novo Chinês, comemorando,
assim, a data, mas sem a pom-
pa das comemorações chine-
sas. São Paulo está retoman-
do o ritual, com a festa na Li-
berdade.

Para o evento, será insta-
lado um palco para apresen-
tações na Praça da Liberda-
de e, nas ruas próximas, bar-
racas temáticas onde os visi-
tantes poderão conhecer mais
sobre a cultura, arte e a culi-
nária chinesas. Os shows pi-
rotécnicos que caracterizam a
chegada do Ano Novo na
China também farão parte da
festa.

A organização prepara tam-
bém uma série de atividades
paralelas. O Parque da Água
Branca recebe neste sábado
(17), demonstrações de acade-
mias de artes marciais chine-
sas que serão reapresentadas
amanhã, no Parque do Ibira-
puera. No dia 21 (quarta-fei-
ra), no vão livre do MASP, dra-
gões anunciarão a entrada do
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e são capazes de grandes sa-
crifícios para alcançar a meta.

Noite de ano novo –  O Ano
Novo é o maior feriado da
China. Muitas pessoas viajam
para encontrar seus familiares
e tudo pára por cerca de 15
dias. Para a virada do ano, há
uma série de providências O
preparo das comidas leva dias.
Fazem uma boa faxina na casa,
enfeitam as portas com men-
sagens de prosperidade e paz
escritas em papel vermelho e
se arrumam com roupas no-
vas. As mulheres usam ver-
melho com dourado e os ho-
mens azul-marinho com dou-
rado.

A mesa é farta, com gran-
de variedade de comida. Os
frutos do mar ou do rio são os
preferidos, especialmente por-
que o som da palavra peixe é
o mesmo do da fartura. Mas
comem de tudo na noite de Ano
Novo: carne (porco), ave
(pato), legumes, sopa, sobre-
mesa. Para beber, chá, cerve-
ja e a bebida destilada tradici-
onal do país, feita de cereais
(com cerca de 60% do valor
alcoólico). Tudo isso depois da
meia-noite e depois dos fogos
que soltam conforme a lenda
do Nian.

O homem mais velho da
família presenteia as crianças
com o Hong Bao, um envelo-
pe vermelho com dinheiro den-
tro, que não deve ser aberto
na hora, como fazem com to-
dos os presentes que recebem,
independentemente da oca-
sião. A meia-noite, todos se
reúnem para a ceia, e no dia
seguinte, pela manhã, saem
para cumprimentar os vizi-
nhos. Só comem após a meia-
noite e, no dia seguinte, pela
manhã, saem para cumprimen-
tar os vizinhos.

ano do Boi.
O ano do Boi – Para Ling
Wang, consultora de negóci-
os com a China, o Ano do Boi
promete ser um ano de traba-
lho duro e é um período de
colocar a casa em ordem. “É
o momento de arar os cam-
pos e prepará-los para o plan-
tio imediato. Quem mergulhar
nas tarefas mais exaustivas
colherá resultados, pois o sím-
bolo deste ano é o da colheita
fecunda. Este é o período de
sucesso para quem se esfor-

ça dedicando atenção ao pla-
nejamento e ações agenda-
das. Espera-se que seja um
período de estabilidade e soli-
dez, que são características do
boi”, explica. Ling completa
que o signo do Boi representa
a prosperidade, paciência e
muita vontade de trabalhar.

Os nascidos sob o signo do
boi são pessoas são sensatas,
têm grande capacidade de tra-
balho (carregam fardos), são
perfeccionistas, confiáveis e
dedicados - não desistem fácil

Chineses e seus descendentes comemoram na Liberdade

DEKASSEGUIS

Japão cria comitê para ajudar
dekasseguis desempregados

A recessão que afeta o Ja-
pão está invertendo o fluxo de
dekasseguis para o arquipéla-
go. Existem mais nikkeis retor-
nando para o Brasil do que vi-
ajando para o país asiático em
busca de trabalho. A precária
situação de muitos dekasseguis
e outros imigrantes levou o
governo japonês a anunciar no
dia 13 (terça-feira), a criação
de um comitê para auxiliar os
estrangeiros em dificuldades
financeiras.

Embora nenhuma medida
concreta tenha sido apresen-
tada, o Ministério da Popula-
ção e Igualdade Entre os Se-
xos do Japão divulgou que atu-
ará na recolocação dos imi-
grantes desempregados e no
treinamento e educação, a par-
tir de fevereiro.

A taxa de desemprego ja-
ponesa ainda é relativamente
baixa, 3,9% registrada em no-
vembro, porém tem crescido
nos últimos meses, e os imi-
grantes são os mais afetados.
Os 322 mil nipo-brasileiros são
o terceiro maior grupo no Ja-
pão, depois dos chineses e dos
coreanos.

Não existem dados conso-
lidados sobre quantos nipo-bra-
sileiros deixaram ou entraram
no arquipélago desde o agra-
vamento da crise financeira.
De acordo com Terushiko Sa-
kura, diretor do Centro de In-

formação e Apoio ao Traba-
lho no Exterior (Ciate), órgão
do governo japonês, “tem mais
brasileiro voltando do que indo.
Isso desde a valorização do
Real enquanto que o iene di-
minuiu”, disse. Em novembro,
a produção industrial no país
caiu 8,1%, maior índice em 55
anos.

O presidente do Ciate,
Massato Ninomiya, que está
no Japão confirma o quadro de
recessão no arquipélago e tem
constatado demissões de de-
kasseguis e estrangeiros. Se-
gundo ele há um grande con-
tingente de trabalhadores tem-
porários das indústrias (princi-
palmente automobilísticas),
que foi despedido de forma
precipitada antes do término do
contrato; mandados pra casa
recebendo 60% do salário; ou
receberam aviso prévio de 30
dias - muitos já vencidos e até
casos de despejos na rua. “Te-
mos que nos preocupar com os
dekasseguis, pois são nossos
patrícios e a lei japonesa não
garante estabilidade para os
que trabalharam durante anos
sob o regime de contrato”, afir-
ma Massato Ninomiya que
ainda não vislumbra saída para
a crise.

Fonte: Ministério das Re-
lações Exteriores do Bra-
sil (http://www.mre.gov.br)

Recessão está invertendo fluxo de dekasseguis para o Japão
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BOLSAS MEXT

Abertas inscrições para bolsas de
estudo a professores no Japão

AAssociação Brasileira
de Ex-bolsistas no Ja-
pão recebe até o dia 16

de fevereiro de 2009, as inscri-
ções para bolsas do Ministério
da Educação, Cultura, Espor-
tes, Ciência e Tecnologia do Ja-
pão – Mext. Com duração de
um ano e seis meses (não é pos-
sível prorrogar a bolsa), para o
período de outubro de 2009 a
março de 2011, elas são volta-
das para professores, coorde-
nadores e assistentes educaci-
onais do ensino fundamental e
/ ou médio que queiram aper-
feiçoar-se em metodologias de
ensino, administração escolar,
etc, no Japão.

Entre os benefícios ofere-
cidos estão além da bolsa men-
sal de aproximadamente
170.000 ienes mensais – sujei-
tos a pequena variação, estão
incluídas as passagens aéreas
de ida-e-volta (não será possí-
vel prorrogar a bolsa), e dis-
ponibilizado um curso de língua
japonesa, nos primeiros seis
meses da bolsa, conforme uni-
versidade escolhida; e isenção
de taxas escolares.

Ressalta-se que para man-
ter os benefícios da bolsa o alu-
no deverá manter boas notas
e boa freqüência no curso.
Caso o estudante não embar-
que na data estabelecida pelo
Mext, as despesas da passa-
gem serão arcadas pelo bolsis-
ta. Em caso de abandono do
curso, o estudante arcará com
as despesas da passagem de
retorno.

Para se inscrever os inte-
ressados devem possuir os se-
guintes requisitos, nacionalida-
de brasileira (Excluem-se can-
didatos com dupla nacionalida-
de japonesa); idade até 34 anos
em 1º de abril de 2009 (Nasci-
dos após o dia 2 de abril de
1974); nível universitário ou
magistério; experiência de,
pelo menos, 5 anos como pro-
fessor do nível fundamental e/
ou médio (rede Estadual, Mu-
nicipal ou Privada) ou
orientador pedagógico, assis-

tente educacional, diretor, etc,
em exercício da função.

Além de fluência na língua
inglesa ou japonesa; disposição
para aprender a língua japone-
sa e desenvolver a pesquisa
nessa língua; disponibilidade de
embarque na primeira sema-
na de outubro de 2009; boa
saúde física e mental; intenção
de aplicar os conhecimentos
adquiridos durante a pesquisa
na profissão após o retorno;
excluem-se os militares da ati-
va e os ex-bolsistas do Mext
com menos de três anos de
retorno, bem como os estudan-
tes que receberão bolsas de
estudos de outras instituições
durante o período de recebi-
mento da bolsa do Mext.

Seleção – A seleção dos bol-
sistas será feita no dia 18 de
fevereiro de 2009 no Consula-
do Geral do Japão em São
Paulo, através de um exame
escrito das línguas japonesa e
inglesa: gramática e interpre-
tação de texto, é necessário
obter uma boa pontuação em

um dos exames, prevalecendo
a maior nota.

As inscrições poderão ser
feitas apenas pessoalmente e
os candidatos da jurisdição de
São Paulo que não residem na
capital podem inscrever-se via
correio postando a documen-
tação completa até dez dias
antes do encerramento das ins-
crições. Não serão aceitas ins-
crições via correio de candi-
datos residentes na capital pau-
lista. O Candidato deve ser
residente e domiciliado na ju-
risdição do Consulado Geral do
Japão em São Paulo (SP, MT,
MS e Região do Triângulo Mi-
neiro); demais candidatos de-
vem consultar o site http://
www.sp.br.emb-japan.go.jp/
pt/sobre_outro.htm

Os documentos necessári-
os são a ficha de inscrição
(Formulário disponível na
homepage ou no Consulado);
duas fotos 3 x 4 (recentes e
iguais); cópia simples da cédu-
la de Identidade RG; cópia
simples do histórico escolar da
faculdade expedida pela insti-

tuição escolar; cópia simples
do diploma universitário ou
equivalente; carta de apresen-
tação do diretor da escola com-
provando os cinco anos de ex-
periência escolar; currículo e
projeto de estudo em língua
portuguesa. Projeto esse que
deverá ter no máximo seis pá-
ginas em papel A4, fonte Ariel
12, espaçamento 1,5 cm, mar-
gem superior e inferior 2,5 cm,
margem direita 2,5 cm, mar-
gem esquerda 3 cm. A entre-
vista e a análise dos documen-
tos para os aprovados no exa-
me de línguas acontecerá na
primeira semana de março de
2009 (previsão).

CONSULADO GERAL DO
JAPÃO EM SÃO PAULO
ONDE: AV. PAULISTA, 854, 1° E 3º
ANDARES - SÃO PAULO

(DEPARTAMENTO CULTURAL).
CEP: 01310-913
TELEFONE: (11) 3254-0100
HOMEPAGE: WWW.SP.BR.EMB-JAPAN.GO.JP
E-MAIL:CGJCULTURAL5@ARCSTAR.COM.BR

HORÁRIO: 9H ÀS 12H E DAS 14H ÀS

17H (DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA).

Bolsas são voltadas para professores, coordenadores e assistentes educacionais
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A Aliança Cultural
Brasil-Japão oferece
os cursos de Língua
Japonesa nas unidades
Pinheiros, São Joaquim
e Vergueiro. As matrí-
culas estão abertas em
todas as unidades, para
crianças, jovens e adul-
tos. Aulas começam
em 07 de fevereiro.

A Aliança Cultural
Brasil-Japão (ACBJ)
está com matrículas
abertas para os cursos
regulares do primeiro
semestre de 2009 (iní-
cio em 07/02/09), nas três uni-
dades da entidade (Pinheiros,
São Joaquim e Vergueiro).

Nas unidades Pinheiros e
Vergueiro, é aplicado o exclu-
sivo Método Aliança, criado
com base nas necessidades
diárias e nas características
dos alunos. As aulas aconte-
cem em três horários (manhã,
tarde e noite), durante a sema-
na ou aos sábados. Os valores
podem ser parcelados em qua-
tro parcelas e não incluem
material didático.

Na unidade São Joaquim, é
aplicado o Método Ezoe, que
possui material e metodologia
similar à escola japonesa
Shinjuku Nihongo Gakko, de
Tokyo. As aulas acontecem
em três horários (manhã, tar-
de e noite), durante a semana

ou aos sábados. Os valores
podem ser parcelados em qua-
tro parcelas e não incluem
material didático.

INFORMAÇÕES:
UNIDADE VERGUEIRO
RUA VERGUEIRO, 727 – 5º ANDAR -
LIBERDADE - SÃO PAULO – SP
ALIANCA@ALIANCACULTURAL.ORG.BR

TEL.: (11) 3209-6630

UNIDADE PINHEIROS
RUA DEP. LACERDA FRANCO, 328 -
PINHEIROS - SÃO PAULO – SP
PINHEIROS@ALIANCACULTURAL.ORG.BR

TEL.: (11) 3815-3446 / 3031-9665

UNIDADE SÃO JOAQUIM
RUA SÃO JOAQUIM, 381 – 6º ANDAR -
LIBERDADE - SÃO PAULO – SP
SAOJOAQUIM@ALIANCACULTURAL.ORG.BR

TEL.: (11) 3209-6420 / 3209-9998

LÍNGUAS

Aliança abre inscrições para
cursos de língua japonesa

Aulas tem apoio de material didático
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SAÚDE

Bandeirantes inaugura hospital
com tecnologia de ponta

Marcelo Medeiros (diretor Executivo), Cecilia Lerario Medeiros (pre-
sidente do Instituto Bandeirantes de Responsabilidade Socioambi-
ental) e Joaquim Antonio Medeiros (diretor Geral do Grupo Saúde
Bandeirantes)

O Grupo Saúde Bandeiran-
tes, do qual fazem parte os
Hospitais Bandeirantes, Glória,
Lacan (em São Bernardo do
Campo) e Regional do Vale do
Paraíba (em Taubaté), apre-
sentou no último dia 8 o seu
mais novo integrante: o Hos-
pital Leforte.

Trata-se de um hospital vol-
tado para a medicina de emer-
gência resolutiva com atendi-
mento integral a pacientes
adultos e pediátricos de alta
complexidade. Para isso, o
Leforte conta com equipamen-
tos hospitalares de última ge-
ração, com foco na excelên-
cia do serviço, e profissionais
altamente qualificados e volta-
dos para a humanização do
atendimento. Merece desta-
que, também, a ótima localiza-
ção, com fácil acesso nas
regiões sul e sudoeste da ci-
dade de São Paulo.

“O Leforte marca uma ten-
dência de hospitais compactos,
porém, com infra-estrutura
moderna e completa. O hospi-
tal trabalhará com ênfase em
medicina de urgência e pron-
to-socorro, inclusive com pe-
diatria, sendo mais uma opção
de atendimento de ponta na
região onde se situa”, comen-
ta Dr. Marcelo Medeiros, di-
retor-executivo dos Hospitais
Leforte e Bandeirantes.

Localizado no bairro do
Morumbi, na Rua Três dos Ir-
mãos, 121, O prédio possui cin-
co andares. O empreendimen-
to, com 10 mil metros quadra-
dos de área construída, terá 105
leitos (77 de internação, 12 de
UTI pediátrica e 16 de UTI
adulto), cinco salas cirúrgicas
e pronto-socorro adulto e in-
fantil.

Bandeirantes – Além do
Hospital Leforte, o Grupo Saú-
de Bandeirantes também está
investindo na ampliação do
Hospital Bandeirantes (HB).
Com 16.800 metros quadrados,
a nova ala terá Centro de
Oncologia, ressonância mag-
nética e medicina nuclear, mais
120 leitos, totalizando 300, sen-
do 80 de UTI. A inauguração
está prevista para o segundo
semestre de 2009.

Localizado no bairro da Li-
berdade, região central de São
Paulo, o Hospital Bandeiran-
tes (HB), tem mais de 30 anos
de existência e passou por evo-
luções tecnológicas que o tor-
naram referência em atendi-
mentos de alta complexidade,
com excelência nas áreas de
atenção cardiovascular, fratu-
ras de crânio, coluna e ossos,
urologia e nefrologia, oncologia
e cirurgias especializadas.

(Luci Júdice Yizima)
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CIDADES/PIEDADE

Uces promove o 6º Campeonato e Festival de Wadaiko
Em reunião realizada no úl-

timo dia 11, na sede da Asso-
ciação Cultural e Esportiva de
Piedade, o Departamento de
Wadaiko da Uces (União Cul-
tural e Esportiva Sudoeste)
definiu a realização do 6º Cam-
peonato e Festival de Wadai-
ko da Uces.

De acordo com o cronogra-
ma, os eventos serão realizados
no dia 29 de março com a parti-
cipação prevista de 13 equipes
das cidades de Ibiúna, Vargem

Grande, Pilar do Sul, Piedade,
Osasco, Registro, São Miguel
Arcanjo, Sorocaba e Colônia
Pinhal. A cidade de Registro
deverá participar com as equi-
pes A e B no Campeonato e uma
equipe no festival. Participaram
nessa reunião, Kuniei Kaneko,
diretor do Departamento de
Wadaiko do Bunkyo de Regis-
tro; Osvaldo Shimada Ferreira,
instrutor; Gracieli  Silva Shima-
da, Roberto Jitsuo  França
Sakano e Tadeu Fausto Alves.Reunião da sede da Associação Cultural e Esportiva de Piedade

DIVULGAÇÃO
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LITERATURA

Escritor Cláudio Ayabe lança
“Faça seu Coração Falar”

Canto do
Bacuri

FRANCISCO HANDA

Quando ingressou no cur-
so pré-primário, o pequeno
Fernando Hamada, tímido,
sonhador e distraído, a freira
realizou um campeonato, di-
vidindo a classe em duas tur-
mas. “A turma da direita é o
Corinthians”, disse alto, sem
que ninguém se manifestas-
se. Mas quando anunciou que
a turma da esquerda era a do
Palmeiras, as crianças ova-
cionaram entusiasticamente.
Tinha ouvido falar daqueles
clubes, mas nunca interessa-
ra por futebol. Cidade peque-
na do interior paulista, cuja
população era formada por
imigrantes. Corrigindo: imi-
grantes italianos em grande
parte. Aquela escola também
era de uma ordem religiosa
vinda da Itália.

Tinha um amigo, neto de
italianos, chamado Dante. Era
com ele que Fernando dirigia-
se à escola. Muito raro eram
os filhos de japoneses naque-
la instituição. Os pais de Fer-
nando moravam na zona ur-
bana, tocando uma venda de
produtos hortifrutigranjeiro, o
que não acontecia com as de-
mais famílias de japoneses.
Estes espalhavam-se pelos
sítios, arrendando terras de
proprietários italianos, portu-
gueses e alemãs.

Estudar numa colégio ca-
tólico, sinal de status. Queria
dizer que estavam integrados
na sociedade local, estabiliza-
dos em algum  ramo do co-
mércio ou de serviços. Mais
ainda. Eram aceitos naquela
entidade apenas as crianças
batizadas, conforme o rito
aceito pela igreja católica. As-
sim, alguns podiam freqüen-
tar as salas daquela escola.
O restante deveria matricu-
lar-se na escola pública - o
grupo escolar. Nada havia de
mal, se isso ocorresse. Sem
contar que o uniforme do co-
légio era mais branco, con-
trastando com as calças azul
marinho. Os sapatos devida-
mente lustrados. As mochilas
que levava o lanche, postos
num dos ombros.

Com toda esta ostentação,
ainda assim, algo incomoda-
va Fernando. Em todo o co-
légio não havia mais do que
três ou quatro, exagerando na
contagem, de filhos de japo-
neses. Em sua classe, ele era
o único diferente. Para ser
mais exato: ele e mais um
menino negro. Nos círculos
mais informais, chamavam-

Um estranho na classe

no de “o japonês”. Não de-
morava muito, todos no re-
creio dirigiam-se a ele por
esta denominação ou ainda
“garantido”, “arigatô” e
“sayonara”. Várias vezes
chegou a brigar. Era assim
mesmo. Desconfiado, Fer-
nando não escondia seu mal
estar pelo tratamento hostil.
Nunca o chamavam pelo pri-
meiro nome, preferindo Ha-
mada, mas sem a pronúncia
do H. Reclamou e a freira
teria dito que o H nunca era
pronunciado, como “homem
ou herói”.

“Ei Amada”, chamavam
fazendo troça.

Talvez esta situação não
fosse única. Um menino de
nome Saburo, ao sair do gru-
po escolar, ao ser abordado
pelos companheiros, resolveu
agir. Levou a pior. Vários
outros se juntaram e passa-
ram a agredí-lo. Ao passar
diante da venda dos Hama-
da, alguém tinha adiantado:
“Estão maltratando um me-
nino japonês”. Foi o suficien-
te para Thereza, a mãe de
Fernando, ir ao seu socorro.
Enfrentou os meninos e re-
colheu a vítima para o interi-
or do estabelecimento. Por
algum tempo, aqueles fica-
ram do lado de fora esperan-
do que ele saísse.

O sol batendo forte na
cabeça, não desanimou Fer-
nando a vencer os sete quar-
teirões que levavam-no ao
colégio. Numa construção
um ajudante de pedreiro re-
colhia o concreto numa lata.
Ao passar por lá, dois ho-
mens conversavam e vendo
o conhecido tiraram-lhe a
atenção com um berro: “Oi
macaco, tudo bem com
você?”. Macaco? Não podi-
am tratar um trabalhador ne-
gro de maneira tão
preconceituosa. Fernando
viu tudo e compadeceu pela
humilhação sofrida por aque-
le homem. Queria solidari-
zar-se com ele. Tinha pouca
idade para ir conversar. Mas
poderia demorar-se passan-
do diante da construção e
lançar-lhe um olhar de ami-
zade. Assim fez. Caminhou
passos lentos e sorriu.

“Ô japonês sai logo daqui,
xispa”.

Fernando continuou o seu
caminho, sem que nada tives-
se acontecido. Ou continuou
fingindo que tudo estava
bem?

chicohanda@yahoo.com.br

Faça seu Coração Falar é
o título do livro lançado
no mercado editorial

pelo bacharel em Ciências Ju-
rídicas e Sociais, Cláudio
Ayabe, no dia 15 (quinta-fei-
ra), na Livraria Saraiva
MegaStore do Shopping Ibira-
puera. Editado pela Editora
Bushido, a publicação também
será lançada no dia 28 na Li-
vraria Saraiva MegaStore do
Shopping Iguatemi em Campi-
nas, São Paulo.

O objetivo principal do livro
de acordo com o autor é pas-
sar e transmitir através das in-
formações o significado das
palavras. Segundo ele às vezes
as pessoas quando falam não
passam o sentimento que sen-
te. “O livro é o resultado da
experiência que tive o privilé-
gio de adquirir treinando cente-
nas de pessoas ao longo da mi-
nha carreira profissional. As
pessoas se esquecem da for-
ma de se expor, isto é, elas es-
tão felizes, mas falta demons-
trar o sentimento da felicidade
na face da pessoa”, ressalta.

O livro é dirigido para qual-
quer pessoa que precise me-
lhorar a sua comunicação em
público, seja o jovem que está
começando a carreira; para o
executivo; o empresário; para
qualquer pessoa que tenha di-
ficuldades em se comunicar
melhor. “Os líderes procuram
e precisam melhorar o seu po-
der de liderança”, afirma.

Cláudio Ayabe divulga na
publicação a oratória de impor-
tantes autoridades do mundo
como o Presidente norte-ame-
ricano Barack Hussein Obama
II; o líder pacifista indiano
Mahatma Ghandi; o apresen-
tador Silvio Santos; o Presiden-
te Luis Inácio Lula da Silva; e
o Rei da Macedônia Alexan-
dre, o Grande que conduzia seu
exército através de discursos.
“Personalidades se tornaram
grandes líderes se utilizando de
cursos”, destaca o autor ao
garantir que só pelo poder da
palavra é que as pessoas con-
seguem vencer. “É assim que
se opera um milagre”, atesta.

Um capítulo especial do li-
vro trata sobre o admirável jei-
to japonês de dizer e se comu-
nicar que pode ser visto no fil-
me Os sete samurais
(Shichinin no Samurai), de
Akira Kurosawa. “Falo sobre
a etiqueta japonesa, o exem-

plo do filme Os sete samurais,
das cartas de Iwo Jima, do ator
e diretor norte-americano Clint
Eastwood e outros. Tudo que
a gente fala tem quer cum-
prir”, destaca.

A obra de Cláudio Ayabe
que também é pós graduado
em Direito Penal e Máster em
PNL, apresenta de maneira
concreta uma proposta inova-
dora no campo da comunica-
ção, especialmente no campo
da fala informativa, persuasi-
va e motivadora. Trata-se, as-
sim, de forma holística, clara e
objetiva dos desafios da comu-
nicação no mundo digital e glo-
balizado.

A primeira edição da publi-

cação tem uma ti-
ragem de cinco mil
exemplares e será
vendida em 70 lojas
da rede Saraiva e
Siciliano espalha-
das pelo Brasil, ao
preço de R$ 29,90.

Cláudio Ayabe –
Filho de imigrantes
japoneses da região
de Kyoto, o autor
de Faça seu Cora-
ção Falar nasceu
em 1961, em Ma-
ringá (PR). Foi ban-
cário dos 16 aos 20
anos e aos 21 anos,
descobriu uma de
suas grandes pai-
xões: o trabalho na
área de vendas.

Trabalhou nesse segmento por
vários anos, destacando-se
como supervisor e gerente nos
ramos de alimentos, materiais
de limpeza e serviços.

Graduou-se em Ciências
Sociais e Jurídicas e obteve tí-
tulo de pós-graduação em Di-
reito. Desenvolveu também
estudos na área de Neurolin-
guistica. Atualmente, é pesqui-
sador ativo nas áreas de Soci-
ologia, Liderança, Vendas,
Comportamento e Relações
humanas.

Profissionalmente, tem
como atividade principal à di-
reção de uma empresa no
ramo de Seguros. Em parale-
lo, atua como consultor corpo-

rativo, familiar e pessoal. Des-
de 1998, destaca-se como
facilitador de treinamentos e
cursos em liderança, motiva-
ção e desenvolvimento profis-
sional.

O Código de Honra dos
Samurais é seu principal guia
de vida. No entanto, boa parte
de seu conhecimento foi adqui-
rida empiricamente, no cotidi-
ano de empresas como
Bradesco, Seven Boys e
Hocthief do Brasil, nas quais
atuou por vários anos.

Ao vivenciar diversas ex-
periências, Ayabe aprendeu
sobre as singularidades do
complexo universo corporati-
vo nos tempos da globalização.
Esse saber prático sobre a re-
alidade propiciou-lhe o reco-
nhecimento das virtudes e
vulnerabilidades dos trabalha-
dores brasileiros. Seus seminá-
rios e treinamentos diferenci-
ados são, portanto, capazes de
reordenar e dinamizar os sis-
temas produtivos. Excelente
comunicador contribui para
que os profissionais modernos
alcancem prosperidade e a tão
sonhada qualidade de vida.
(Afonso José de Sousa)

LANÇAMENTO DO LIVRO
FAÇA SEU CORAÇÃO FALAR
QUANDO: DIA 28 DE JANEIRO

HORÁRIO: 19H
ONDE: LIVRARIA SARAIVA MEGASTORE

DO SHOPPING IGUATEMI DE CAMPINAS

INFORMAÇÕES: WWW.AYABE.COM.BR

PREÇO DO LIVRO: R$ 29,90

Claudio Ayabe: “O livro é fruto da experiência adquirida treinando pessoas ao longo da carreira”

DIVULGAÇÃO

Capa do mais recente livro de Claudio Ayabe
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SÃO PAULO 455 ANOS

Escola expõe 51 miniaturas de
roupas inspiradas no Centenário

Em comemoração aos
455 anos da cidade de
São Paulo, a Escola de

Moda Sigbol Fashion promo-
ve até o próximo dia 30, no
Espaço Cultural CPTM, na
Estação Brás, a exposição
Arigatô Japão – A Moda do
Japão. No mesmo período, o
Espaço Cultural abriga tam-
bém duas mostras onde artis-
tas interpretam as peculiarida-
des da capital paulista por meio
de pinturas, desenhos e foto-
grafias: o 2º Salão da Paisa-
gem Paulistana e Retratando
São Paulo.

Arigatô Japão, que já per-
correu vários shoppings pau-
listanos e o Clube Atlético
Ypiranga, reúne 51 bonecas
vestidas com criações ou re-
produções inspiradas nas co-
memorações do Centenário da
Imigração Japonesa.

Confeccionadas por 51 es-
tudantes dos cursos de corte e
costura, desenho de moda e
técnico de moda, que partici-
param do 9º Concurso Histó-
ria da Moda, realizado anual-
mente pela Escola de Moda
Sigbol Fashion, as peças são
fruto de pesquisas em jornais
e revistas da época, além de
internet e arquivos de TV, que
mostram como a imigração ja-
ponesa influenciou a cultura, a
gastronomia e a moda brasi-
leira.

Cores alegres e ao mesmo
tempo delicadas, formas e pa-
drões sofisticados são marcas
da cultura japonesa que inun-
daram as passarelas do mun-
do todo. A exposição “Arigatô
Japão” é uma homenagem dos
estudantes de moda, alguns de
origem nipônica, que tem como
objetivo mostrar uma parte
dessa cultura.

Salão da Paisagem Paulista-
na – A CPTM, em parceria
com a APBA (Associação
Paulista de Belas Artes), exi-
be uma exposição que reunirá
22 obras entre desenhos, pin-
turas e xilogravuras, retratan-
do algumas das paisagens mais
conhecidas de São Paulo,
como a Ponte Estaiada, Par-
que do Ibirapuera entre outros.

Além dos trabalhos sobre os

ONG é dar aos jovens a opor-
tunidade de conhecerem, por
meio de atividades fotográfi-
cas, esportivas e musicais, um
mundo diferente do que estão
acostumados. Para a realiza-
ção do trabalho, o ITS tem fir-
mada parcerias com o SESI e
AGSA (Agfa Gevaert do Bra-
sil).

EXPOSIÇÕES: ARIGATÔ JAPÃO, 2º SALÃO

DA PAISAGEM PAULISTANA E
RETRATANDO SÃO PAULO

ONDE: ESPAÇO CULTURAL CPTM
(ESTAÇÃO BRÁS - PRAÇA AGENTE

CÍCERO, S/Nº)
QUANDO: ATÉ 30 DE JANEIRO, DAS 4H

À  MEIA-NOITE

ENTRADA FRANCA PARA USUÁRIOS DA

CPTM E R$ 2,40 PARA O PÚBLICO

EXTERNO

principais pontos da cidade, a
mostra apresenta também o
lado humano da metrópole,
abordando expressões e carac-
terísticas dos paulistanos. Dois
painéis com fotos antigas reve-
lam ao público a evolução da
capital no século passado. Par-
ticipam do Paisagem Paulista-
na 19 artistas da região Metro-
politana e Interior do Estado.

Retratando São Paulo – Com
o projeto Imagem, jovens de 7
a 17 anos, do ITS – Instituto do

Terceiro Setor (organização
não governamental), lançam
seu olhar fotográfico sobre a
cidade de São Paulo. São ga-
rotos e garotas de Paraisópolis,
no bairro do Morumbi, e do Jar-
dim Nazaré, da cidade de Su-
zano. Os alunos do instituto an-
tes de exibirem o resultado fi-
nal da exposição, passaram por
aulas teóricas e práticas com
fotógrafos profissionais, para
desenvolverem a técnica na
montagem dos painéis.

O principal objetivo da

Roupas têm cores alegres e ao memso tempo delicadas

DIVULGAÇÃO

Formas e padrões sofisticados

Mostra reúne 51 bonecas

SÃO PAULO 455 ANOS

Painel na 23 de Maio deve ser o maior em
homenagem ao aniversário de São Paulo

O paulistano Eduardo
Kobra iniciou no último dia 5
de janeiro um imenso mural na
Avenida 23 de Maio, sob o vi-
aduto Tutóia (do lado direito de
quem vai do centro em dire-
ção ao Ibirapuera) em home-
nagem aos 455 anos de São
Paulo. A obra, toda em preto e
branco, que traz uma cena
paulistana na década de 20,
será entregue no dia 25 de ja-
neiro. Com cerca de 1.000
metros quadrados, será o
maior painel feito em homena-
gem ao aniversário de Sampa.

Junto com Kobra, trabalham
mais quatro artistas. “A imagem
é em PB para contrastar com
colorido dos carros, dos painéis
e das luzes e, ainda, para hu-

manizar o espaço com uma
cena clássica e nostálgica. É,
ainda, um movimento de arte
que acontece no meio do caos”,
afirma o grafiteiro.

Para fazer o Mural, Kobra
contou com a autorização do
secretário municipal das Sub-
prefeituras Andrea Matarrazo.
“São Paulo está agora valori-
zando espaços de murais na
cidade. É uma cidade que se
mostra diferente, ao ceder um
espaço enorme, em uma das
mais importantes avenidas da
Cidade, para uma manifesta-
ção artística”, elogiou Kobra.

Kobra é autor do projeto
“Muro das Memórias”, que
tem como principal objetivo
transformar a paisagem urba-

na através da arte e resgatar
a memória de São Paulo. Des-
de 2006 já foram entregues 18
murais, em avenidas e ruas da
cidade, como a Paulista, a
Sumaré, a Belmiro Braga,
Helio Pelegrino, Rangel Pes-
tana e Henrique Schaumann.

Em 2007, abriu a exposição
“Memórias de São Paulo” na
Praça Benedito Calixto, seguin-
do o tema. Em outubro de 2008
fez na galeria Michelangelo, na
Vila Madalena, a exposição
“Lei da Cidade que Pinta”, onde
placas, outdoors, luminosos e
outros materiais de comunica-
ção visual retirados pelos fis-
cais e funcionários da Prefei-
tura ressurgiram como suporte
para as obras de arte.

Depois de pronto, painel será o maior em homenagem ao aniversário de São Paulo

DIVULGAÇÃO

FOTOGRAFIA

Centro Cultural da Caixa
apresenta “Espanhas”

O Centro Cultural da Cai-
xa Econômica Federal, rm São
Paulo, inaugura no próximo dia
21 a exposição Espanhas, do
fotógrafo Leonardo Kossoy.
Em Espanhas, estão reunidas
cerca de 100 fotos realizadas
durante suas oito últimas via-
gens à região do Mediterrâneo,
que costuma visitar todos os
anos estabelecendo relações
entre luz, geografia, história da
arte e fotografia. ao país. O
nome da exposição no plural
já indica as várias faces de um
território marcado por
multifacetado vigor cultural
que, captadas pelo olhar de
Kossoy, transformam-se em
composições fotográficas car-
regadas de potência poética.

No decorrer deste projeto,
o fotógrafo resolveu pesquisar
outras visões da Espanha e ao
folhear um livro sobre a obra
de Matisse encontrou o traba-
lho chamado “Sevilha” que
correspondia à imagem de um
sofá. “Um sofá como perso-
nagem, um sofá como resumo
dos sevilhanos.

O sofá espanhol passou a
ser para mim um signo tão le-
gítimo quanto à silhueta de um
touro, uma mulher de mantilha
ou o gesto de alçar os braços
antecipando a convulsão do fla-
menco. Aos poucos me dei
conta de que a sensualidade,
autoridade, o gosto pelo trági-
co, a intensidade, o poder de
centralizar a atenção são ca-
racterísticas do gosto espanhol
que se encontram indiferente-
mente nas procissões, toura-
das, no flamenco, na arte reli-
giosa , assim como dentro de
casa”, afirma Kossoy.

Segundo o curador Fernan-
do Azevedo, as imagens de
Kossoy versam sobre as
“Espanhas” que conectam

“Áfricas” e “Europas”, as por-
tuguesas e espanholas que se
espalham pelas Américas e vão
além, como a jangada ibérica
de José Saramago. “Nesse
território espanhol evocado
pela exposição podemos dar
de cara tanto com a face into-
lerante e violenta da Inquisição
de Fernão e Isabel e do fas-
cismo de Franco, como com o
humor perspicaz e a
irreverência sensual e cáusti-
ca de um Almodóvar”, explica
Azevedo.

Leonardo Kossoy partici-
pou em 2008 da exposição
Onde a Água Encontra a Ter-
ra, com curadoria de Paulo
Herkenhoff, no Centro Cultu-
ral Banco do Brasil - RJ trans-
formada em livro homônimo.
Desde os anos 60, dedica-se
às artes através da qual, jun-
tamente com a literatura, for-
ma seu olhar fotográfico.
Kossoy expõe regularmente
em Nova York , São Paulo e
Rio de Janeiro.

O curador Fernando Aze-
vedo é mestre em filosofia e
história da arte pela City Uni-
versity de Nova York, com es-
pecialização em pintura pelo
Pratt Institute, em Nova York.
Já colaborou regularmente
com as revistas Art Nexus e
Arte Internacional, editada
pelo Museu de Arte Moderna
de Bogotá.

ESPANHAS, DE LEONARDO
KOSSOY
QUANDO: DE 22 DE JANEIRO A 23 DE

MARÇO, DE TERÇA A DOMINGO

(INCLUINDO FERIADOS), DAS 9 ÀS 21H.
ABERTURA: DIA 21 DE JANEIRO (QUINTA-
FEIRA), ÀS 19H PARA CONVIDADOS

ONDE: CENTRO CULTURAL DA CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL (AV. PAULISTA

2083, CONJUNTO NACIONAL, SP)
ENTRADA FRANCA

Mostra no Centro Cultural da Caixa apresenta cerca de 100 trabalhos

DIVULGAÇÃO
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Banda japonesa Lovely Mocochang.Com se
apresenta na capital paulista

A mostra “Roupa de Do-
mingo III”, seguindo sua
itinerância e após exibição na
Galeria Mezanino da VROM
e no Senac – Campus Santo
Amaro, estará ancorada no
Centro Cultural B_arco, num
espaço de, aproximadamente,
300 metros quadrados, anexo
a Galeria Virgilio, em São Pau-
lo. Aproveitando a movimen-
tação da cidade, por conta do
São Paulo Fashion Week, a
mostra começa neste sábado
(17) e prossegue até 9 de fe-
vereiro, com entrada franca, e
tem curadoria de Danilo
Blanco, Fernando Zelman e
Renato De Cara.

Projeto de arte idealizado
pela Galeria Central e realiza-
do em parceria com a Galeria
Mezanino, a exposição reúne
novos talentos e nomes con-
sagrados da arte contemporâ-
nea, design, fotografia, gastro-
nomia e moda, com o objetivo
de resgatar a memória poéti-
ca da roupa de domingo por
meio de técnicas, materiais e
suportes diversos, incluindo
encontros com os artistas, ex-
perimentações e atividades
educativas.

Com plataforma na tecno-
logia social desenvolvida pela
Galeria Central, a mostra tem
por objetivo ampliar o diálogo
entre o ambiente acadêmico e
o mundo profissional externo
e conectar as fronteiras da
moda com a arte contemporâ-
nea. O visitante poderá apre-
ciar os trabalhos dos novos in-
tegrantes da mostra, em supor-
tes como esculturas, fotogra-
fias, objetos, desenhos, gravu-
ras, pinturas, performances e
outras mídias.

Um dos convidados é o ar-
tista nikkei James Kudo, que
também participa atualmente
das mostras coletivas “Abra-
ços na Arte Brasil – Japão”,
no Palacete das Artes Rodin

ARTES

James Kudo participa da terceira edição da
mostra “Roupa de Domingo”

Bahia, em Salvador; “10 a
Mil”, na Escola São Paulo;
“Entre Oceanos - 100 Anos de
Aproximação entre Japão e
Brasil”, no Memorial da Amé-
rica Latina - Galeria Marta
Traba , e na “Coletiva/
br2008”, na Galeria Virgilio,
ambas em São Paulo.

Artistas – A mostra reúne os
artistas Adams Carvalho,
Alécio Rossi, Alessandro
Nicola, Alexandre Herchcovi-
tch, Andrea Berriel, Arriet
Chain, Bronie Lozneanu, Ce-
cília Vilela, Cristiano
Madureira, Daniel Athayde,
Danilo Blanco, Edo Belleza,
Estefano Hornhardt, Fernando
Zarif, Gilberto Vançan, Guto
Lacaz, Helena Carvalhosa,
Hildebrando de Castro, Jaime
Prades, James Kudo, João
Rodolfo Queiroz, José Luis de
Andrade, Junior Suci, Karlla

Girotto, Keka Ribeiro, Lázaro
Moura, Marcella Zambardino,
Marcelo Sommer, Marianna
Giorgi, Martha Oliveira, Moni-
ca Schoenacker, Nazareno,
Ozenir Ancelmo, Péricles Mar-
tins, Renato De Cara, Renato
Dib, Roberto Setton, Rogério
Cavalcanti, Ronaldo Camelo,
Sandra Lee & Gigi Manfrina-
to, Sandra Martinelli, Stella
Barbieri e Vânia Toledo.

MOSTRA COLETIVA ROUPA DE
DOMINGO III
QUANDO: DE 17 DE JANEIRO A 9 DE

FEVEREIRO. DE SEGUNDA A SEXTA, DAS

10 ÀS 19H. SÁBADOS, DAS 10 ÀS 17.
ABERTURA: DIA 17 DE JANEIRO

(SÁBADO), DAS 11 ÀS 17H

ONDE: CENTRO CULTURAL B_ARCO

(ANEXO A GALERIA VIRGÍLIO): RUA

VIRGILIO DE CARVALHO PINTO, 426 –
PINHEIROS - SP
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3081-6986
QUANTO: ENTRADA GRATUITA

James Kudo é um dos participantes da Mostra “Roupa de Domingo”

DIVULGAÇÃO

O Centro de Chado Ura-
senke do Brasil realiza neste
domingo (18), às 12h, no Ho-
tel Intercontinental São Paulo
(Alameda Santos, 1123 –
Cerqueira Cesar), um de seus
mais importantes eventos, o
“Hatsugama Shinnenkai”, isto
é, a confraternização que re-
gistra a primeira apresentação
da cerimônia do chá do ano.

Tradicional na cultura japo-
nesa, a cerimônia consiste no
ato de preparar, oferecer e to-
mar o chá, numa seqüência de
movimentos em que são res-
peitados princípios éticos e es-
téticos estabelecidos por uma
tradição secular.

Segundo Akiko Takahashi,
responsável pela organização do
evento, após a cerimônia será
servido almoço e apresentação
especial aos convidados. Akiko
explica que o evento é realizado
anualmente pela entidade, em
“agradecimento às pessoas e
empresas que colaboraram com
nossas atividades”.

Confirmaram presença o
cônsul do Japão em São Pau-
lo, Kazuaki Obe; o presidente
da Jica (Japan Bank for Inter-
national Cooperation) no Bra-
sil, Toshimichi Chisaka; e o pre-
sidente da Jetro (Japan Exter-
nal Trade Organization), Ko
Sasaki.

Dois nomes de São Bernar-
do do Campo integram a lista
de convidados: Artur Nakaha-
ra, presidente da União das
Associações Nipo-brasileiras
de São Bernardo do Campo, e
o vereador Hiroyuki Minami
(PSDB). “Nos festejos reali-
zados no ano passado, eles fo-
ram importantes incentivado-
res da nossa apresentação”,
reconhece Akiko. Artur e Mi-
nami presidiram a comissão
municipal mista organizadora
dos festejos pelo centenário da
imigração japonesa em São
Bernardo do Campo.

TRADIÇÃO

Centro de Chado Urasenke do Brasil realiza o
Hatsugama Shinnenkai em São Paulo

Os convidados serão re-
cepcionados pelas professoras
do Centro Urasenke, o grão
mestre Sokei Hayashi e sua
esposa Soen. Segundo Akiko,
eles estarão trajando kimono a
rigor, “o melhor que cada um
possui em seu guarda-roupa,
com tecido de seda pura e fei-
tos com extremo requinte”.

Ritual – A cerimônia do chá
completa pode durar até qua-
tro horas. O praticante preci-
sa ter conhecimento de uma
ampla gama de artes tradicio-
nais, incluindo o cultivo e vari-

edades de chá, vestimentas
japonesas, caligrafia, arranjo
de flores, cerâmica, etiqueta e
incensos.

“Mesmo para participar
como convidado é preciso co-
nhecer a maneira apropriada de
portar-se na sala de chá”, expli-
ca Minami, que dá dicas: “Cada
detalhe no ambiente é digno de
admiração. Os utensílios são de
grande valor simbólico e, o chá,
em um primeiro momento, pre-
cisa ser apreciado por todos os
convidados, em apenas um gole.
Após, enxugam a borda e pas-
sam o bule adiante”.

ARTUR NAKAHARA E MINAMI

Ritual exige sequência de movimentos e princípios éticos

Após a bem-sucedida
turnê da banda japone-
sa Monoral, que pas-

sou por mais de dez cidades
na América Latina em dezem-
bro de 2008, quem visita o Bra-
sil para uma série de shows é
a banda Lovely
Mocochang.Com (LM.C), a
convite do portal JaME Brasil
– Japanese Music Entertain-
ment. Formada pela dupla
Maya, ex-guitarrista da banda
de Miyavi, e Aiji, ex-guitarris-
ta da popular banda Pierrot, a
banda se apresenta no dia 25
de janeiro, na casa de shows
Santana Hall, e promete abrir
a temporada de shows deste
ano com uma noite memorá-
vel.

A banda, que iniciou carrei-
ra oficialmente em 2006, faz
um som rock com elementos
de música eletrônica, apesar
de algumas de suas músicas
fugirem a essa regra, beiran-
do o new metal ou o jazz.
Apostando no Oshare, estilo
que tem se tornado muito po-
pular no Brasil, de roupas e
cabelos coloridos e temáticas
otimistas e alegres para as
músicas, o LM.C garante rea-
lizar um dos shows mais ani-
mados que passaram pelo Bra-
sil.

Apesar de ser uma banda
relativamente nova, o LM.C já
lançou uma quantidade consi-
derável de trabalhos ao longo
dos dois anos de carreira, e
algumas de suas músicas fo-
ram usadas como temas de
animes, um exemplo é a músi-
ca 88, um dos maiores suces-
sos da banda que faz parte da

abertura do anime “Hitman
Reborn!”.

Um momento importante
para a dupla aconteceu em ju-
nho de 2008, quando o LM.C
fez sua estréia fora do Japão
com dois shows nos Estados
Unidos, em casas de shows lo-
tadas. A banda também se apre-

sentou com nomes importantes
do rock japonês como Plastic
Tree (que também virá ao Bra-
sil esse ano) e Inoran, ex-gui-
tarrista da lendária banda Luna
Sea, no evento Formoz 2008,
que aconteceu em Taiwan.
Além disso, o baterista Shinya
também ex-Luna Sea já parti-

para quem quiser assistir o
show em uma área mais re-
servada e tranqüila. O Santa-
na Hall que tem uma excelen-
te localização, próximo aos
metrôs Carandiru e Santana
abrirá com algumas horas de
antecedência para receber os
fãs com rapidez e segurança.

As vendas de ingresso se-
rão responsabilidade do servi-
ço Ingresso Rápido, experien-
te em vendas de ingresso para
espetáculos importantes reali-
zados no Brasil. O serviço têm
pontos de venda em todo Bra-
sil e conta também com servi-
ço de venda de ingressos on-
line, o que facilitará a comprar
de ingressos com facilidade e
segurança.

SHOW DA BANDA
JAPONESA MONORAL
QUANDO: 25 DE JANEIRO DE 2008
HORÁRIO: 18H - ABERTURA DOS

PORTÕES 16H

ONDE: CASA DE SHOW SANTANA HALL

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 2737,
SANTANA AO LADO DOS METRÔS

SANTANA E CARANDIRU.
(HTTP://WWW.SANTANAHALL.COM.BR)
INFORMAÇÕES: VISITE O SITE DO

EVENTO HTTP://LMC.JAME-EVENTS.COM/
INGRESSOS:
PISTA R$ 45 MEIA ENTRADA, R$ 90
INTEIRA (OBRIGATÓRIA APRESENTAÇÃO DA

CARTEIRA DE ESTUDANTE);
MEZANINO R$ 60 MEIA ENTRADA, R$
120 INTEIRA (OBRIGATÓRIA APRESENTAÇÃO

DA CARTEIRA DE ESTUDANTE).
PONTOS DE VENDAS E VENDAS ON-LINE:
INGRESSO RÁPIDO.
CENSURA : 12 ANOS.

Fonte: Assessoria de Imprensa:
assessoria@jame-networks.com

cipou de alguns dos lançamen-
tos da banda.

Depois do lançamento de
dois álbuns simultâneos, Super
Glitter Loud Box e
Gimmical&Impact!!, o LM.C
deu início a sua primeira turnê
mundial, que começou em no-
vembro de 2008 no Japão que

prossegue na
América do Sul,
com shows no
Chile e no Brasil,
antes de chegar
na Europa.

Evento – Para o
show do LM.C, a
equipe buscou
uma casa especi-
almente capaz de
comportar com
segurança e con-
forto a todos os
fãs que atenderão
ao concerto. O
local escolhido foi
o Santana Hall,

uma casa especializada em
shows de diversos estilos, do
pagode ao heavy metal e que
tem uma capacidade para 2500
pessoas, suficiente para todos
assistirem o show com confor-
to.

Além da pista, o local con-
ta também com um Mezanino

A banda é formada pela dupla Maya (ex-Miyavi) e Aiji (ex-Pierrot) Banda mistura rock com música eletrônica

Banda japonesa promete espetáculo memorável no dia 25

DIVULGAÇÃO
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VEÍCULOS 1

Toyota bate mais um recorde
histórico de vendas no Brasil

VEÍCULOS 2

New Fit é destaque em
premiações na imprensa

Lançado em novembro de
2008, o New Fit manteve o
sucesso de sua primeira gera-
ção e, segundo o público e a
imprensa especializada, já é
considerado um dos automó-
veis mais bem avaliados no
país. Tornou-se o campeão na
categoria minivan pela agên-
cia Auto Press, além de ser
considerado como o principal
lançamento de 2008 e o carro
mais importante do ano passa-
do em votações realizadas pe-
los sites Carro Online e UOL
Carros, respectivamente.

O “Melhor de Auto Press”
visou a escolha dos principais
veículos em sete categorias —
hatch, sedã, station wagon,
minivan, pick-up, utilitário es-
portivo e esportivo -, e contou
com a participação de um júri
formado por mais de 40 edito-
res de jornais e portais de todo

o Brasil assinantes do noticiá-
rio automotivo. O New Fit se
destacou como melhor minivan
com 30% dos votos.

Em votação realizada pelo
portal Carro Online, site ofici-
al da revista Carro e canal de
automóveis exclusivo do Ter-
ra, os leitores escolheram o
New Fit como principal lança-
mento no mercado nacional em
2008. O modelo venceu 34
concorrentes e foi o preferido
de 38,2% dos internautas
(15.658 votos).

Já a enquete do site UOL
Carros visou destacar qual foi
o carro mais importante de
2008. E novamente o monovo-
lume da Honda se destacou
entre 30 veículos que partici-
param da votação. Dos 49.181
votos registrados, o modelo
recebeu 5.528 e ficou com a
primeira colocação.

Lançado em 2008, New Fit manteve o sucesso da primeira geração

DIVULGAÇÃO

A Moto Honda da Amazô-
nia convoca os proprietários do
modelo CRF 150R, com os
chassis abaixo relacionados, a
comparecerem a partir de 16
de janeiro de 2009 a uma con-
cessionária Honda para subs-
tituição gratuita da balança da
suspensão traseira.

Algumas unidades podem
ter sido produzidas com solda
inadequada no lado direito da

peça que, sob condições espe-
cíficas de uso, pode sofrer trin-
cas, ocasionando a sua ruptu-
ra.

Para a comodidade de seus
clientes, a Honda solicita pré-
vio agendamento com a con-
cessionária de preferência do
proprietário. Os endereços e
telefones podem ser obtidos
pelo telefone 0800-055-22-21
ou no site www.honda.com.br.

DUAS RODAS 1

Honda convoca proprietários do
modelo CRF 150R para recall

Ano/modelo 2007, chassi:
JH2KE03B*7K000001 a JH2KE03B*7K001632

Ano/modelo 2008, chassi:
JH2KE03B*8K100001 a JH2KE03B*8K100418

Unidades podem ter sido produzidas com solda inadequada

DIVULGAÇÃO

Modelo está mais atraente ao mundo HD

DIVULGAÇÃO

AToyota bateu seu re-
corde histórico de ven-
das no Brasil, em 2008,

com a comercialização de
80.884 unidades, o que repre-
senta um crescimento de 12%
no comparativo com o ano an-
terior, quando foram vendidas
72.024 unidades. É a primeira
vez que a montadora atinge
volume de vendas superior a
80 mil unidades no País.

“Estes resultados históricos
mostram mais uma vez que a
Toyota não pára de conquistar
a confiança dos consumidores
brasileiros. Para nós, é uma
grande satisfação poder ofe-
recer produtos e serviços agre-
gados com o DNA da marca
Toyota – Qualidade, Durabili-
dade, e Confiabilidade”, afir-
ma Luiz Carlos Andrade
Junior, vice-presidente sênior
da Toyota Mercosul.

O Novo Corolla e a picape
Hilux, impulsionaram o resul-
tado da Toyota em 2008. No
acumulado do ano, foram em-
placadas 45.642 unidades do

É a primeira vez que a montadora supera a marca de 80 mil unidades

DIVULGAÇÃO

lístico brasileiro”, diz Andrade.

Importados – A linha de pro-
dutos importados da Toyota
conta com o RAV4 (utilitário
esportivo compacto), Camry
(sedã de grande porte), Land
Cruiser Prado (utilitário espor-
tivo de grande porte), além
sedãs de alto luxo da marca
Lexus ES350 e LS460L, todos
vindos do Japão.

A soma de vendas desses
modelos atingiu, em 2008,
3.671 unidades, o que repre-
senta um crescimento de 39%
em comparação com 2007.

O destaque em vendas en-
tre os importados da Toyota
em 2008 ficou por conta do
sedã Camry, que teve 1.010
unidades emplacadas no ano,
45% a mais que em 2007. “O
Camry, modelo que é sucesso
absoluto em diversos países, é
hoje certamente a opção mais
inteligente de compra entre os
sedãs grandes equipados com
motor V6 no mercado brasi-
leiro”, completa Andrade.

sedã médio e 21.728 da picape
média, ambos recordes. O
crescimento de vendas do
Corolla em relação ao ano pas-
sado foi de 32%, enquanto o
da Hilux foi de 12%.

O utilitário esportivo SW4
também contribuiu com os re-
sultados, somando vendas de
7.029 unidades no ano. O SW4
mantém sua forte liderança no
segmento de utilitários espor-
tivos médios, com 26% de par-

ticipação. Se considerados
apenas os utilitários esportivos
equipados com motor diesel, o
veículo chega à marca dos
46% do mercado.

“O lançamento neste ano
principalmente da décima ge-
ração do Corolla e da Hilux e
SW4 modelo 2009 proporcio-
naram à Toyota um excelente
volume de vendas, em um
momento de histórico cresci-
mento do mercado automobi-

O quinto encontro do GTC
– Grupo de Trabalho Conjunto
Brasil-Japão, composto por
representantes dos governos
brasileiro e japonês e também
por membros do Fórum do Sis-
tema Brasileiro de TV Digital
Terrestre (Fórum SBTVD) e,
realizado no mês de dezembro,
em Brasília, foi um marco his-
tórico para a harmonização in-
ternacional ISDB-T. “A gran-
de conquista da harmonização
é o fato de a indústria passar a
dispor de documentos que con-
templam os conceitos básicos
das normas brasileiras e japo-
nesas, com ênfase nos pontos
comuns do ISDB-T Internaci-
onal”, observa Ana Eliza Fa-
ria e Silva, coordenadora do
módulo técnico do Fórum de
TV digital.

A harmonização dos docu-
mentos apresentados, que se
encontram em revisão final
para publicação em  futuro pró-
ximo, é o resultado de seis
meses do esforço conjunto da

Associação Brasileira de Nor-
malização (ABNT), Associa-
ção das Indústrias e Negócios
Rádio (ARIB) e do Fórum
Brasileiro Televisão Digital
Terrestre (SBTVD Fórum),
sob a supervisão e cooperação
técnica do GTC.

Na avaliação do coordena-
dor do lado japonês, Hideo
Fuseda, a estrutura montada
tem flexibilidade suficiente
para satisfazer diversas neces-
sidades de diferentes países.
“Estamos confiantes de que
este documento será muito útil
para os outros países que es-
tão considerando a adoção do
ISDB-T”, afirma.

Esse quinto bloco de reuni-
ões contou com a participação
do coordenador nacional do
GTC, dr. Roberto Pinto Mar-
tins, e permitiu avanços nas cin-
co áreas de atuação do Grupo,
Padronização e cooperação
tecnológica, financiamento,
propriedade intelectual, recur-
sos humanos e semicondutores.

TV DIGITAL

Brasil e Japão concluem
harmonização das normas

Em 1º de janeiro de 2009
entrou em vigor a terceira fase
do Promot (Programa de Con-
trole da Poluição do Ar por
Motociclos e Veículos Simila-
res), que estabelece normas
mais rigorosas quanto aos ní-
veis de poluição emitidos por
motocicletas.

Todas as motocicletas pro-
duzidas pela Honda a partir de
1º de janeiro de 2009 já aten-
dem ao Promot 3, em níveis
abaixo dos estabelecidos pela
legislação. O limite de emissões

estipulado é de 2g/km de CO
(monóxido de carbono), 0,8g/
km (para motocicletas até 150
cm³) e 0,3g/km (para aquelas
acima de 150 cm³) de HC
(hidrocarbonetos), e 0,15g/km
de NOx (óxido de nitrogênio).

A Honda lembra que as
motocicletas produzidas pela
Moto Honda da Amazônia em
2008 e alinhadas ao Promot 2
continuarão sendo comerciali-
zadas ao consumidor final en-
quanto houver estoques nas
concessionárias.

DUAS RODAS 2

Honda produzirá apenas motos
adequadas ao Promot 3

A Sony Bra-
sil está au-
mentando sua
família de
camcorders de
alta definição
para cinema di-
gital com um
novo modelo, o
HDW-650F. O
n o v o
HDCAM® foi
projetado para
oferecer aos
profissionais de
vídeo uma op-
ção de baixo
custo e alto de-
sempenho para migrar para
produção HD.

“A HDW-650F continua
com a qualidade dos outros
modelos da linha, porém com
preço mais atraente ao mundo
HD”, afirma Luis Fabichak,
gerente de produto da área de
Broadcast da Sony Brasil.
“Esperamos que esta combi-
nação de recursos, desempe-
nho e custo faça da camcorder
HD a escolha de muitos pro-
dutores que precisam de ima-
gens altamente criativas, mas
têm de trabalhar com orça-
mentos menores”, comple-
menta.

A nova camcorder oferece
gravação HD flexível em 1080/
59.94i, 50i e 23.98P. Ela apre-
senta uma série de melhorias
de projeto, incluindo três re-
cém-desenvolvidos CCDs
Power HAD™FX de 2/3 de
polegada, um conversor A/D
de 14 bits e um DSP LSI de
última geração.

O conversor A/D permite
que as imagens capturadas
pelos CCDs de alto desempe-
nho sejam processadas com
máxima precisão. Ele também
possibilita que a gravação em
áreas de tons médios e escu-
ros da imagem seja reproduzi-
da com exatidão. Além disso,
a compressão de sinal “pré-
knee” em áreas claras agora
pode ser eliminada, sendo que
a câmera é capaz de reprodu-
zir um objeto de alta luminância
com uma faixa dinâmica de
600%. Estes dispositivos aju-
dam a oferecer uma reprodu-
ção tonal extremamente am-
pla, assim como uma alta sen-
sibilidade de F11 a 59,94 Hz ou
F12 a 50 Hz. Além disso, a
camcorder pode alcançar uma
relação sinal-ruído de até 59

dB ativando-se uma recém-in-
troduzida função de supressão
de ruído.

A camcorder está equipa-
da com um sistema embutido
de conversão como item pa-
drão, que pode ser feita via
uma saída SD-SDI. Ela apre-
senta uma função de gravação
de imagem em cache, que per-
mite armazenar até oito segun-
dos de áudio e vídeo em sua
memória antes de iniciar a gra-
vação. Como resultado, é pos-
sível capturar uma ação que
ocorre oito segundos antes do
início da gravação.

A velocidade do obturador
pode ser selecionada até um
período de 16 quadros (em
períodos de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e
16 quadros). Esta função tam-
bém permite que os operado-
res usem velocidades de obtu-
rador maiores do que a taxa
de quadros, proporcionando
uma maior criatividade na cap-
tura.

A câmera pode suportar
uma variedade de entradas e
saídas de vídeo e áudio, inclu-
indo duas saídas HD-SDI. Ela
suporta entrada de sinal de
áudio digital AES/EBU, além
de uma entrada de microfone,
uma entrada de microfone de
+48 V e uma entrada de linha.

Um importante recurso é a
tela colorida de LCD de 3,5
polegadas (área visível medi-
da diagonalmente) localizada
no painel interno, permitindo
que os operadores analisem
mais facilmente as imagens
gravadas, e também acessem
os menus de configuração da
câmera e visualizem as indica-
ções de status, como os medi-
dores de áudio de quatro ca-
nais ou o tempo restante dis-
ponível na fita e na bateria.

FILMADORAS

Sony apresenta nova
camcorder para cinema digital

w w w. p r o d u t o s o r i e n ta i s . c o m . b r
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Desde 1º de ja-
neiro de 2009 já
está valendo o
novo sistema de
classificação olím-
pica proposto pela
Federação Inter-
nacional de Judô
para as Olimpía-
das de Londres
2012. Ao contrário
dos outros ciclos
olímpicos, quando
a disputa começa-
va apenas dois
anos antes dos Jo-
gos e a vaga era
do país, para 2012
a corrida já come-
çou e quem se
classifica é o atle-
ta. Essas são as duas princi-
pais mudanças no sistema, que
levaram a CBJ a alterar parte
de sua forma de seleção de
judocas para a equipe nacio-
nal. Tudo isso foi apresentado
aos 42 atletas que começaram
2009 no processo olímpico (ti-
tular e reserva de Pequim 2008
e vencedor da Seletiva de Vi-
tória 2008) em dois encontros
com a comissão técnica no Rio
de Janeiro (9/1) e São Paulo
(10/1). Não haverá seletiva
neste começo de ano (apenas
para a categoria 90kg está con-
firmada para os dias 6 e 7 de
março, já que com a subida de
Tiago Camilo há quatro atle-
tas ainda em disputa) e todos
os pesos seguirão com três
judocas em atividade.

Com a vaga sendo nominais
ao atleta, será necessário dar
volume de competição para os
judocas para que marquem

pontos no ranking mundial. Em
30 de abril de 2012 serão co-
nhecidos os 22 homens e 14
mulheres em cada uma das 14
categorias de peso (sete femi-
ninas, sete masculinas) com
passaporte carimbado para a
Inglaterra, respeitando-se o li-
mite de um por país.

Caso haja dois representan-

JUDÔ

Confederação Brasileira anuncia adaptações ao novo sistema
de classificação olímpica para Londres 2012

tes da mesma nação, cabe à
Confederação Nacional deter-
minar aquele que irá aos Jogos.
A esses 252 atletas se juntarão
os 14 do país sede, 20 convites
da Federação Internacional e
outros 100 atletas classificados
através de um ranking único (de
gênero e categoria) de cada
união continental (na Pan-
América são 21 vagas, 13 no
masculino e 8 no feminino, res-
peitando-se no máximo de dois
indicados por categoria e um no
máximo por país entre homens
e mulheres).

Calendário – O ano do judô
mundial agora se encerra em
30 de abril. Assim, o primeiro
“ano” de competição vai de 1
de janeiro de 2009 a 30 de abril
de 2009. O segundo “ano” vai
de 1 de maio de 2009 a 30 de
abril de 2010. O terceiro come-
ça em 1 de maio de 2010 e ter-
mina em 30 de abril de 2011 e o
último é de 1 de maio de 2011 a
30 de abril de 2012. Apenas os
campeonatos mundiais, Mas-
ters, Grand Slams, Grand Prix,

Copas do Mundo e campeona-
tos continentais disputados nes-
se período contam pontos para
a lista final. No ranking de 2012,
os pontos conquistados no pri-
meiro terão sido desvalorizados
em 75% (ou seja, quem mar-
cou 100 pontos até maio de 2009
terá apenas 25 pontos em abril
de 2012). Os do segundo ano
valerão 50%, do terceiro ano
75% e os do último ano terão
seu peso integral de 100%.

A participação de atletas do
Brasil nas competições esta-
belecidas pela CBJ será defi-
nida por convocação a partir
do universo desses 42 atletas
em 2009.

Assim, a comissão técnica
da CBJ definirá todas as equi-
pes para os eventos do calen-
dário internacional, aí incluídos
Copas do Mundo, Grand Prix,
Grand Slam, Pan-Americano e
Campeonato Mundial, em fun-
ção da necessidade de
ranqueamento. Os três atletas
de cada categoria só poderão
participar dos eventos seleci-
onados pela comissão técnica.

A judoca Camila Minakawa: “Ficou mais difícil”

DIVULGAÇÃO

TÊNIS DE MESA

Pela segunda vez em São Bernardo do Campo,
Intercolonial deve reunir mais de 800 atletas

Os mesatenistas estão
em contagem regres-
siva para o Campeona-

to Brasileiro Intercolonial de
Tênis de Mesa. A competição,
que este ano chega a sua 59ª
edição, acontece de 23 a 25
deste mês, no Pavilhão Vera
Cruz, em São Bernardo do
Campo, no ABC paulista, que
também abrigou o evento em
2007. E a uma semana da
abertura, a organização – a
cargo da Acrepa (Associação
Cultural e Recreativa da
Paulicéia) – já definiu pratica-
mente todos os detalhes. “Com
a mudança na administração
municipal, ao longo desta se-
mana conversamos com a
nova equipe de governo, inclu-
indo o novo prefeito e o secre-
tário de esportes, para acerta-
mos alguns detalhes. Mas foi
mais uma reunião de apresen-
tação”, conta Mauro Ikeda,
diretor Regional do Intercolo-
nial e também diretor de Es-
portes e do Departamento de
Tênis de Mesa da Acrepa.

Segundo ele, a realização de
um evento deste porte – a com-
petição deve reunir mais de 800
mesa-tenistas, de 6 a 90 anos
de idade, em diversas catego-
rias e das mais diferentes loca-
lidades do país – não seria pos-
sível sem o apoio da Prefeitu-
ra. “De acordo com comentá-
rios, em 2007 realizamos um dos
melhores Intercoloniais de to-
dos os tempos, o que nos ren-
deu bastante elogios. Isso gra-
ças à colaboração física da Pre-
feitura, que nos cede a infra-
estrutura, além do trabalho dos
voluntários”, conta Ikeda, lem-
brando que a Prefeitura de São
Bernardo do Campo sempre
apoiou as atividades da comu-
nidade local.

“Dificilmente alguma cida-
de faria melhor em termos de
organização”, desafia Ikeda,
acrescentando que para a re-

PROGRAMAÇÃO

Dia 23 de janeiro
(SEXTA-FEIRA)

8h30 - Provas por equipes
das categorias Pre-Mirim,
Mirim, Infantil e Juvenil.
16h - Prova de Duplas mas-
culina, mista e feminina.
19h - Provas individuais da
categoria Juventude e Adul-
to Masculino.

Dia 24 de janeiro
(SÁBADO)

8h - Desfile de Abertura
das delegações.
9h30 - Provas de equipes
das categorias maiores.
13h - Provas individuais das
categorias menores
16h - Congresso Técnico
20h - Jantar de Confrater-
nização

Dia 25 de janeiro
(DOMINGO)

8h - Provas Individuais das
Categorias Maiores. Finais
das categoria pré-mirim até
adulta.
8h - Torneio de Consolação
das categorias Pré Mirim e
Mirim.
9h30 - Final da Categoria
Adulto Masculino e inicio da
Especial.
15h - Final do evento.

alização do Intercolonial serão
utilizadas 30 mesas distribuídas

pelos 5.600 metros quadrados
do Pavilhão Vera Cruz. E nú-

meros não faltam para medir
a grandiosidade do evento. Nos
três dias, serão servidas cerca
de 4 mil refeições e 2500 ca-
fés da manhã para atender to-
dos os participantes.

Vitrine – Os diferenciais do
Intercolonial, que o tornam úni-
co no gênero, não param por
aí. Idealizado em 1951 por
Haruo Mitida (in memorian), a
competição passou por uma
série de mudanças até chegar
ao formato atual. “Para se ter
uma ideia, as inscrições eram
feitas em papel de pão e hoje
está tudo informatizado”, re-
corda Marcos Yamada, da Co-
missão Organizadora do Inter-
colonial.

Segundo ele, são vários os
atrativos que fazem os mesa-
tenistas aguardarem sua reali-
zação com ansiedade. “É pra-
xe realizarmos um jantar de
confraternização no sábado e

A Comissão Organizado-
ra Intercolonial convidou o
técnico japonês Yoshihiro
Hiraoka para ministrar uma
série de clínicas no País. Ele
desembarca nesta terça-fei-
ra (20) e no mesmo dia, das
19h30 às 22h, ministrará uma
clínica para atletas da Liga
Nipo-Brasileira de Tênis de
Mesa no Pavilhão Vera Cruz
– mesmo local da competi-
ção. Na quarta e quinta-fei-
ras, (21 e 22), das 9 às 12 e
das 14h30 às 17h30, será a
vez dos participantes do In-
tercolonial.

É a sexta vez que o pro-
fessor Yoshihiro Hiraoka, ex-
gerente da Tamasu Butterfly
em Tóquio, visita o Brasil.

Ele trabalha atualmente como
técnico da Meiji University
(campeã universitária japo-
nesa). Foi atleta titular da
equipe campeã juntamente
com Shibutani, Matsushita e
Saitoh. Na Butterfly Dojô,
cuidou de alguns mesatenis-
tas brasileiros, entre eles
Lyanne Kosaka, Eugenia
Taira, Akiko Iizuka, Lincon
Yasuda, Livia Kosaka, Carla
Tiberio, Jessica Yamada,
Claudia Ikeizumi e Karin
Sako.

Hiraoka já ministrou clíni-
cas em Maringá (PR), For-
taleza (CE), Manaus (AM),
Rio de Janeiro e São Paulo, e
esteve presente em vários
Mundiais e Olimpíadas.

Hiraoka visita o País pela sexta vez

Comissão da Acrepa, que terá o desafio de superar a organização impecável do Intercolonial de  2007
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este ano não será diferente”,
conta Yamada, antecipando
que o convidado da noite será
o cantor sertanejo Joe Hirata.

“Como inovação é uma de
nossas marcas registradas,
este ano estamos preparando
um happy hour na noite de sex-
ta-feira. Este ano, também es-
tamos trazendo o técnico japo-
nês Yoshihiro Hiraoka, que
ministrará clínicas para atletas
da Liga Nipo-Brasileira de
Tênis de Mesa e para os par-
ticipantes do Intercolonial”,
revela o dirigente, explicando
que nem só de festas vive o
Intercolonial.

“Trata-se da única compe-
tição que conta com um livro
de programação preparado
com meses de antecedência”,
diz Yamada, acrescentando
que nesses 59 anos de com-
petições ininterruptas passa-
ram pelo Intercolonial todos os
nomes imagináveis do tênis de
mesa brasileiro.

“A procura é tanta que as
vagas para a participação no
torneio são limitadas através de
seletivas regionais”, explica
Mauro Ikeda, afirmando que o
torneio tem revelado novos ta-
lentos e já produziu muitos atle-
tas para a seleção Brasileira.
Marcos Yamada vai além. “Di-
ria que o Intercolonial está para
o tênis de mesa assim como a
Copa São Paulo de Futebol
Júnior está para o futebol. Guar-
dada as devidas proporções é,
sem dúvida, uma verdadeira
vitrine para as novas gera-
ções”, garante Yamada, citan-
do como destaques desta 59ª
edição as presenças de atletas
de renomes internacionais
como Gustavo Tsuboi (atleta
medalhista de prata nos últimos
Jogos Pan-Americanos), Hugo
Hanashiro (atleta que represen-
tou o país nos Jogos Olímpicos
de Atenas), Mariany Nonaka
(atleta que representou o país

nos jogos Olímpicos de Atenas
e Pequim), Monica Doti (atleta
que participou das Olimpíadas
de Barcelona e Atlanta) e Fran-
cisco Arado (melhor atleta cen-
tro-americano de Cuba, parti-
cipante nas Olimpíadas de
Atlanta e Sidney).

(Aldo Shiguti)

59º CAMPEONATO
BRASILEIRO INTERCOLONIAL
DE TÊNIS DE MESA
ONDE: SÃO BERNARDO DO CAMPO NO

PAVILHÃO VERA CRUZ (AV. LUCAS

NOGUEIRA GARCEZ, 756)
QUANDO: DE 23 A 25 DE JANEIRO

A Kawasaki
Heavy Industri-
es, uma das
principais fabri-
cantes de motos
do Japão, anun-
ciou que se reti-
rará do mundial
de motoveloci-
dade MotoGP a
partir deste ano
devido à crise
econômica glo-
bal, segundo in-
formou agência
de notícias japo-
nesa “Kyodo”. O efeito da cri-
se financeira sobre a econo-
mia mundial levou a empresa
a considerar cortes temporá-
rios de despesas para poder
enfrentar a recessão, segundo
a agência de notícias japone-
sa.

A Kawasaki, que participa
do mundial desde 2003, regis-
trou, além disso, resultados
pouco satisfatórios durante as
últimas competições. Em edi-
ções anteriores, a Kawasaki
chegou a ficar em segundo até

em três corridas, entretanto,
em 2008 terminou em último
lugar na classificação por equi-
pes.

A retirada da competição
representará para a Kawasa-
ki uma economia de cerca de
4 bilhões de ienes anuais (US$
44 milhões), de acordo com a
“Kyodo”. As outras três gran-
des fabricantes de motos do
Japão — Honda Motor, Yama-
ha Motor e Suzuki Motor —
continuarão participando do
mundial em 2009.

MOTOVELOCIDADE

Crise leva Kawasaki a deixar
mundial de motovelocidade
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Kawasaki: Resultados poucos satisfatórios

O atual presidente da
Confederação Brasileira de
Judô, Paulo Wanderley
Teixeira, foi eleito nesta quin-
ta-feira (15) para mais qua-
tro anos à frente da entida-
de. Em assembléia geral re-
alizada no Rio de Janeiro com
a presença de representantes
de todas as Federações filia-
das, a chapa da situação re-
cebeu 17 votos (Pernambu-

Paulo Wanderley é reeleito presidente da CBJ
co, Goiás, Espírito Santo,
Tocantins, Piauí, Distrito Fede-
ral, Rio Grande do Sul, Rio
Grande do Norte, Rio de Ja-
neiro, Mato Grosso do Sul,
Bahia, Roraima, Rondônia,
Maranhão, Minas Gerais, San-
ta Catarina e Mato Grosso).
Paulo Wanderley Teixeira terá
como vice-presidentes Marce-
lo França Moreira (1VP) e
João Batista Rocha (2VP).

Conselho Fiscal Titular:
Alarico José Pinha Leitão,
Gilberto Cipriano e Paulo
Roberto Figueira de Almeida.
Suplentes: Cláudio José Ribei-
ro Lemos, Gastão Antonio de
Alvarenga Rosa e Humberto
Camargo Brandão Filho.A
chapa da oposição foi enca-
beçada pelo presidente da
Federação Paulista de Judô,
Francisco Carvalho Filho.
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ANIME

Consulado do Japão em Curitiba
realizará Semana do Anime

OConsulado Geral do
Japão em Curitiba re-
alizará, de 25 a 31 de

janeiro, a Semana do Anime na
Cinemateca. A cada dia serão
exibidos dois longas de anima-
ção diferentes, sempre às 16
e 20h. A entrada será gratuita.

Entre os títulos escolhidos,
um merece atenção especial:
“Doraemon - O Dinossauro
de Nobita”. Kayo Kozuma,
responsável pelo setor cultu-
ral do Consulado resalta que
o personagem Doraemon foi
escolhido como o embaixador
dos animês. Portanto a exibi-
ção de tal animação durante
a Semana do Anime é um
evento a parte, contando até
mesmo com uma divulgação
específica.

MOSTRA DE ANIME 2009

QUANDO: DE 25 A 31 DE JANEIRO,

ÀS 16 E20H

ONDE: CINEMATECA

(R. CARLOS CAVALCANTI, 1174)

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 41/3321-3252

ENTRADA FRANCA

Confira a programação
da Semana do Anime

25/01 (domingo)
16h – Doraemon - O Dinossau-
ro de Nobita (dub. ESP)
20h – A Viagem de Chihiro
(dublado)

26/01 (segunda-feira)
16h – Metropolis (legendado)
20h – A Viagem de Chihiro
(dublado)

27/01 (terça-feira)
16h – Tekkonkinkreet (dubla-
do)
20h – Tokyo Godfathers
(legendado)

28/01 (quarta-feira)
16h – Cowboy Bebop (legen-
dado)
20h – O castelo animado
(legendado)

29/01 (quinta-feira)
16h – O castelo animado
(legendado)
20h – Paprika (dublado)

30/01 (sexta-feira)
16h – Memories (Legendado)
20h – A Viagem de Chihiro
(dublado)

31/01 (sábado)
16h – O castelo animado
(legendado)
20h – Doraemon - O Dinossau-
ro de Nobita (dub. ESP)

Doraemon foi escolhido como o “embaixador dos animês”

Castelo Animado é uma das atrações da Semana do Anime

REPRODUÇÃO
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Seletiva para a final brasileira do WCS é destaque em Fortaleza
Durante o fim de semana

de 24 e 25 de janeiro, aconte-
cerá o Sana Fest que contará
com diversas atrações, como
mangás, RPG, Magic, games,
artes marciais, workshops,
animekê e tenda eletrônica. O
evento é uma realização da
Fundação Cultural Nipônica
Brasileira (FCNB) e ocorre no
Centro de Convenções do Ce-
ará, em Fortaleza.

Um dos destaques do
evento cearense é o concur-
so de cosplay – WCS, no qual
a dupla vencedora garantirá
uma vaga para a grande final
brasileira do WCS 2009 Eta-
pa JBC – Brasil. O campeo-
nato reúne as quinze melho-
res duplas de cosplayers de
diversos estados na disputa
por uma vaga para o mundial
no Japão.

Os dubladores Gilberto

Dupla vencedora garantirá uma vaga para a grande final brasileira
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meio-dia. No dia 24 de janei-
ro, todas as duplas com pré-
inscrição aprovadas deverão
se apresentar entre 9 e 12h
para assinar a ficha de inscri-
ção, a fim de validá-la.

A dupla vencedora dispu-
tará a final em São Paulo. O
campeão da etapa Brasil, por
sua vez, ganha uma vaga para
disputar a grande final do WCS
no Japão.

SANA FEST
QUANDO: DIAS 24 E 25 DE JANEIRO,
DAS 9 ÀS 18H. SELETIVA WCS: DIA

24, ÀS 16H

ONDE: CENTRO DE CONVENÇÕES DO

CEARÁ (AV. WASHINGTON SOARES,
1141, BAIRRO EDSON QUEIROZ,
FORTALEZA – CE)
INGRESSO: COMBO (2DIAS) R$ 20,00 /
DIÁRIA: R$12,00

Barolli e Tânia Gaidarj confir-
maram presença para uma di-
vertida e requisitada palestra.
Haverá, também, muitas ban-
das e desfiles orientais.

Para participar dessa sele-

tiva, é necessário inscrever-se
no site www.wcsbr.com.br, ler
as regras e preencher o for-
mulário de inscrição.

As pré-inscrições prosse-
guem até 23 de janeiro, ao

ANIME E MANGÁ 2

Bakudan Anime define sexta dupla para o WCS

Durante o mês de dezem-
bro foi definida a sexta vaga
para a final do WCS 2009 -
Etapa  JBC Brasil no evento
Bakudan Anime, em Manaus.
A dupla selecionada para o tão
esperando concurso de cosplay
é Karime e Yasmine Barbosa
Cruz.

As irmãs ganharam com a
interpretação dos personagens
do mangá Inu-Yasha. Uma
representou Inu-yasha e a ou-
tra, o meio-irmão do persona-
gem, Sesshomaru. Nessa eli-
minatória, foram desclassifica-
das duas duplas por violarem
as regras da fase classificató-
ria do WCS.

Além da seletiva do WCS,
o público conferiu grandes
atrações, como banda ao vivo,
videogame, bingo e animekê.

World Cosplay Summit – O
World Cosplay Summit (WCS)
reúne os melhores cosplayers
de diversos países em uma dis-
puta pelo título de melhor do
mundo. A Editora JBC realiza
a etapa brasileira do concurso
há três anos. Além disso, o
evento é uma oportunidade
única de confraternização en-
tre pessoas de diferentes na-
cionalidades que apreciam o

Karime e Yasmine Barbosa venceram o concurso em Manaus
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mesmo hobby.
O Brasil participa desde

2006 do concurso por meio de
uma parceria firmada entre a
Editora JBC e a TV Aichi do
Japão.

O WCS é a prova que mes-
mo sendo de culturas totalmen-
te diferentes, existe uma língua
comum a todos os participantes:
o mangá. A Editora JBC, a maior
editora de mangás do Brasil,
numa parceria inédita com a TV
Aichi passou a ser a organiza-
dora da etapa brasileira do
WCS. Os campeões da Etapa
JBC Brasil garantem passagem

e estadia no Japão para partici-
par da grande final mundial.

Em 2006, dez países parti-
ciparam do WCS - incluindo o
Brasil que na sua primeira par-
ticipação levou o título de cam-
peão mundial de cosplay. No
ano de 2007, a nossa partici-
pação apesar de ter sido bem
representada, o título ficou com
os franceses.

Já em 2008, ano do Cente-
nário da Imigração Japonesa,
o evento tornou-se inesquecí-
vel com a conquista da dupla
brasileira no campeonato do
WCS pela segunda vez.

HQ

Casa das Rosas oferece oficina
sobre a história dos quadrinhos

A Casa das Rosas – Espa-
ço Haroldo de Campos de Po-
esia e Literatura – iniciou no
último dia 13 o curso sobre a
evolução da linguagem das his-
tórias em quadrinhos, A Poéti-
ca dos Quadrinhos: Texto e
Arte. O objetivo do curso é
apresentar aos alunos um pou-
co da história dos quadrinhos
a partir de seus principais cri-
adores e personagens, através
de recortes dos momentos
mais importantes, desde o fi-
nal do século 19, até o início
do século 21. A realização é
da Secretaria de Estado da
Cultura em conjunto com a
Poiesis – Organização Social
de Cultura.

O curso, que acontecerá
até 17 de fevereiro, sempre às
terças-feiras, será ministrado
pelo editor, crítico literário e
animador cultural Reynaldo
Damazio. Serão aulas exposi-
tivas, com material ilustrativo
e revistas da coleção pessoal
de Damazio.  As aulas segui-
rão uma linha histórica, com
destaque para a forma espe-
cífica dos quadrinhos que fun-
dem texto e imagem, aspectos

constitutivos da linguagem,
suas peculiaridades, roteiros,
traços e montagens.

Qualquer pessoa interessa-
da em quadrinhos pode se ins-
crever, independente de idade
ou formação, que goste de ler
e colecionar e que queira apro-
fundar seus conhecimentos
com uma discussão sobre a
estrutura do gênero, sua lin-
guagem, sua forma e sua poé-
tica. Para inscrições é neces-
sário o pagamento de taxa no
valor de R$10,00. Informações
pelos telefones (11) 3288-9447
e (11) 3285-6986.

A POÉTICA DOS QUADRINHOS:

TEXTO E ARTE

DURAÇÃO: SETE ENCONTROS DE 2H CADA

QUANDO: DIAS 20 E 27 DE JANEIRO E

03, 10 E 17 DE FEVEREIRO, ÀS TERÇAS-

FEIRAS

HORÁRIO: DAS 19H30 ÀS 21H30

INFORMAÇÕES: (11) 3288-9447 E

3285-6986

SITE: WWW.POIESIS.ORG.BR/CASADASROSAS

INSCRIÇÕES: CASA DAS ROSAS

(AV. PAULISTA, 37 BELA VISTA – PRÓXIMA

À ESTAÇÃO BRIGADEIRO DO METRÔ)

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$10,00

30 VAGAS
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Objetivo do curso é apresentar um pouco da história dos quadrinhos


