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AGENDA
O CENTRO ESPORTIVO
DRAGONS realiza hoje (16),
a partir das 11 horas, a sua tradicional Festa Junina. Além de
comidas e brincadeiras típicas
da ocasião, vai rolar show musical, show pirotécnico, bingo
e sorteios de vários prêmios.
O convite custa R$ 5,00 (crianças até 12 anos não pagam). Local: Rodovia Régis
Bittencourt, km 292,3 – Estrada Vicente de Paula, 72 – bairro Potuverá, Itapecerica da
Serra (SP). Informações pelo
tel.: 11/4147-1014.
O BAILE BENEFICENTE
em prol da Creche Girassol
acontece no próximo dia 30 de
junho, das 19 às 24 horas, no
Restaurante Nandemoyá (Rua
Américo de Campos, 9, Liberdade). A animação fica por
conta o Trio BR 3. Os ingressos custam R$ 17,00 (antecipados) e R$ 19,00 (no local).
Informações e reservas pelos
telefones: 11/3209-2609 / 99042237 (com Beth Yajima) ou
5549-6117 (com Ana).
O BAILE ALLEGRO está
marcado para o próximo dia 23,
a partir das 19 horas, no Restaurante Nandemoyá (Rua
Américo de Campos, 9, Liberdade), em São Paulo. A animação ficará por conta do tecladista e vocalista Issamu, além
de participações especiais dos
cantores Sadao e Romeu. Reservas e informações pelos telefones: 11/3209-2609 ou 99042237 (com Beth Yajima).
O CONSEG LIBERDADE
(Conselho Comunitário de Segurança da Liberdade) realizará na próxima terça-feira, dia
19 de junho, com início às
19h15, na sede da Acal – Associação Cultural e Assistencial da Liberdade (Av. Liberdade, 365), Reunião Ordinária
mensal com a presença de autoridades policiais e representantes do bairro. O objetivo é
discutir os problemas e buscar
soluções para a região. E-mail:
consegliberdade@uol.com.br
A ACESA (Associação Cultural e Esportiva de Santana) promove amanhã (17), das 12 às
16 horas, o 13º Festival de Yakissoba & Sonho. A entidade,
que comemora este ano seu 40º
aniversário de fundação, foi idealizada por grupo de nikeis e
nisseis para promoção da cultura japonesa. Endereço: Rua
José Dantas Magalhães Glória,
179 (Zona Norte de SP).

www. j o r n a l n i p pa k . c o m . b r

Itamaraty instala oficialmente
Comissão Nacional do Centenário
JORNAL NIPPAK

Constituída em fevereiro do
ano passado através de um
decreto assinado pelo presidente Lula – e seis meses depois de uma primeira reunião
com a comunidade –, a Comissão Nacional Organizadora das Comemorações do
Centenário da Imigração Japonesa no Brasil foi, enfim,
oficializada na última quarta-

feira (14), no Palácio do
Itamaraty, em Brasília.
O evento contou com a
participação de autoridades
dos mais diferentes escalões
do governo federal e de lideranças da comunidade nipobrasileira. No total, cerca de
230 pessoas compareceram
à ocasião, dentre elas os ministros Waldir Pires (Defesa),

Hélio Costa (Comunicações)
e Reinhold Stephanes (Agricultura).
O MRE (Ministério das
Relações Exteriores) fechou
também o organograma da
Comissão Nacional do Centenário, contendo um comitê
executivo e sete grupos de trabalho para as ações referentes aos 100 anos.

Brasil quer atrair mais turistas em 2008 e
manter escritório do Mercosul no Japão
Depois do Ministério das Relações Exteriores ter designado
um comitê executivo para tratar dos preparativos visando as
comemorações do Centenário da Imigração japonesa no Brasil, agora é a vez do Ministério do Turismo pegar o gancho
nos 100 anos da imigração para incrementar as relações com
os japoneses. Essa foi a principal medida discutida na 4ª Reunião de Ministros do Turismo do Mercosul, no Paraguai.
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Público poderá conferir exposição e palestras
sobre a raça japonesa Wagyu na Feicorte 2007

Atores nikkeis
contam detalhes de
“Miss Saigon”

CBBS chama oito
“estrangeiros” para
o Pan 2007

Uma história de amor entre
um soldado norte-americano
e uma jovem vietnamita em
meio à Guerra do Vietnã. Esse
é o tema central do musical
Miss Saigon, que estréia em
julho no Teatro Abril. Nikkeis
protagonistas e coadjuvantes
participam da montagem inspirada no romance Madame
Butterfly, no qual um americano - muito antes de Tom
Cruise, em O Último Samurai - conquista uma japonesa
apesar dos sacrifícios exigidos
dela.
————–—–––— | pág 8

A Confederação Brasileira de
Beisebol e Softbol (CBBS)
anunciou os 20 atletas convocados para os Jogos PanAmericanos, em julho, no Rio.
A relação inclui oito atletas
que atuam no exterior, entre
eles os defensores externos
Paulo Orlando e Ânderson
Gomes, ambos do Chicago
White Sox, dos Estados Unidos. Para o técnico Mitsuyoshi Sato, a ordem é brigar
pelo ouro “independentemente dos adversários que teremos pela frente”.
—————–—— | pág 11

DIVULGAÇÃO

A 13ª edição da Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne (Feicorte 2007),
o maior evento indoor da pecuária de corte na América
Latina, que será realizada entre os dias 19 e 23 de junho,
no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo, contará com uma presença de
peso: a raça Wagyu, originária no Japão e cobiçada por
produzir uma das mais suculentas e caras do mundo. No
local, será montado um restaurante.
—————————————–————————————––—–———— | pág 6
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O Tradicional evento Kiboi-no-Rolete reuniu mais de mil pessoas este ano. A festa contou com o lança mento de um projeto
especial, que nasceu de uma iniciativa de funcionários da Honda,
com a colaboração da Secretaria Municipal do Meio Ambiente
e Saneamento de Itaquaquecetuba. Trata-se do “A Terra pede
a sua ajuda”, ação que consiste no plantio de 5 mil mudas de
árvores nativas (doadas pela ONGSOS Mata Atlântica) na área
do Lar Oficina da entidade.

A Tradicional Festa Junina da
Abeuni levou milhares de jovens ao
Clube Regatas
Tietê na noite fria
do dia 2 de junho.
Com diversas atrações, a festa foi
novamente um sucesso.
André Sakaguchi e Catia Shigueno

São Paulo, 16 de junho de 2007

Bruna Kita comemorou seu 2º aniversário ao lado dos pais, familiares e amigos, em uma descontraída tarde do dia 3 de junho,
no Bairro da Aclimação, em São Paulo.

Alexandre, Bruna e Daniela Kita.

Animados na festa
Emerson Shunji Morikawa, Andréa Nakao, Evelyn Hashimoto e
Tomas Yamamoto
Em pé: Akeo Yogui, Jun Suzaki, Kihatiro Kita, Silvio Sano.
Sentados: Choji Miyake, Hirofumi Ikesaki e Hiroyuki Hino

Preparados para a quadrilha

Roberto Gyotoku, Marta Fujihara, Cristina Uemura Ume, Cida
Nakamura, Mauricio Miha, Jéssica Regina e Valdirene Pereira

Yoshino Mabe, Hisako Takeharu, Oscar Takeharu e Teruko
Okumura

O cantor Joe Hirata acaba de voltar de sua 4ª Turnê no Japão.
Foram 9 shows realizados, além de uma série de compromissos
durante sua estadia de 22 dias no arquipélago. as apresentações foram um sucesso e a emoção do público foi marcante,
principalmente nos momentos em que Hirata cantou seus sucessos, como a música Lembranças, pela qual homenageia sua
mãe, e o clássico Kampai. Mas o auge foram as músicas sertanejas, onde o cantor levantou o público para cantar e dançar.
Este ano, sua turnê contou com a participação do Oriental Magic
Show e teve o patrocínio do banco Sudameris.

Fabio Kawauchi, Fabio Yuki e Shoji Nomura

Dando início as
comemorações dos 99
anos da Imigração
Japonesa no Brasil, a
Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e
Assistência Social
(Bunkyo) realizou no
dia 11 de junho, no
Museu Histórico da
Imigração Japonesa no
Brasil a abertura da
exposição “Os
Imigrantes
Precursores”. Na
ocasião, foram
lançados os livros: “50
anos do Bunkyo” e
“Pavilhão Japonês –
Tradição e
Modernidade”.
A Fundação Japão realizou mais um evento da série Saberes
dos Sabores: a palestra com o escritor do livro “Sushi- Sabor
Milenar” Sergio Neville Holzmann, no dia 30 de maio.

1: Jorge Sawasato, Kihatiro Saito,
Masuo Nishibayashi e Mario Honda
2: Sohen Hayashi, Masato Ninomiya,
Tahanori Sekine e Miki Kojima
3:Lídia Yamashita e Hideo Iwasaki

A Festa Junina do Caramuru aconteceu no
dia 2 de junho, na sede
da entidade, Aclimação. Com diversas atrações e muitas comidinhas, a festa contou
com a presença de milhares de pessoas. Este
ano os escoteiros se
preparam para o encontro Mundial do Jamboree que acontecerá em
julho, na Inglaterra.

Heidi Hirano e Denis Okumura.

William Ishiy, Sergio Holzmann e Michiko Okano

Carlos Zaha – Presidente da Radio Fênix Japão, Tokio Isobata, Victor
Kobayashi, Yuji Ota- Vice Presidente do Grupo IBFOX, Tamada,Presidente Grupo IBFOX, Milton Nakamura- Sudameris e Joe Hirata
Joe Hirata,
Walter
Ihoshi,
Victor
Kobayashi,
Tokio
Isobata e
Milton
Nakamura

Joe Jirata,
Phanton,
Fujikan e
Osamá

Suely e Hideo Waki

Elisa Tokumi, Suely Nakabayashi, Célia Sakano, Queico Souza e
Regina Chiang

Cremilda e Koichito Shinomata

Yuguinho Mabe, Vitor Kodama e André Tashiro
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CENTENÁRIO

Autoridades políticas lançam Comissão Nacional
do Centenário da Imigração, em Brasília
FOTOS: GUSTAVO MAGALHÃES (AIG / MRE) E JORNAL NIPPAK

A

gora é oficial. Constituída em fevereiro do
ano passado através de
um decreto assinado pelo presidente Lula – e seis meses
depois de uma primeira reunião
com a comunidade –, a Comissão Nacional Organizadora
das Comemorações do Centenário da Imigração Japonesa
no Brasil foi, enfim, oficializada na última quarta-feira (14),
no Palácio do Itamaraty, em
Brasília.
O evento contou com a participação de autoridades dos
mais diferentes escalões do
governo federal e de lideranças da comunidade nipo-brasileira. No total, cerca de 230
pessoas compareceram à ocasião. Para muitos presentes, o
apoio de diversos ministérios –
inclusive com a presença de
ministros como Waldir Pires
(Defesa), Hélio Costa (Comunicações), Reinhold Stephanes
(Agricultura) – causou espanto.
Para o secretário-geral da
comissão e subsecretário-geral para Assuntos Políticos
para África, Ásia/Oceania, e
Oriente Médio do Ministério
das Relações Exteriores, Roberto Jaguaribe, a comemoração dos 100 anos da imigração japonesa permitirá melhorar as relações entre os dois
países.
“É preciso dar à programação uma dimensão que transcenda as festividades do ano
específico e permita que ela se
coloque a serviço da revitalização das relações bilaterais,
que são de relevância para os
dois países, mas que estão
aquém do potencial que efetivamente podem ter, e que já
tiveram no passado”, afirmou
o embaixador.
Jaguaribe também destacou a importância do “elemento humano” nas comemorações. “Ele [elemento humano]
serve para exemplificar as qua-

Deputados comemoram e cobram mais
agilidade nos planos do Centenário

Takayama, Woo, Ihoshi e Nishimori: união total para 100 anos

Cerimônia com mais de 200 presentes contou com discursos de autoridades políticas e da comunidade

lidades das duas culturas: a
abertura, a receptividade, a
capacidade de incorporação
brasileira, a diligência, a indústria e a capacidade de construção do Japão”, disse.
De olho no intercâmbio
econômico e comercial e no
bem-estar dos dekasseguis, o
embaixador japonês, Ken Shimanouchi, citou que um grande número de brasileiros vive
atualmente no Japão. Segundo ele, assim como os japoneses que chegaram ao Brasil há
quase 100 anos, os brasileiros
que estão no país asiático têm
contribuído para o crescimento do Japão. “Mais de 300 mil
brasileiros vivem no Japão
exercendo papéis importantes,
não só na economia, mas também na cultura”, enfatizou Shimanouchi.
Ele também disse que este
é um momento propício para
melhorar a relação entre os
dois países. Shimanouchi informou que seus país instalou

uma comissão nos mesmos
moldes da criada no Brasil
para comemorar a data. A comissão japonesa também organiza vários eventos comemorativos.
Na ocasião fora apresentado ainda o site oficial do Centenário. No sítio www.
japaocentenario.mre.gov.br,
qualquer pessoa pode entrar e
saber um pouco mais da imigração e também dos trabalhos
do governo em relação ao ano
que vem.
“O japonês é trabalhador”
– Último a discursar ao público, o vice-presidente José
Alencar destacou as oportunidades de negócios entre os
dois países. “Há muita
sinergia entre Brasil e Japão,
há muitas oportunidades de
negócios. Agora, por exemplo,
temos esse grande projeto
nacional e internacional que é
o do etanol, do biocombustível. Essa parceria com o Ja-

pão pode trazer excelentes
resultados nessa área”, afirmou Alencar.
Bem-humorado, o político
citou a passagem de dois japoneses por Brasília à época
da inauguração, em um paradoxo com os atuais nipo-brasileiros. “Prestes a inaugurar
Brasília, o então presidente
Juscelino Kubitschek chamou
dois engenheiros japoneses
para analisar a terra. Chegando aqui, a dupla falou: ‘A terra
é muito ruim presidente’. Foi
então que Juscelino saiu-se
com essa: ‘Bonito, né. Se a
terra fosse boa eu não chamaria vocês aqui’. Com essa passagem, quero dizer o quão importante é a presença dos japoneses no Brasil. Contribuíram e contribuem até hoje na
construção e no desenvolvimento do País. Agora, é a hora
de retribuirmos com o Centenário”, finalizou ele.
(Rodrigo Meikaru, enviado especial)

Grupos de Trabalho mostram primeiros resultados para comunidade
Seis meses depois de realizar a primeira reunião com a
comunidade em São Paulo, o
MRE (Ministério das Relações
Exteriores) fechou o organograma da Comissão Nacional
Organizadora do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil,
contendo um comitê executivo
e sete grupos de trabalho (Agricultura; Educação e Ciência;
Cultura, Turismo e Esporte;
Comunidade Brasileira no Japão; Oportunidades de Comércio; Energia e Desenvolvimento Sustentável; e Comunicação,
Logística e Meios).
Na primeira reunião conjunta com os coordenadores
dos grupos de trabalho e comunidade, ocorrida logo após
a cerimônia oficial no Palácio
do Itamaraty, todos mostraram
os primeiros resultados aos líderes da comunidade presente na ocasião. E, assim como
já se desconfiava, os ministérios que compõem a comissão
nacional não acenam com a
possibilidade de subsidiar os
projetos locais que não tenham
como foco o intercâmbio Brasil-Japão.
Para a secretária-geral do
Comitê Executivo, Maria Regina Cordeiro Dunlop, que coordenou a reunião, todos os
grupos de trabalho – sem exceção – apresentaram bons
projetos, com a tendência de
aumentar ainda mais a qualidade, conforme as conversas
com as próprias entidades e
associações nipo-brasileiras
forem se estreitando.
“Vimos que os coordenadores trouxeram planos interessantes e que fortalecerão os
laços de amizade e parceria

Reunião contou com coordenadores dos grupos de trabalho

com o Japão. E, com a ajuda
da comunidade, a tendência é
conseguir ainda mais vitórias”,
destacou ela ao fim do encontro.
Dentre as explanações feitas, algumas chamaram a atenção por já estarem em processo final de planejamento, caso
do núcleo “Comunidade Brasileira no Japão”. Liderada
pelo ministro do MRE Eduardo Gradilone, o grupo tem praticamente fechado a confecção de um livro abordando a
saga da imigração japonesa e
também a dos brasileiros que
foram ao Japão, há cerca de
20 anos. “Temos ainda um projeto para a realização de seminários aqui e no Japão, para
saber os anseios e as necessidades da comunidade brasileira no Japão. Outro é estudar
medidas para fechar acordos
de previdência e jurídica”, destaca.
Na área de Cultura, Turismo e Esporte, o coordenador
Erlon Paschoal, do Ministério
da Cultura, confirma que tem
trabalhado para executar não

só projetos próprios, como
também dos de interesse de
entidades e municípios. Contudo, ele confirma que os re-

cursos “não virão fácil”, uma
vez que o próprio ministério
tem reduzido o repasse de verbas para projetos culturais.
Outro recado é de que as verbas tendem a vir para projetos
que visem o longo prazo. “Ou
que fiquem na história, como
o registro dos primeiros imigrantes. Nesse ponto nós nos
interessamos, pois é um registro histórico”. Aos que sonham
em contar com o dinheiro para
festejos, é melhor abandonar
a idéia. “Temos de ver as
ações projetadas para os anos
seguintes. Mas, de qualquer,
mode, temos leis de incentivo
que podem vir a favorecer algum festejo específico”, define.

Presentes na cerimônia
oficial, os três deputados federais nikkeis, Walter Ihoshi
(DEM-SP), William Woo
(PSDB-SP) e Hidekazu Takayama (PAN-PR) confirmaram que “agora é a hora
de buscar todas as forças
possíveis para a realização do
Centenário”. Os três revelam
ainda que, com o apoio do
presidente da Câmara,
Arlindo Chinaglia (PT-SP),
as ações pró-100 anos terão
um peso maior.
“De todos os esforços para
o Centenário, com certeza
essa foi a que maior deu repercussão. Vimos um número muito grande de autoridades dos mais diferentes escalões e deu para perceber que
todos estão interessados em
contribuir. Agora, é hora de
correr contra o tempo e agilizar
a comemoração. Temos apenas um ano”, adverte Ihoshi,
lembrando que a união entre
ele e seus colegas nikkeis ficará ainda mais forte. “É hora
de lutar com todas as forças.
E isso eu posso garantir que
está sendo feito na Câmara.”
Assim como Ihoshi, Woo
também comemora a instalação oficial da Comissão. Para
o deputado, mais do que se
esforçar para as comemorações, os políticos engajados
“na causa” devem olhar para
o futuro e visualizar o fortalecimento das relações bilaterais Brasil-Japão. “Completamos agora 99 anos de imigração japonesa e o governo
federal já deu mostras de que
pretende fortalecer as relações com os japoneses, já a
partir deste ano e de 2008,
que será o grande momento
da comunidade”, afirma.
Ao final, ambos concordaram que a presença de mais
de 200 participantes comprova a atual força da comunidade. E, aos críticos de plantão,
mandam um recado: não adianta ficar reclamando e não
mostrar interesse em contribuir. “Essa cerimônia comprovou o que todos já desconfiavam: a de que os japoneses
são muito respeitados no Brasil. E nada mais justo do que
se comemorar o Centenário
com o apoio das autoridades

políticas”, diz Ihoshi. Woo concorda e vai além: “Pudemos
notar em todos os discursos
que as autoridades mantém um
profundo respeito com os imigrantes japoneses. Tudo isso
foi fruto dos esforços dos nossos antepassados e que devemos honrar.”
Grupo Parlamentar – Atual
presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão e um dos
que levantam a bandeira do incremento econômico e político de ambos os países, o deputado paranaense Hidekazu
Takayama está com tudo
pronto para lançar um evento
até então inédito tanto para os
japoneses quanto para os brasileiros. Trata-se de um evento que acontecerá em 2009 no
arquipélago reunindo empresas de tecnologia de ponta e
agrobusiness para a troca de
experiências e, possivelmente, acordos comerciais.
“Essa conversa surgiu
pouco tempo atrás, quando
fomos ao Japão. Por lá, eles
disseram que gostariam de
realizar um evento ou uma
feira trazendo o que o Braisl
tem de melhor em tecnologia
de ponta e mercado agropecuário. Está praticamente
certo”, diz ele. Pelas projeções, o deputado acredita que
muitas empresas nacionais
irão aderir ao projeto. “Esse
é o caminho para incrementar ainda mais as relações
entre Brasil e Japão. Não podemos pensar só em 2008.
Temos de ver o futuro.”
Outro assunto em pauta
nas conversas do Grupo Parlamentar é em relação aos trabalhadores brasileiros no Japão. Questões burocráticas
como a entrada nos vistos e
os casos da previdência serão discutidos já nas próximas
semanas. “É até bom ver que
temos o apoio de grandes nomes de Brasília. Assim fica
mais fácil na hora de tratar
de assuntos delicados como
os acordos de cooperação,
envolvendo a área criminal e
previdenciária, por exemplo.
Estou confiante e, com a ajuda dos colegas nikkeis, creio
que mais novidades virão em
breve”, finaliza.

Comandante Saito brinca e diz que Centenário será tranqüilo nos aeroportos
Com a tranqüilidade típica da cultura japonesa e sempre discreto na cerimônia no
Itamaraty, o comandante da
Aeronáutica Juniti Saito se
colocou à disposição da comunidade para trabalhar em
prol dos festejos no ano que
vem. De antemão, Saito comentou que a Aeronáutica
trabalha para colocar a Esquadrilha da Fumaça dentro
dos festejos, conforme antecipado pelo Jornal Nippak.
Aos interessados, o nikkei
pede para que os pedidos sejam encaminhados diretamente para Brasília.
“Como nikkei e profundo
admirador da cultura japonesa, me colocarei à disposição
para ajudar no que for preciso. O que a Aeronáutica se
dispõe, no caso do Centenário, é, por exemplo, fazer

Ministro Waldir Pires e comandante Juniti Saito durante evento

apresentações da Esquadrilha
da Fumaça. Todos os pedidos
que vierem serão analisados”,
destaca o comandante.
Sobre a instalação da Comissão, Saito acredita que os
grupos de trabalho promoverão
atividades de intercâmbio com
o Japão. “O Governo tem mui-

to interesse em cooperar com
o Japão, até porque o país é um
dos grandes parceiros comerciais”, destaca, para em seguida creditar o reconhecimento às
gerações mais antigas.
“Todo o esforço não foi em
vão. Os primeiros imigrantes
japoneses que desembarcaram

no Brasil vieram com a rigidez da criação nipônica. Eu
mesmo fui criado assim e sou
grato até hoje. Inclusive me
ajudou muito a chegar ao cargo que ocupo hoje. Portanto,
o Centenário é uma homenagem a todos os trabalhos desenvolvidos”, cita o comandante da Aeronáutica.
Mais descontraído ao fim
da entrevista, Juniti Saito
brinca e diz que a crise do
setor aéreo não é “um bicho
de sete cabeças”. “Mas prefiro não entrar em detalhes”,
diz. Perguntado se o apagão
aéreo continuará até o Centenário, ele apenas afirma
que “estará tudo normalizado”, com um sorriso simpático. “É uma questão complicada. Estamos de todo o
modo fazer com que tudo se
resolva”.
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TURISMO

Marta Suplicy quer mais turistas
japoneses a partir de 2008
DIVULGAÇÃO

C

om o ano do Centenário próximo, além das
entidades nipo-brasileiras, quem também já está de
olho nos festejos – e na aproximação com o Japão, conseqüentemente – são os órgãos
governamentais. Após o Ministério das Relações Exteriores ter designado um comitê
executivo para tratar dos preparativos para o ano que vem,
agora é a vez ministério do
Turismo pegar o gancho para
incrementar as relações com
os japoneses.
Em viagem ao Paraguai, a
ministra do Turismo, Marta
Suplicy, foi justamente discutir
e manter o apoio à manutenção do Escritório de Promoção
Turística do Mercosul no Japão
a partir de 2008, quando terminará a parceria com a Agência
Japonesa de Cooperação Internacional (Jica). Essa foi a principal medida discutida na 4ª
Reunião de Ministros do Turismo do Mercosul (RMTur), que
aconteceu no último dia 7, em
Assunção. Além dela e da ministra do Turismo paraguaia, Liz
Rosanna Cramer Campos, participaram ainda os ministros argentino, Carlos Enrique Meyer;
uruguaio, Hector Lescano, e
um representante do Chile. O
objetivo do encontro é a consolidação do Mercosul como bloco no âmbito do turismo, e o incremento da entrada de turistas na região.
A ministra brasileira acrescentou que graças ao projeto

PARTE I

Ministra acrescentou que graças ao projeto Mercosul-Japão houve um aumento de japoneses
Mercosul-Japão houve um aumento de turistas japoneses
nos últimos anos da ordem de
76% na Argentina, de 74% no
Brasil, 65% no Paraguai e de
51% no Uruguai.
No total, 100.108 turistas
japoneses estiveram nos países do Mercosul, resultado que
traz dividendos para os países
da região. Em 2006, 74.638
turistas japoneses entraram no
Brasil, um número 9,65% superior aos 68.066 de 2005. Os
japoneses gastam US$ 210,00
por dia, em média, e os números de 2005 indicam que deixaram aproximadamente US$
234 milhões em divisas nos

países do Mercosul. Para
2007, 20 milhões de japoneses
viajarão para o exterior – em
2004 foram 16,5 milhões – e
os países sul-americanos querem participar deste aumento
receptivo. Para 2008, o Brasil
terá uma presença ainda mais
ativa com os 100 anos da Imigração Japonesa.
Manutenção - A manutenção
do escritório é consenso entre
as autoridades de turismo do
Mercosul, que nesta reunião
decidiram de que forma passarão a financiá-lo, uma vez
que a Jica deixará de fazê-lo a
partir de janeiro de 2008. Fo-

ram quase três anos de contribuição para a promoção turística dos quatro países (Brasil,
Argentina, Uruguai e Paraguai) no Japão. Nesse período
foram realizadas ações conjuntas de divulgação do Mercosul como destino turístico
para os japoneses, além de
ações de capacitação de agentes privados e públicos e melhorias do produto turístico oferecido. O Bloco também participou das quatro últimas edições da Jata, feira de turismo
japonesa que é considerada a
maior da Ásia e em 2006 recebeu aproximadamente 103
mil visitantes.

DEKASSEGUIS

Mesmo com poucos recursos, Ciate aposta em novas ações
JORNAL NIPPAK

Há 15 anos, o Ciate (Centro de Informação e Apoio ao
Trabalhador no Exterior) luta
para conseguir dar o apoio necessário aos trabalhadores –
principalmente nikkeis – interessados em partir rumo a outros países para conquistar a
tão sonhada independência financeira. Subsidiado pelo governo japonês, a entidade, entretanto, convive atualmente
com um cotidiano que acompanha a tendência mundial: a
de contenção de custos.
Segundo o presidente da
entidade, Masato Ninomiya,
uma das alternativas para continuar tocando a entidade e
atendendo as necessidades
daqueles que estão prestes a
embarcar é formalizar parcerias com outras entidades.
“Durante todo o tempo de operação, nunca recebemos um
aumento nos repasses do Japão. E agora estamos cada
vez mais nos deparando com
cortes nas verbas. Mas, para
driblar isso já temos liberdade de buscar parceiros e patrocinadores para tocar alguns projetos”, adianta ele,
sem mencionar o valor total
dos repasses.
Mesmo com esse panorama desfavorável, a entidade
continua com suas atividades,
destinadas sobretudo aos brasileiros interessados em trabalhar no Japão. Uma das primeiras foi dinamizar a parte
de ensino do idioma japonês
aos futuros dekasseguis. Apesar de não ser um curso completo – tem duração de dois
meses – as aulas abordam os

DO EXERCÍCIO DA CIDADANIA EM CASOS
DE DOENÇAS GRAVES – CÂNCER

Masato Ninomiya (centro), junto com os professores do Ciate

aspectos básicos como cumprimentos, expressões usualmente utilizadas em fábricas,
além de oferecer dicas de
como se portar no Japão. “Temos feito um trabalho para os
futuros trabalhadores, uma
espécie de ajuda para quem
desembarca no Japão. E isso
tem ajudado muito”, afirma
Ninomiya, acrescentando que
em um futuro próximo será
cobrado um valor simbólico
pelas aulas, que hoje são gratuitas. “Alguns já se mostraram interessados em pagar.
Estudaremos a questão”.
Atualmente o Ciate conta
com três professores, Erico
Onodera, Ayako akamine e
Anderson Morishita. Com vasta experiência no ensino de idiomas e formados por boas universidades, o trio explica que
atualmente muitos chegam à
entidade sem o mínimo de conhecimento básico do idioma,
um fator preponderante hoje

para garantir uma vaga nas
fábricas nipônicas. “Por isso
não trabalhamos com turmas
fechadas. As pessoas que vêm
aqui podem pegar o curso no
meio, pois cada aula é distinta”, diz Akamine.
Copani – Além do redimensionamento do curso para futuros dekasseguis, o Ciate prepara também a participação na
14ª Convenção Pan-Americana Nikkei (Copani), que acontece junto com a 48ª Convenção dos Nikkeis e Japoneses
no Exterior no mês que vem,
em São Paulo.
Inserida dentro do calendário da programação, a entidade cuidará também de um
sub-módulo a ser realizado no
dia 19 de julho, em sua própria sede. Diferentemente das
convenções, a participação
neste evento específico é gratuita e aberta a qualquer interessado.

Segundo Masato Ninomiya, o tema principal das convenções (“A contribuição dos
Nikkeis em prol da comunidade”) e a participação de líderes nikkeis mundiais faz com
que o evento seja considerado “uma grande oportunidade
para se trocar idéias”. “Há alguns anos se discutiu sobre se
é interessante reunir nikkeis
de várias partes do mundo
para discutir o futuro. Para
mim, sempre foi e sempre
será muito bom trocar informações. Justamente aí é que
entra a identidade dos
nikkeis”, explica.
Por parte da entidade, o
assunto a ser focado é a o atual panorama dos trabalhadores
brasileiros no Japão. Na ocasião, participarão do encontro
os palestrantes Ricardo Sassaki, Kyoko Nakagawa e irmã
Mori. “Cada um irá falar sobre determinados aspectos do
fenômeno dekassegui. A irmã
Mori, por exemplo, virá do Japão justamente por ela ser uma
das que mais conhecem sobre
os problemas vividos pelos
brasileiros de lá”, diz Ninomiya, complementando que espera um público formado por dekasseguis, es-dekasseguis e
pesquisadores.
Aos interessados em participar do encontro do dia 19 de
julho, as inscrições estão abertas até o dia 5 de julho. Mais
informações podem ser obtidas pelo tel 11/ 3207-9014. A
irmã Mori também fará uma
palestra especial no próprio
Ciate no dia 7 de julho, a partir
das 15 horas.

Inúmeras são as doenças
graves. É importante saber
que a lei ampara em muitos
desses casos o paciente ou
seus dependentes. Não resta
a menor dúvida, que em caso
de doenças graves o abalo físico do paciente, não raras
vezes, o arrimo da família, o
abalo psicológico e o abalo financeiro são inevitáveis. Daí,
até por questão de humanidade, deva a lei socorrer o
necessitado.
É claro que, buscar o direito não é fácil neste país,
porém, não exercer o seu direito a sua cidadania é retroceder no tempo e na vida.
Se diz atualmente, ser o
câncer o mal do século. Leiga no assunto, parece-me,
entretanto, que hoje por ser
mais facilmente diagnosticado, ouvimos tanto falar nesse
terrível mal, mas, não podemos nos esquecer que a vida
moderna contribui para a sua
evolução senão pela sua
mutação.
As experiências nucleares, os alimentos manipulados, os remédios descontrolados, com certeza, afetam a
nossa qualidade de vida criando condições para o seu
aparecimento.
Na verdade, suas causas
são ainda uma incógnita. Dizem, também, ser a tristeza,
os aborrecimentos, fatores
preponderantes para o surgimento do câncer, sem esquecer, contudo, que a hereditariedade constitui um determinante significativo.
O câncer é a multiplicação desordenada de celulas
defeituosas que o nosso organismo não consegue
combatê-las, em simples definição. O que se sabe que
além de causar inúmeros sofrimentos, o tratamento do
câncer é altamente dispendioso. O que se propõe aqui é
informar aos pacientes portadores dessa doença e seus
familiares que a lei nos ampara em inúmeras situações.
De início, a Constituição
Federal, em seu art. 40, § 1º,
inciso I e art. 196 dispõe:
“Art. 40. Aos servidores
titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e
fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados
critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial
e o disposto neste artigo.
§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a
partir dos valores fixados na
forma do § 3º:
I – por invalidez permanen-

te, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de
acidente em serviço, moléstia
profissional ou doença grave,
contagiosa ou incurável,
especificadas em lei; ...”
“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem a redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
Como sempre alerto os leitores, tenham em mãos, sempre, toda a documentação
para buscar o quê de direito.
No caso, todos os exames, diagnósticos, laudos, recibos
médicos e hospitalares, nota
fiscal de compra de remédios, próteses, enfim, tudo o que
é relacionado à doença é de
suma importância para obtenção de benefícios, além dos
documentos pessoais.
Dentre os benefícios, podemos arrolar a aposentadoria por invalidez permanente;
saque do FGTS, PIS/PASEP;
do IR, do IPI, ICMS, IPVA e
IOF em relação à aquisição
de veículos. Além disso, os
pacientes portadores de câncer, entre outros direitos, têm
direito à cirurgia reparadora,
a resgate de seguros; a quitação do saldo do financiamento imobiliário; prioridade
no andamento de processo
judicial; transporte; pousada
e alimentação (quando o tratamento for fora de seu domicílio); medicamentos; próteses; autorização para trafegar nos dias de rodízio e outros benefícios que discorreremos ao longo do trabalho.
Quanto aos planos de saúde
inúmeros direitos são suprimidos sob a alegação que o plano não cobre tais situações.
Hoje, abordaremos a
questão da aposentadoria.
Aqui necessário se faz destacar ser o paciente servidor
público civil ou militar ou segurado do INSS.
A) Aposentadoria do
servidor público civil
A lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990 dispõe sobre
a aposentadoria do servidor
público civil. Vejamos:
“Art. 186. O servidor será
aposentado:
I – por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de
acidente em serviço, moléstias profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável,
especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;
II - .................
III - ..................

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo
Integrante do Harada Advogados Associados
felicia@haradaadvogados.com.br
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CIDADES/SÃO BERNARDO DO CAMPO

CIDADES/SANTOS

São Bernardo do Campo festeja
99 anos da Imigração Japonesa
DIVULGAÇÃO

E

m comemoração aos 99
anos da imigração japonesa no Brasil, São Bernardo do Campo realiza neste
fim de semana uma série de
festividades. Os eventos foram
organizados pela União das
Associações Nipo-Brasileiras
da cidade, a Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal.
Os eventos têm início hoje
(16), às 7h30, com um torneio
de gatebol, que será realizado
na Associação Cultural de
Mizuho (Praça Tokuyama, 02).
Às 19 horas, será realizada na
Câmara Municipal (Praça Samuel Sabatini, 50) a sessão
solene em homenagem aos imigrantes japoneses e seus descendentes. O homenageado
será o nissei Toshiharu Matsuda, que vai receber do poder
legislativo a medalha João
Ramalho.
Matsuda é presidente do
Clube do Ancião do Rudge
Ramos pelo terceiro mandato

Eventos comemorativos terão início neste sábado, com a realização do torneio de gatebol

e presidente da Associação dos
Clubes Anciãos do Grande
ABC. Presidiu o Grêmio Recreativo Rudge Ramos por oito
mandatos e, dentre suas realizações, ajudou a construir a
escola japonesa desta entidade.
No domingo (17), apresentações culturais e comidas típi-

cas são atrações no Teatro
Cacilda Becker (Praça Samuel
Sabatini, 50). O evento tem início às 9h30, com a abertura
oficial marcada para às 11h00
e, encerramento, às 16 horas.
Todos os eventos são com entrada gratuita e sem restrições.
Esta será a 26ª Festa da

Imigração Japonesa de São
Bernardo do Campo, que tornou-se evento oficial do calendário do município desde 1998,
quando foi instituído pelo então
vereador Hiroyuki Minami, que
atualmente ocupa a pasta de
Secretário de Planejamento e
Tecnologia da Informação.

CIDADES/REGISTRO

Censo e Festa do Sushi movimentam comunidade local
DIVULGAÇÃO

Acontece hoje (16), a partir das 18 horas, a abertura da
12ª Festa do Sushi Pré-Centenário, no Recinto da Expovale, com shows de campeões
brasileiros de karaokê, Norton
Miyazaki, Fábia Tanabe Miyazaki e Kazuko Kawai, Wadaiko, Minyo, danças japonesas,
Yosakoi Soran, Academia
Develope e Grupo Folclórico
Aceseval.
A festa, que prossegue
amanhã, conta com uma atração especial: a inauguração da
primeira obra da série de sete
esculturas que é preparada
pelo artista plástico Yutaka
Toyota, em comemoração ao
Centenário da Imigração Japonesa no Brasil.
Segundo o coordenador ge-

centando que a expectativa é
atrair um público estimado em
12 mil pessoas nos dois dias de
festa.

Cultura japonesa é destaque neste fim de semana em Registro

ral do evento, Satoru Sassaki,
o evento deste ano é uma espécie de laboratório para 2008,
quando será comemorado o
Centenário da Imigração Japo-

nesa no Brasil. “As senhoras
que preparam os sushis estão
bem animadas e este ano a festa está com um gosto de centenário”, afirmou ele, acres-

Censo – De hoje até 30 de
outubro a comunidade nikkei do
Vale do Ribeira e na região sudoeste do Estado de São Paulo
passará por um censo. O objetivo é coletar informações para
o lançamento de um livro sobre os descendentes japoneses
e contar sua história a partir de
sua chegada no Brasil.
Demais informações sobre Registro, o “marco da colonização japonesa”, podem
ser obtidas no endereço
www.registro.sp.gov.br ou pelos telefones: 13/3822-4144 ou
3822-2865

Festival da Imigração inicia
comemorações do Centenário
De 21 a 24 de junho, iniciando as comemorações do
Centenário, acontece o Festival da Imigração Japonesa no
Brasil, em Santos, litoral paulista. A realização é do Instituto Kasato Maru de Assistência Social e Cultura para homenagear os primeiros imigrantes que desembarcaram
na cidade em 18 de junho de
1908. O evento será repleto de
atividades culturais, contando
com concursos, workshops,
desfiles e palestras.
O objetivo é incentivar o intercâmbio cultural e estreitar o
laços entre os dois países. A
ocasião irá mostrar o retrato da
grande diversidade da cultura
japonesa, abrangendo atrações
como exposição de arte, oficinas de ikebana, workshop de
origami, kirigami e oniguiri. Vale
ressaltar que as crianças irão
aprender a preparar o alimento
e depois poderão se deliciar com
sua própria produção.
O público jovem tem um
espaço reservado com atividades que vão desde os concursos de cosplay, ilustração,
games e eletrônicos, até
workshop e espaço de leitura
de mangá. O entretenimento
estará garantido também nas
apresentações de bandas,
taikô, danças típicas e desfiles
de moda.
O festival contará com atividades relacionadas ao comportamento cultural dos jovens
japoneses e sua influência no
mundo Ocidental, em áreas
como moda, música, cinema e
quadrinhos.
Uma das atividades mais es-

peradas na programação da
Área Jovem é a palestra com
Cristiane Sato, presidente da
Associação Brasileira de Desenhistas de Mangá e Ilustrações
e autora do livro JAPOP - O
Poder da Cultura Pop Japonesa, no dia 21 de junho, às 18h.
O tema será “A Estética
Andrógina na Moda Japonesa”.
No dia 24, às 14h30, haverá
um desfile das novas tendências da moda japop, inspirada na
cultura pop nipônica. A exibição irá retratar a tendência da
chamada “Street Fashion” japonesa, que mistura os elementos artísticos como mangás e
animês com a diversidade de
estilos das ruas de Tóquio.
Serão mostradas peças femininas da grife carioca Neko,
todas na linha boneca, inspiradas na inocência das heroínas
da animação japonesa. Rendas, babados, saias rodadas e
estampas delicadas fazem parte desse cenário, que mescla
tecidos leves com sapatos plataformas com mais de 10 centímetros de altura.
Já a gastronomia marcará
presença com as comidas típicas, como sushi, sashimi, yakissoba, harumaki, missoshiru,
oniguiri, tempurá de sorvete e
outras especialidades da cozinha japonesa.
DATA: 21 A 24 DE JUNHO
LOCAL: MENDES CONVENTION CENTER
END.: AV: FRANCISCO GLICÉRIO, 200 –
GONZAGA - SANTOS
HORÁRIOS: DIAS 21 E 22, DAS 12H ÀS
22H; 23 E 24, DAS 10H ÀS 22H
ENTRADA: R$5,00 MAIS UM QUILO DE
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Junji Abe apresenta Parque
Centenário a empresários
DIVULGAÇÃO

ENTIDADES 1

Associação Cultural e Esportiva Okinawa Santa Maria promove festa
A Associação Cultural e Esportiva Okinawa Santa Maria
(ACEOSM) promove amanhã
(17), a partir das 12 horas, em
sua sede social (Zona Norte de
São Paulo), a 10ª Festa de Pratos Típicos. O almoço deste ano,
como nos anteriores, contará
com pratos típicos da província
de Okinawa como o hidya-no-

shirú, a tradicional sopa de cabrito, utiná soba e o yakissoba
elaborado pelo chef Toshi.
Além dos pratos típicos, os
organizadores programaram
um variado repertório de atrações de dança típicas e música com a realização de um festival de karaokê, apresentação
de taikô (tambor japonês) e do

grupo musical Ton To Mi, que
interpreta canções clássicas de
Okinawa, com uma versão
moderna. “A renda da festa
será destinada para os departamentos da ACEOSM, que
conta atualmente com 180 famílias associadas”, destaca o
presidente Shiney Uehara.
O ingresso (preço único)

custa R$ 8,00 por prato e pode
ser adquirido na secretaria da
Associação.
A Associação Cultural e
Esportiva Okinawa Santa Maria fica na Av. João dos Santos Abreu, 755 – Vila Nova
Cachoeirinha (SP). Informações pelo tel.: 11/9943-3453
(com Toshi).

ENTIDADES 2

Associação Naguisa comemora 35º aniversário
DIVULGAÇÃO

Fundada em 30 de maio de
1972 por funcionários aposentados do ex-Banco América
do Sul, a Associação Naguisa
comemora este ano seu 35º
aniversário de fundação. Para
marcar a data, realizou no dia
2 de junho, em sua sede (Zona
Sul de São Paulo), evento que
contou com a presença de
cerca de 200 associados, familiares e amigos, além de convidados como o vereador Aurélio Nomura (PV).

Ex-funcionários do América do Sul foram homenageados

Keizo Uehara, diretor superintendente da Fundação
Kunito Miyasaka, destacou o
trabalho das gestões presididas por Milton Sugahara, Eiji
Denda e Massao Suzuki
como fundamentais para o
crescimento que essa associação teve nos últimos anos,
em todos os aspectos.
A Associação Naguisa
possui uma sede própria loca-

lizada no bairro da Cidade
Vargas, perto da estação
Jabaquara de Metrô e tem
hoje cerca de 600 associados.
Realiza diversas atividades
e eventos, como cursos diários de Informática, e semanais
de lian gong, karaokê, folk
dance, dança de salão e
majan, além de encontros semanais de karaokê, torneios
de sinuca, programas de ca-

minhadas e aulas de culinária,
além de diversos eventos ao
longo do ano, como essa festa de aniversário, concurso de
karaokê e nagui-chá.
Durante a festa, foram homenageados associados exfuncionários do Banco América do Sul que completaram 80
anos: Joana Hanada, Soroku
Kawakami, Tetuo Nakamura
– que não pôde comparecer –
e Tie Hikishima Hirata.
“Eu fiquei pensando: depois de 18 anos (de aposentada), a gente ainda é lembrada. Fique tão emocionada
que chorei.” disse ainda muito emocionada Tie Hikishima
Hirata, a “Tie-san” como é
carinhosamente chamada
que trabalhou no Banco América do Sul, durante 37 anos
e sempre na seção de contabilidade.
A Fundação Kunito Miyasaka patrocinou uma lembrança especial para os quatro homenageados que fizeram 80
anos.

O prefeito espera apoio da iniciativa privada para a obra de R$ 1 milhão

A construção do Parque
Centenário foi tema de duas
reuniões entre o prefeito Junji
Abe e empresários nos dias 11
e 12. Junji pediu o apoio dos
empreendedores para a obra,
que homenageará os 100 anos
da imigração japonesa no Brasil. A meta do prefeito é buscar o apoio da iniciativa privada para o projeto, estimado em
R$ 1 milhão.
Os empresários estão sendo convidados para as reuniões por meio de um ofício, assinado pelo prefeito, pelo presidente da Câmara de Mogi
das Cruzes, José Antonio Cuco
Pereira, e pelo presidente da
Associação Pró-Centenário,

Osvaldo Nagao. O documento destaca a importância histórica da data, ressalta seu
valor simbólico para a cidade
e solicita o apoio da iniciativa
privada para a concretização
do projeto, que será entregue
no ano que vem.
“O Parque Centenário representará uma comunhão entre os povos, um símbolo do
respeito e agradecimento da
comunidade nipo-brasileira
pela acolhida fraterna proporcionada pelos brasileiros e, ao
mesmo tempo, uma homenagem do Brasil aos irmãos japoneses pela valiosa colaboração dada ao desenvolvimento
do País”, destacou Junji.
DIVULGAÇÃO

GARÇA – A tradicional Festa da Cerejeira de Garça, que
ocorre nos dias 22, 23 e 24 de junho, no Lago J. K Williams,
chega este à 21ª edição com expectativa de atrair mais de
120 mil visitantes. Dentre as atrações culturais programadas, destaques para a apresentação de grupos de taikô e um
show especial com o ex-integrante dos Titãs, Paulo Miklos.
Informações sobre a 21ª edição da Festa da Cerejeira de
Garça podem ser obtidas pelo tel.: 14/3471-0210 ou no site
oficial do evento (www.festadacerejeira.com)
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FEICORTE

Público poderá conferir exposição e
palestra sobre a raça japonesa Wagyu
DIVULGAÇÃO

A

13ª Feira Internacional
da Cadeia Produtiva
da Carne (Feicorte
2007), o maior evento indoor
da pecuária de corte na América Latina, que será realizada
entre os dias 19 e 23 de junho,
no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo, contará com uma presença de peso:
a raça Wagyu, originária no
Japão e cobiçada por produzir
uma das mais suculentas e
caras carnes do mundo.
Essa nobre característica
deve-se a existência de finas
camadas de gordura no meio
do músculo, ao que se dá o
nome de marmoreio. Quanto
maior for a quantidade, maior
a qualidade do produto. No instante do preparo, quando esta
gordura se mistura à carne,
obtêm-se bifes com sabor e
maciez incomparáveis.
Para completar os diferenciais, a raça Wagyu possui
menos colesterol do que as
outras carnes bovinas, já que
ela possui ácido oléico, o mesmo dos azeites de oliva. O produto é também conhecido
como Kobe Beef, referência
à cidade japonesa de Kobe,
onde estão as criações pioneiras e mais famosas do bovino.
Palestra – Durante a realização da Feicorte 2007, os
presentes poderão aprender
tudo sobre a raça. Para o dia
21, está programada uma exposição, um simpósio com especialistas do Japão (Shogo
Takeda, criador desde 1954 e
considerado uma das maiores
autoridades no assunto), Estados Unidos (Ted Naruke),
Chile (Fernando Hartwing),
Austrália (Roberto Reed) e
Uruguai (Mario Aishemberg)
e um leilão - o primeiro da
raça a ser realizado no Bra-

A raça Wagyu chegou ao Brasil em 1992 e atualmente o País conta com cerca de 11 mil cabeças

sil, com oferta em torno de 45
animais.
Além disso, a Associação
Brasileira dos Criadores de
Bovinos da Raça Wagyu e o
Grupo Rubaiyat vão montar um
restaurante para mostrar o
motivo pelo qual esta carne é
considerada a mais nobre do
mundo. “Vamos mostrar ao
público a qualidade, a maciez
e o sabor da carne do Wagyu”,
afirma Belarmino Fernandez
Iglesias, dono dos restaurantes
Rubaiyat e criador da raça no
Brasil. Diariamente, os estabelecimentos do grupo consomem cerca de 100kg do produto.
De acordo com Rogério
Satoru Uenishi, superintendente de Registro da Associação
Brasileira dos Criadores de
Bovinos da Raça Wagyu, o
objetivo da entidade é realizar
a promoção da raça no Brasil
e torná-la cada vez mais acessível nos restaurantes brasileiros.
A mesma visão é compar-

tilhada por Sadao Iizaki, presidente da entidade, que ressalta que a associação está promovendo o aperfeiçoamento
do Wagyu para adequá-lo dentro das condições brasileiras.
“As ações realizadas em renomados restaurantes de São
Paulo, como o Rubaiyat, fazem
parte dos nossos esforços para
a divulgação da carne marmorizada desta raça”, destaca
Sadao.
Início – A raça Wagyu chegou ao Brasil em 1992 e, atualmente, existem 11 mil cabeças, entre animais puros e cruzados. Elas estão concentradas, principalmente, em São
Paulo, Mato Grosso do Sul e
Rio Grande do Sul. No total, já
existem mais de 30 criadores
de Wagyu no País.
A raça Wagyu é proveniente da região de Hyogo, onde
se localiza a cidade de Kobe,
no Japão. Após a Revolução
Meiji, em 1868, o governo incentivou a importação de ra-

ças européias para o cruzamento com o rebanho local, que até
então era somente utilizado
para fornecer tração para o
cultivo de arroz. A partir daí,
uma grande variedade de raças surgiu, inclusive a Wagyu.
Aos poucos, os japoneses
descobriram as características de sua carne e desenvolveram
métodos
para
potencializar suas qualidades.
Lá, os animais são alimentados com aveia e cerveja, recebem massagens diárias para
relaxar os músculos e, em
caso de dor, são tratados com
acupuntura. Em algumas fazendas, toca-se música clássica e os massagistas usam
saquê para deixar o pêlo brilhante. No Brasil, essas práticas estão em fase de experimentação.
Mais informações podem
ser obtidas pelo site www.
feicorte.com.br, pelo e-mail
feicorte@agrocentro. com.br
ou pelo telefone (11) 50676767.

NIKKEY SCHOLARSHIP

Inscrição para bolsa de estudo no Japão pode ser realizada até julho
DIVULGAÇÃO

Estão abertas as inscrições
para o Nikkey Scholarship
2007, promovido pela The
Nippon Foundation. Os interessados em participar do programa de bolsa de estudo no
Japão terão até o dia 31 de julho para encaminhar os documentos necessários para o processo seletivo.
Os estagiários do sistema
de bolsas atuam nas mais diversas áreas em todo o Japão,
como faculdades, universidades, escolas de especialização,
instituições médicas, empresas
privadas. As áreas de especialização são medicina farmacêutica, enfermagem, acupuntura, fisioterapia, economia,
administração, consultoria, sociologia, relações internacionais, educação, agronomia,
marcenaria, ciência da alimentação de origem marinha, técnica de tambores japoneses,
design de acessórios, arquitetura, entre outros.
As entidades não são estabelecidas pela entidade e cabe
a cada participante escolher o
local e efetuar a negociação
para a inscrição. Entre os benefícios estão passagem aérea
de ida e volta; despesas esco-

Nikkeis selecionados no programa poderão permanecer por até 5 anos no arquipélago

lares como taxas de exames,
aulas, matrículas e materiais
didáticos determinados pela
escola e subsídio de 130 mil
ienes para despesas gerais.
O programa está aberto
para residentes das regiões da
América do Sul e América
Central. Para participar, é preciso ser descendente de japoneses, ter entre 18 e 35 anos e
nível do idioma japonês suficiente para viver o cotidiano
sem dificuldades e acompanhar

as aulas na instituição onde
será realizado o estagiário. Os
candidatos terão os documentos avaliados e passarão por
entrevista no início do mês de
outubro.
Os nikkeis selecionados poderão permanecer no Japão
por até cinco anos, porém, o
benefício poderá ser cancelado em caso de repetência ou
violação dos princípios da bolsa. Os documentos deverão
ser enviados para 2-3-1, Shin-

ko, Naka-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa, 231-0001, Japão /
JICA Yokohama 2F / “Kaigai
Nikkeijin Kyokai / Nikkei
Scholarship”. Mais informações podem ser obtidas pelo
telefone 45/663-3258 ou pelo
e-mail saitran@jadesas.or.jp.
A documentação necessária para inscrição e informações complementares podem
ser conferidas no site http://
www.jadesas.or.jp/kenshu/
scholarship/index_p.html.

Sagakenjinkai do Brasil
admite Secretária:
Com domínio do idioma japonês e escrever correspondência em computador. Não é necessário maior conhecimento da língua portuguesa e experiência.
Local de trabalho: Rua Pandiá Calógeras, 108 –
Aclimação das 9 as 16:30 horas.
Salário inicial: R$700,00
Tratar no local ou telefone (11) 3208-7254
Com Sr. Yamazato

ENGAJAMENTO REAL
NA COMUNIDADE
POR MARCELO IKEMORI
Creio ser esse um tema
muito polêmico que deve gerar muitas discussões, assim
espero.
Toda a comunidade está
falando sobre a grande festa
que teremos ano que vem, todos falam em mega-eventos,
em grandes construções, etc.
A grande maioria, pelo
menos é o que eu tenho ouvido são de pessoas reclamando, dizendo que tudo vai dar
errado, que estão procurando
somente benefícios próprios e
muitas outras que não vale
nem a pena citarmos aqui.
Minha grande dúvida é:
O que essas pessoas estão efetivamente fazendo pela
comunidade?
Realmente é muito fácil ficar de fora e somente ficar
falando mal, por que essas
pessoas não tentam fazer
algo de produtivo? Algo que
realmente agregue valor para
nossa comunidade?
Onde está a tão falada
união entre a comunidade, a
união que fez com que nos
tornássemos conhecidos hoje
pelo que nossos antepassados
construíram? Quem não se
lembra das grandes coopera-

tivas que existiram no passado? E uma cooperativa já diz
no próprio nome “cooperar”.
Será que todo esse passado
glorioso se perdeu no tempo?
Claro que o mundo de
hoje é diferente de 40 ou 50
anos atrás, mas creio que
nunca devemos ou podemos
perder a nossa essência.
Está na hora de arregaçarmos as mangas e pararmos com demagogia. É hora
de trabalharmos para um bem
maior, algo bem maior do que
nossos egos solitários. É hora
de unirmos nossas forças, independente do setor em qual
trabalhamos e independente
de levarmos algo em benefício próprio.Vamos pensar no
bem comum, o melhor que
pudermos fazer pela nossa
comunidade.
E que se no final de tudo
fracassarmos, que possamos
andar na rua de cabeça erguida, pois realmente demos
o melhor de nós.
Mas com certeza isso não
acontecerá, nossa comunidade terá todos pensando e
agindo para o sucesso do nosso Centenário da Imigração!
Esse será nosso legado
para as próximas gerações!
Boa sorte a todos nós!

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

OPINIÃO

Devagar com o andor
*SHIGUEYUKI YOSHIKUNI
Os meios de comunicação
– jornais, revistas e tevês –
têm enfatizado que adquirir
ações é um bom negócio, inclusive para os pequenos investidores. E entrevistam pessoas que teriam ganho muito
dinheiro com ações. Mas nunca citam os que perderam. Se
ninguém perdesse, o negócio
seria algo maravilhoso. Em
nenhum país capitalista isso
acontece, de todos ganharem.
A primeira vez que me envolvi com ações foi na década de 70. Ouvia conversas de
colegas do serviço que tinham adquirido ações do Banco do Brasil e já tinham multiplicado o capital por dez. Organizavam-se grupos para
cotizarem e investir. E as
ações só subindo. Alguns vendiam até a casa na ânsia de
ganhar. Entrei num desses
grupos. O colega que dizia
ser entendido de bolsa administrava o fundo. Até que um
dia ocorreu a primeira baixa.
Isso acontece, disseram. É só
acomodação. Mas a baixa
continuava. Sem querer arriscar a perder tudo, todo mundo passou a vender. E o preço das ações despencou.
Consegui recuperar só dez
por cento do que aplicara inicialmente.
Ações nunca mais. Só na
poupança, jurei de pés juntos.
Uns vinte anos após, uma
bonita bancária convenceu-

me a aplicar em tal de renda
fixa, já que o rendimento da
poupança estava perdendo
para a inflação. Não há ação
no meio, garantiu-me. Veio o
governo Collor. Não sei porque, um dia conferindo a aplicação, o capital estava quase zerado. Não leu os jornais,
foi a desculpa.
Passaram-se outros dez
anos. A parte boa da história
é que a gente esquece. É
como o caso do golpe de bilhete premiado. Os malandros
já sabem de antemão a época em que podem voltar à cidade e aplicar o golpe novamente. Quando quase ninguém se lembra mais do
ocorrido e das vítimas.
Como a poupança estava
rendendo pouco, seguindo conselhos de comentaristas econômicos, resolvi aplicar num
desses fundos confiáveis.
Ocorreu que uma borboleta
bateu as asas lá na Tailândia
e repercutiu violentamente
aqui no outro lado do mundo.
O fundo foi para o brejo.
Gato escaldado por três
vezes tem pavor até de água
fria. Aplicar em ações ou em
outra coisa que equivalha,
nunca mais. Até que alguém
me convença ao contrário,
como os meios de comunicação estão tentando fazer. Há
alguma lebre escondida nessa história toda.
*Shigueyuki Yoshikuni é jornalista
e reside em Lins

MÚSICA ELETRÔNICA

30° melhor do mundo, DJ
Satoshi Tomiie toca em SP
Ele tem no currículo trabalhos com o U2, Mariah Carey,
David Bowie e Misia (artista
número 1 de rhythm’n’blues do
Japão) e foi considerado recentemente o 30º melhor DJ
do mundo. Na quinta-feira
(21), o público terá a oportunidade de conhecer o repertório de um dos expoentes da
música eletrônica, o japonês
Satoshi Tomiie, na Pacha.
Em 2000, Satoshi produziu
seu álbum de estréia “Full
Lick”, com participações de
Kellj Ali, ex-vocalista dos
Sneaker Pimps, Diane Charlemagne e Robert Owens. Em

2001, lançou o selo próprio
“Saw.Recordings”, com o
single “Paranoize”, de Bipath,
causando frisson entre os DJs
do mundo inteiro. No ano seguinte, trouxe mais quarto
singles e EPs de Jerry Bonham
e Tigerhook. Em 2003, lançou
“Perpetual”, de Echomen, a
primeira gravação com vocal
de sucesso do selo.
A Pacha fica na Rua Mergenthaler, 829, Vila Leopoldina.
Ingressos antecipados a R$ 80
(homens) e R$ 40 (mulheres).
No dia da apresentação, a R$
100 e R$ 50. Mais informações
pelo tel. 2189-3700.
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NHK – PROGRAMAÇÃO – 18 A 24 DE JUNHO

OPINIÃO

O verdadeiro escândalo

Programação da NHK
18 – Segunda-Feira
05:00
05:10
06:00
06:30
08:13
08:15
08:30
08:35
09:25
10:00
10:05
10:10
10:30
10:35
11:00
11:05
11:40
11:45
12:00
12:20
12:45
13:00
13:05
13:15
13:20
13:35
14:00
14:05
14:55
15:00
15:15
15:20
15:25
15:55
16:00
16:05
16:59
17:00
17:15
17:59
18:00
18:10
18:45
18:55
19:00
19:30
19:56
20:00
20:54
20:55
21:00
22:00
22:50
23:00
23:25
23:30
00:10
00:53
00:55
01:15
01:45
02:00
02:10
02:35
02:50
03:00
03:15
03:58
04:00
04:15
04:20
04:25
04:35

NHK News
Undecided
Tanka Poetry
News: Good Morning, Japan
World Weather
Drama Serial “Dondohare” Eps. 67
News & Weather
Have a Good Day!
News: Good Morning, Japan (R)
News & Weather
Overseas Safety Information
The Ultimate Cuisine
Micro World (R)
My Gardening
News & Weather
NHK Overseas Network
Asian Word Traveller
Drama Serial Encore “Sakura”
Eps. 67
News
Live from Your Hometown
Drama Serial “Dondohare” Eps. 67
(R)
News
Fun with English
PythagoraSwitch Mini
Peek-a-boo
With Mother
News & Weather
Good Afternoon Japan
TV Exercise
NHK News
World Weather
World Heritage 100
Tokyo Market Information
Overseas Safety Information
News & Weather
Hello from Studio Park
World Weather
NHK News
World Strollers
World Weather
News
Whiz-Kids TV MAX
Rail Travel in China
Overseas Safety Information
NHK News 7 (B)
Today’s Close-up
World Weather
Weekly Book Review
World Weather
Japanese Traditional Music
News Watch 9 (B)
NHK Special
Pa Pa Saurus
The Mark of of Beauty (B)
World Music Album
News & Sports
Shibuya Live Stage: That’s Enka!
World Weather
Business Frontline
News Today 30 Minutes (E)
Health for Today
NHK News
Forerunning Business Minds
News Today Asia (E)
Points at Issue
NHK News
Exploring World Heritage (R)
World Weather
NHK News
Overseas Safety Information
Kiddie Craft
Fun with Japanese
With Mother (R)

19 – Terça-Feira
05:00
05:15
06:00
06:30
08:13
08:15
08:30
08:35
09:25
10:00
10:05
10:10
10:35
11:00
11:05
11:15
11:40
11:45
12:00
12:20
12:45
13:00
13:05
13:15
13:20
13:35
14:00
14:05
14:55
15:00
15:15
15:20
15:25
15:55
16:00
16:05
16:59
17:00
17:15
17:59
18:00
18:10
18:45
18:55
19:00
19:30
19:56
20:00
20:30
20:59
21:00

NHK News
Hello from Studio Park (R)
Haiku Poetry
News: Good Morning, Japan
World Weather
Drama Serial “Dondohare” Eps. 68
News & Weather
Have a Good Day!
News: Good Morning, Japan (R)
News & Weather
Overseas Safety Information
Today’s Menu
Fashionable Living
News & Weather
Living Well at 100
Hobbies and Leisure
Everyday Tips
Drama Serial Encore “Sakura”
Eps. 68
News
Live from Your Hometown
Drama Serial “Dondohare” Eps. 68
(R)
News
Fun with English
PythagoraSwitch Mini
Peek-a-boo
With Mother
News & Weather
Good Afternoon Japan
TV Exercise
NHK News
World Weather
World Heritage 100
Tokyo Market Information
Overseas Safety Information
News & Weather
Hello from Studio Park
World Weather
NHK News
Science for Everyone (R)
World Weather
News
Whiz-Kids TV MAX
Rail Travel in China
Micro World
NHK News 7 (B)
Today’s Close-up
World Weather
Extracurricular Lesson (R)
Japan on Site
World Weather
News Watch 9 (B)

22:00
22:43
22:45
23:30
00:10
00:53
00:55
01:15
01:45
02:00
02:10
02:35
02:50
03:00
03:15
03:58
04:00
04:15
04:20
04:25
04:35

NHK Song Concert
World Weather
Tsurube’s Salute to Families
News & Sports
Shibuya Live Stage: Japanese
Narrative
World Weather
Business Frontline
News Today 30 Minutes (E)
Health for Today
NHK News
Little Trips (R)
News Today Asia (E)
Points at Issue
NHK News
The Moment History Changed (R)
World Weather
NHK News
Overseas Safety Information
Kiddie Craft
Fun with Japanese
With Mother (R)

20 – Quarta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: The Knowledge
Master
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 69
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Enjoying Hot Springs
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”
Eps. 69
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 69
(R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 News & Weather
16:05 Hello from Studio Park
16:59 World Weather
17:00 NHK News
17:15 Digital Stadium
17:55 World Music Album
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Rail Travel in China
18:55 Mini Japanese Lessons
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Top Runners
20:44 World Weather
20:45 Micro World
20:50 Meet the Legend
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Science for Everyone
22:43 World Weather
22:45 Professionals
23:30 News & Sports
00:10 Shibuya Live Stage: Music Paradise
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Law and Laughter
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Tsurube’s Salute to Families (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

21 – Quinta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: My Favorite Figures
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 70
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Pottery Dream Atelier
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”
Eps. 70
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 70
(R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
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13:20
13:35
14:00
14:05
14:55
15:00
15:15
15:20
15:25
15:55
16:00
16:05
16:59
17:00
17:15
17:59
18:00
18:10
18:45
18:55
19:00
19:30
19:56
20:00
20:30
20:59
21:00
22:00
22:43
22:45
23:30
00:10
00:53
00:55
01:15
01:45
02:00
02:10
02:35
02:50
03:00
03:15
03:58
04:00
04:15
04:20
04:25
04:35

Peek-a-boo
With Mother
News & Weather
Good Afternoon Japan
TV Exercise
NHK News
World Weather
World Heritage 100
Tokyo Market Information
Overseas Safety Information
News & Weather
Hello from Studio Park
World Weather
NHK News
Professionals (R)
World Weather
News
Whiz-Kids TV MAX
Rail Travel in China
Mini Japanese Lessons
NHK News 7 (B)
Today’s Close-up
World Weather
Songs of Our Generation
Neo-Office Chuckles
World Weather
News Watch 9 (B)
Thursday Samurai Drama “Three
Young Samurai” Eps. 3
World Weather
The Moment History Changed
News & Sports
Shibuya Live Stage: That’s Comedy!
World Weather
Business Frontline
News Today 30 Minutes (E)
Health for Today
NHK News
Mythical Japan
News Today Asia (E)
Points at Issue
NHK News
NHK Song Concert (R)
World Weather
NHK News
Overseas Safety Information
Express Yourself! Mini
Fun with Japanese
With Mother (R)

22 – Sexta-Feira
05:00
05:15
06:00
06:25
06:30
08:13
08:15
08:30
08:35
09:25
10:00
10:05
10:10
10:35
11:00
11:05
11:15
11:40
11:45
12:00
12:20
12:45
13:00
13:05
13:15
13:20
13:35
14:00
14:05
14:55
15:00
15:15
15:20
15:25
15:55
16:00
16:05
16:59
17:00
17:15
17:59
18:00
18:10
18:45
18:55
19:00
19:30
19:55
20:00
20:30
20:59
21:00
22:00
23:00
23:30
00:10
00:55
01:15
01:45
02:00
02:10
02:35
02:50
03:00
03:15
03:58
04:00
04:15
04:20
04:25
04:35

NHK News
Hello from Studio Park (R)
Enjoy Learning: Real Life Stories
Baby Care Tips
News: Good Morning, Japan
World Weather
Drama Serial “Dondohare” Eps. 71
News & Weather
Have a Good Day!
News: Good Morning, Japan (R)
News & Weather
Overseas Safety Information
Today’s Menu
Fashionable Living
News & Weather
Meet the Legend (R)
Hobbies and Leisure
Everyday Tips
Drama Serial Encore “Sakura”
Eps. 71
News
Friday Variety
Drama Serial “Dondohare” Eps. 71
(R)
News
Fun with English
PythagoraSwitch Mini
Peek-a-boo
With Mother
News & Weather
Good Afternoon Japan
TV Exercise
NHK News
World Weather
World Heritage 100
Tokyo Market Information
Overseas Safety Information
News & Weather
Hello from Studio Park
World Weather
NHK News
Weekend Japanology (B)
World Weather
News
Whiz-Kids TV MAX
Rail Travel in China
Mini Japanese Lessons
NHK News 7 (B)
Tokyo Metropolis
World Weather
The Quiz Monster
Variety Show: The Human Body
World Weather
News Watch 9 (B)
Premium 10
Japan’s Academia
News & Sports
Cool Japan
Business Frontline
News Today 30 Minutes (E)
World Heritage 100 Selection (R)
NHK News
Japan Fishing Travels
News Today Asia (E)
Points at Issue
NHK News
Thursday Samurai Drama “Three
Young Samurai” Eps. 3 (R)
World Weather
NHK News
Overseas Safety Information
Express Yourself! Mini
Fun with Japanese
With Mother (R)

23 – Sábado
05:00
05:10
05:15
06:00

NHK News
Exercise for Everyone
Hello from Studio Park (R)
Enjoy Learning: History at Hand

06:25
06:30
08:13
08:15
08:30
09:00
09:30
10:00
10:05
10:10
10:54
10:55
11:00
11:39
11:40
11:45
12:00
12:15
12:40
12:45
13:00
13:05
13:50
14:00
14:10
14:55
15:00
15:05
15:10
15:39
15:40
16:00
16:05
16:10
18:00
18:10
18:42
18:45
18:55
19:30
20:45
21:00
22:30
23:00
23:10
23:55
00:00
00:30
00:55
01:00
01:10
01:40
02:00
02:10
02:40
03:00
03:10
04:30

Baby Care Tips
News: Good Morning, Japan
World Weather (E)
Drama Serial “Dondohare” Eps. 72
NHK Weekly News
Check Your Life Budget
Extracurricular Lesson
News & Weather
Songs for Everyone
Weekend Japanology (B, R)
World Weather
Overseas Safety Information
Around Japan Again
World Weather
Japanese Traditional Music (R)
Drama Serial Encore “Sakura”
Eps. 72
News
Law and Laughter
Micro World (R)
Drama Serial “Dondohare” Eps. 72
(R)
News
Historical Drama “Furinkazan”
Eps. 24 (R)
Enjoying Hot Springs (R)
NHK News
World Strollers
World Music Album
NHK News
World Weather
J-MELO (E)
World Weather (E)
Insight & Foresight (E)
NHK News (R)
World Weather
HDTV Special “Inheriting Traditional
Life and Food Culture of Kyoto”
News
News for Kids Weekly
Our Favorite Songs
Pottery Dream Atelier (R)
Overseas Safety Information
The Nation’s Future “Ways of
Working” Part 1
News & Weather
The Nation’s Future “Ways of
Working” Part 2
Can You Speak English?
NHK News
Tonight with Kiyoshi
Asian Word Traveller
Nature Wonder Land
Saturday Sports News
Overseas Safety Information
NHK News
WHAT’S ON JAPAN (B)
Getting into Nihongo
NHK News
Battle for Laughs
The Ultimate Cuisine (R)
NHK News
Go & Shogi Journal
Japanese Narrative Art

24 – Domingo
05:00
05:10
05:55
06:00
06:15
06:45
06:50
07:00
07:45
07:59
08:00
08:25
08:57
09:00
10:00
10:05
10:50
10:55
11:00
11:45
12:00
12:15
13:00
13:05
13:35
14:00

17:30
17:50
17:55
18:00
18:10
18:40
18:55
19:00
19:30
19:59
20:00
20:45
21:00
21:49
21:55
22:00
22:10
22:55
23:00
23:40
00:00
01:00
01:10
01:55
02:00
02:10
02:40
03:00
03:10
03:55
04:00
04:10

NHK News
Undecided
Asian Word Traveller
News & Weather
Vegetable Gardening Monthly
Songs for Everyone (R)
TV Exercise
News: Good Morning, Japan
Natural Grandeur of the East
World Weather (E)
Little Trips
Business Compass
World Weather
Sunday Debate
News & Weather
Number One in Japan
World Heritage 100
Overseas Safety Information
WEST WIND
World Music Album Selection
News
NHK Amateur Singing Contest
News
Comedy Hour
With Mother
Nippon Professional Baseball
Interleague Game: Chunichi Dragons vs Fukuoka Softbank Hawks
at Nagoya Dome
Beautiful Peaks of Japan
World Music Album
Overseas Safety Information
News
Junior High School Diary
World Heritage 100 Selection
Overseas Safety Information
NHK News 7 (B)
Battle for Laughs (R)
World Weather
Historical Drama “Furinkazan”
Eps. 25
News & Weather
NHK Special
World Weather
World Heritage 100 (R)
NHK News
Riddles on Mobile
Overseas Safety Information
This Week and You
NY Streets
Sunday Sports News
NHK News
NHK Amateur Singing Contest (R)
Overseas Safety Information
NHK News
Songs of Our Generation (R)
Three-month English Lessons
NHK News
Historical Drama “Furinkazan”
Eps. 25 (R)
Our Favorite Songs (R)
NHK News
Undecided

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

Há meses, o Brasil se debate em meio a escândalos
de corrupção. Nos jornais, as
páginas de política parecem
com as de polícia. No meio
do turbilhão de denúncias,
descobre-se que, em pleno
século XXI, depois de quatro
anos de um governo eleito
pela esquerda, aumentou o
número de crianças que trabalham em vez de estudar.
Mas esse escândalo não chama atenção como deveria.
O presidente da República é obrigado a explicar por
que seu irmão não se comportou bem, mas ninguém
cobra dele uma explicação
pelo aumento do trabalho infantil ocorrido na sua gestão.
O presidente é muito mais
responsável por cada criança que continua fora da escola e trabalhando do que
pelos atos de um irmão seu.
Mas ninguém propõe uma
CPI para investigar isso.
O verdadeiro escândalo
brasileiro é invisível. Neste
novo século, não haverá futuro para uma pessoa sem
boa qualificação profissional.
Nem futuro para o país que
não criar capital-conhecimento. No entanto, a cada ano, o
Brasil deixa para trás milhões
de crianças sem escola, e
quase três milhões presas ao
trabalho. Relegando a educação de base, permitimos o
aumento do número de crianças trabalhando.
A principal causa dessa
elevação foi a transformação
da Bolsa-Escola em BolsaFamília. A simples retirada da
palavra “escola” teve um efeito devastador na consciência
da população pobre com relação à educação. Antes, a mãe
recebia o benefício pensando
“recebo porque meu filho está
na escola, se ele sair da escola, perco a bolsa”. Agora, pensa “recebo porque sou pobre,
se eu sair da pobreza, perco a
bolsa”. Desapareceu o papel
de conscientização da importância da educação. Com a
transferência do programa do
MEC para o MDS, e a fusão
da Bolsa-Escola com outros
programas assistenciais, as
mães que recebem a bolsa
podem agora complementar a
renda familiar com o trabalho
dos filhos. O aumento do trabalho infantil é uma conseqüência lógica.

As soluções para o escândalo do trabalho infantil já são
do conhecimento de todos.
Primeiro, precisamos nos indignar com a imoralidade da
existência de crianças condenadas ao trabalho, e com a
estupidez de deixarmos para
trás seu potencial, seu capital, já que elas perdem a
chance de se tornarem adultos educados e qualificados.
Segundo, entender que o
problema não é só tirar as crianças do trabalho, mas darlhes escolas bonitas e bem
equipadas, em horário integral, com professores muito
bem remunerados, e garantir
a todas as crianças escolas
com a mesma qualidade.
Terceiro, acreditar que
isso é possível. Porque perdemos a capacidade de acreditar, nos acostumamos tanto
com escolas más e desiguais
que soa utópico, falta de bom
senso, defender que todas as
escolas sejam de qualidade,
e que a escola do pobre seja
igual à do rico.
Quarto, centralizar no
MEC a responsabilidade de
colocar todas as crianças na
escola, e assim abolir o trabalho infantil. Transformar o
MEC em Ministério da Educação de Base (e da criança). Enquanto o MEC cuidar
do ensino básico e do superior, seus recursos e preocupações deixarão de lado a educação de base. Afinal, os universitários fazem greves, demandam, votam; enquanto as
crianças trabalham, necessitam, ficam para trás.
Quinto, transformar a Bolsa-Família em Bolsa-Escola
e retomar o PETI, de forma
mais ambiciosa e cuidadosa,
unindo de maneira indissolúvel a transferência de renda
com educação.
Por último, definir um prazo para acabar com a vergonha das crianças fora da escola.
Podemos pôr fim a esse
verdadeiro escândalo, se tivermos vontade para isso.
*Cristovam
Buarque é
professor da
Universidade
de Brasília e
Senador pelo
PDT/DF

FESTA DO IMIGRANTE

Memorial realiza festa com
mais de 30 comunidades
O Memorial do Imigrante,
da Secretaria de Estado da
Cultura, realiza, nos dias 17 e
24 de junho (dois domingos), a
12ª Festa do Imigrante. O tradicional evento tem por objetivo divulgar as manifestações
culturais dos povos imigrantes
que chegaram a São Paulo a
partir do fim do século 19 e
ajudaram a construir a
megalópole paulista e o Estado de São Paulo.
Realizada nas dependências da antiga Hospedaria dos
Imigrantes, a festa resgata um
pouco da história dos mais de
2,5 milhões de imigrantes que
passaram pelo prédio da hospedaria, que completa 120
anos neste biênio 2007/2008.
Milhares de descendentes participam do grande encontro.
Além das exposições permanentes e itinerantes, o visitante terá a oportunidade de
conhecer e até voltar às origens
com as apresentações de danças e músicas folclóricas e
apreciar comidas típicas nas
mais de 25 barracas montadas
ao longo do Memorial. Para
quem preferir levar para casa
uma lembrança da terra de origem, também haverá Feira de
Artesanato trazida pelas próprias comunidades de imigrantes.
Ao todo, serão mais de 30 nacionalidades e etnias participantes. Aproveite para registrar
esse momento com sua família
numa foto de época.

Entre as várias apresentações, estarão no palco, montado no jardim do Memorial,
grupos de imigrantes e descendentes búlgaros, portugueses,
lituanos, russos, japoneses, italianos, irlandeses, libaneses, indianos, chineses, espanhóis,
africanos e ucranianos, entre
outros. A comunidade japonesa será representada pelo Grupo Ryukyu Koku Matsuri
Koku, cuja apresentação está
marcada para as 15h30 de
amanhã (17).
Culinária – Já entre as especiarias culinárias a ser apreciadas estão: o strudel doce ou
salgado e beigli, da Hungria; o
sambusa (pastel folhado a quatro queijos) e quiche de alho
poro, de Israel; a Chopska salada (porção) e Bamitza (torta salgada), da Bulgária; o alemão Eissbein dianteiro ( joelho
de porco) servido com molho
páprica e a cuca salgada de ricota e salame; e também a
Carapulcra (batata desidratada
temperada com frango) prato
muito apreciado no Peru.
12ª FESTA DO IMIGRANTE
QUANDO: DIAS 17 E 24/06, DAS 10 ÀS
17H
ONDE: MEMORIAL DO IMIGRANTE (RUA
VISCONDE DE PARNAÍBA, 1.316, MOOCA,
PRÓXIMO À ESTÃO BRESSER DO METRÔ)
INFORMAÇÕES PELO TEL.:
11/6692-1866 OU NO SITE:
WWW.MEMORIALDOIMIGRANTE.SP.GOV.BR
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MUSICAL

Com estréia em julho, Miss Saigon
reúne grande elenco de nikkeis
JORNAL NIPPAK

E

ncenado em 12 línguas
diferentes, o espetáculo de 12 milhões de dólares estréia no Brasil no dia
12 de julho. Miss Saigon, sucesso de crítica e público em
países como Estados Unidos,
Inglaterra, Coréia do Sul, Austrália, entre outros, chega a
São Paulo no Teatro Abril.
Após um mês de ensaios, a
produção do musical abriu os
bastidores da montagem da
peça para a imprensa na última semana.
Inspirada no romance Madame Butterfly, a história de
amor entre um soldado norteamericano e uma jovem vietnamita em meio à Guerra do
Vietnã tem produção assinada
por Cameron Mackintosh responsável também por Cats,
Les Misérables e O Fantasma
da Ópera. O espetáculo conta
com aproximadamente 500 figurinos confeccionados no
Brasil, oito trocas de cenário,
336 sapatos feitos sob medida, além de mais de 500 acessórios, como chapéus e cintos.
Ex-integrante do grupo
Rouge, a nikkei Lissah Martins,
de 23 anos, divide o papel da
protagonista Kim com a cantora Cristina Candido. Apaixonada por musicais, ela decidiu seguir a carreira no gênero quando o contrato com o grupo pop
terminou. Ela conta que se identificou com a personagem –
uma tímida garota de 17 anos
que perdeu os pais muito cedo
– assim que tomou contato com
a peça. Já o nikkei Mauro
Sousa, de 20 anos, acredita que
sua “base artística” contribuiu
para conseguir um dos papéis

Apesar da experiência, Lissah passou por seleção entre 2 mil candidatos

principais. “Sempre estudei
muito. Já fiz canto e piano e
estou no teatro agora”.
O elenco de 42 atores reúne nomes experientes em musicais como os protagonistas
Marcos Tumura (vide entrevista em box ao lado), Nando
Prado, Kiara Sasso, Sabrina
Korgut, Victor Hugo Barreto
e Mauro Souza. Entre os
nikkeis estão também Francine
Missaka, Keila Fuke, Débora
Fang, Kotoe Karasawa e Fabio Yoshihara.
Visto por mais de 33 milhões de pessoas, Miss Saigon
já foi encenado em 25 países.
O espetáculo recebeu 10 Tony
Awards nas categorias “Melhor Musical”, “Melhor Direção de Musical”, “Melhor Coreografia”, entre outras. Ga-

nhou também quatro prêmios
Drama Desk e um Theatre
World Award.
Sinopse e direção - Em meio
à guerra, a vietnamita Kim
acaba se prostituindo e conhece o soldado norte-americano
Chris. Os dois vivem uma história de amor e ela fica grávida. O romance, porém, é interrompido quando a embaixada americana em Saigon é invadida por tropas vietnamitas
e os soldados fogem em helicópteros pelo telhado. Chris é
forçado a partir e reconstrói a
vida nos Estados Unidos, pensando que a namorada morreu.
Já Kim pensa que foi abandonada e, grávida, resolve criar
o filho fora da cidade.
Três anos depois eles se

reencontram. Chris está casado com a americana Ellen,
mas, mesmo assim, Kim pede
que ele cuide do filho nos Estados Unidos. Desesperada,
ela se submete a um sacrifício
extremo para convencê-lo.
A superprodução Miss
Saigon estreou em Londres em
1989. No Brasil, o cenário é
mais simples, não contará com
alguns elementos da montagem da Broadway. “Vai ter helicóptero, mas não é uma máquina”, afirma o diretor Fred
Hanson. “Será bem realista,
mas feito de uma maneira diferente”, acrescenta.
Segundo Hanson, apesar
de a guerra do Vietnã ter sido
um acontecimento em que os
brasileiros não se envolveram
diretamente, Miss Saigon deve
conquistar o espectador local
por conta de sua atualidade. “A
guerra do Iraque é uma realidade, a todo tempo lemos no
jornal os efeitos dela. Mas
essa é uma história de amor, e
não política.”
O diretor afirma ainda que
trabalhar no Brasil é a realização de um “sonho”. “O ambiente aqui é diferente dos Estados Unidos e Japão [países
onde a peça já foi montada].
Os atores chegam, se abraçam e se beijam, são muito
mais empolgados.”
(Gílson Yoshioka)
MISS SAIGON
ONDE: TEATRO ABRIL
AV. BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO, 411 –
BELA VISTA.
QUANDO: ESTRÉIA DIA 12/7
INGRESSOS: DE R$ 65 A R$ 200
INFORMAÇÕES: (11) 6846-6000

São Paulo, 16 de junho de 2007

Marcos Tumura afirma que musicais
exigem mais de um talento do ator
JORNAL NIPPAK

Cantar, dançar e atuar. E muito bem. Esses
eram os pré-requisitos
para um dos papéis de
protagonista para o espetáculo Miss Saigon. O
nikkei Marcos Tumura,
de 39 anos, foi um dos
selecionados, dentre os
mais de dois mil candidatos. Com experiência
em outras montagens,
como O Fantasma da
Ópera, A Bela e a Fera,
Rent, O Dilúvio, entre
outros, ele afirma ainda
que o preparo físico é
um fator importante Além de cantar e atuar, Tumura volta
para o ator. “É preciso às origens da carreira com a dança
estar sempre em forma
porque não sabemos as nossa profissão. Você não
chances que podem pintar na pode se acomodar nunca.
profissão.”
Tem que estar presente, ligado o tempo todo, e não no
Como é a rotina de en- “automático”. Apesar de ter
saios?
feito peças do mesmo gêneEnsaiamos de segunda à ro, elas exigem coisas difesexta, das 13h às 21h, e aos rentes.
sábados, das 10h às 18h. A
exigência é grande. As peças
Por que há pouca musão longas e, nos fins de se- dança de atores nos espemana, faremos duas apresen- táculos musicais no País?
tações por dia. No intervalo
Temos grandes atores,
de uma hora entre a primeira bailarinos e cantores, mas
e a segunda apresentação, só são poucos que conseguem
dá tempo de comer e se pre- fazer as três [funções] bem.
parar para entrar no palco de Não temos escolas nem a tranovo. O corpo acostuma, mas dição de fazer musicais como
a gente não consegue fazer lá fora, onde começam a demais nada nos dias de des- senvolver os talentos desde o
canso.
colégio.
No meio de tantos candidatos, como você conseguiu o papel?
Tudo calhou para que eu
fizesse o papel. O personagem é um mestiço de vietnamita com francês, e é preciso dançar [ele começou a
carreira como bailarino].
Além disso, já estou acostumado com a rotina de ator,
todo espetáculo faço testes,
que é o grande desafio da

É possível viver exclusivamente da profissão de
ator no Brasil?
Recebemos um salário
fixo da produtora CIE, que
deu o pontapé inicial para essa
iniciativa. Normalmente, os
atores recebem por bilheteria. Nesse espetáculo, não
temos a preocupação do
quanto vamos ganhar ao final das apresentações.
(GY)
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SUSHI EXPERIENCE

Kinu prepara menu que mescla as
cozinhas japonesa e brasileira
DIVULGAÇÃO

GASTRONOMIA

No bar Kamaleon, a combinação
de sábado é pagode com espeto
MARCUS IIZUKA

N

as tardes de sábado, o
Kamaleon é mais uma
das casas de São Paulo que investem no samba e no
pagode para atrair clientes.
Mas no bar do bairro do
Ipiranga, a combinação é diferente e, no lugar da feijoada,
a música é acompanhada por
espetinhos. São mais de 40
sabores disponíveis, que vão
desde os tradicionais de carne, frango e lingüiça a opções
mais requintadas, como o de
alcachofra com tomate seco.
A preferência dos clientes
fica por conta dos espetinhos
de picanha e camarão, mas
para quem estiver disposto a
provar novidades, entre as sugestões estão o de lingüiça
com missô, lula com shimeji e
shimeji com bacon. Para a sobremesa, frutas cobertas com Cardápio conta com cerca de 40
chocolate (uva,
morango e banana).
Os valores
cobrados na
casa são de R$
2,90 para sabores como costela de porco, ovo
de codorna com
tomate seco,
palmito com
rúcula e tomate
cereja e abobrinha com queijo,
e R$ 4,30 para
os espetos doces e especiais,
entre eles o de
cordeiro, medalhões e kani
kama com palmito.
Os espetinhos, apesar de
serem o carrochefe da casa e
ótimos acompanhantes para a
cervejinha gelada – a casa tra- Kamaleoa, com menta, laranja e grenadini
balha com Original, Bohemia e Serra Malte quente e quentão. O que não
(R$ 4,90) -, são apenas uma falta são bons motivos para
das opções servidas no permanecer no local até o fiKamaleon. Além de porções, nal das apresentações de múcomo a vedete picanha fatiada sica ao vivo, que acontecem às
e os orientais oniguiri e guiozá, terças, quintas, sextas e sábao bar também oferece saladas dos, com repertório de MPB e
e pratos quentes, com carnes, pop rock.
arroz e fritas.
E com a chegada do inver- Mutações – O bar foi aberto
no, surgem no cardápio o cal- há cerca de um ano e meio e a
do verde, caldo de feijão, idéia era oferecer uma casa
missoshiro, wantan (sopa com “com cara de bar” especializamassa de porco cozida), vinho da em espetos na região do

Novidades são os sushis com frutas exóticas brasileiras

opções de sabores, que vão desde os tradicionais aos especias

Ipiranga. “Depois de três meses, o Kamaleon virou um bar
que vendia espetos”, conta um
dos proprietários, Dennis
Kanikadan, que teve de mudar
a rotina para se adaptar ao
rumo que o estabelecimento
tomou.
Mas a mudança nos planos
foi bem aceita e justificada pela
própria escolha do nome da
casa. “Os clientes, que tiveram
um dia estressante, encontram
no bar um ambiente alegre e
contagiante e se adaptam a um
momento único. Da mesma
fora, nós nos adaptamos para
atender melhor os clientes”,
justifica o nikkei.
Se os proprietários estavam
preparados para fazer sucesso com os espetos, a procura
pelo serviço de bar só fez a
qualidade do atendimento e
variedade de opções se estender também para a seção de
bebidas. Aos que apreciam

coquetéis, as especialidades da
casa são o Kamaleon (whisky,
energético, cereja e gotas de
conhaque), Kamaleoa (vodka,
menta, suco de laranja, leite
condensado e grenadini) e o
Drink dos Deuses (leite de
coco, suco de laranja, groselha, leite condensado e voska),
todos vendidos a R$ 10,90.
Para os que não dispensam
uma boa cerveja, a casa também trabalha com as marcas
importadas Nortenha e
Weihenstephaner.
(Luciana Kulba)

De 19 a 23 de junho, o restaurante Kinu, no Grand Hyatt
São Paulo, irá oferecer aos clientes um menu especial que
integra a proposta do “Sushi
Experience”, de harmonizar
ingredientes das cozinhas brasileira e nipônica.
Preparado pelo chef Adriano Kanashiro, o cardápio estará disponível apenas durante o jantar e traz sushis que
mesclam ingredientes tradicionais da cozinha japonesa com
frutas exóticas brasileiras.
Quem for ao local entre a
próxima terça-feira e sábado,
também poderá apreciar o
menu de sakês que foi
elaborado pelo restaurante.
Entre as sugestões de

Kanashiro para a “Sushi Experience” estão o sushi buri
(olhete) com unagui (enguia)
e tarê de cupuaçu com chá e
o sushi de vieiras gratinadas
com crosta de wasabi e cajá.
Para degustar o menu especial, o custo é de R$ 150,00
por pessoa. Já o menu de sakês
sai por R$ 60,00 por pessoa.
KINU
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 13.301
- BROOKLYN
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: ALMOÇO
– DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 12H ÀS 15H;
SÁBADO E DOMINGO, DAS 12H ÀS 16H.
JANTAR – DE DOMINGO A QUINTA, DAS
19H30 ÀS 23H30; SEXTA E SÁBADO, DAS
19H30 À 0H
INFORMAÇÕES E RESERVAS: 11/6838-3208

CURSO

Studio do Sabor promove aula
sobre doces de massa folhada
DIVULGAÇÃO

KAMALEON
AV. DO CURSINO, 105 – IPIRANGA
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A QUARTA, DAS 17H30 ÀS
23H30; QUINTA E SEXTA, DAS 17H30 À
1H; SÁBADO, DAS 12H30 À 1H
COUVERT: R$ 3,00 (PAGAMENTO
OPCIONAL)
INFORMAÇÕES: 11/5061-6822 /
WWW.BARKAMALEON.COM.BR
Curso, que acontece nesta segunda, terá cerca de três horas de duração

Espetos de frutas com chocolate são opções para a sobremesa

O centro gastronômico
Studio do Sabor, em parceria
com a massas Arosa, realizará
uma aula especial com cardápio voltado ao período de festas juninas. Os pratos serão
ensinados pela chef Maria Júlia.
Com cerca de três horas de
duração, o curso mostrará o
preparo de queijadinhas na
massa folhada ou na massa
para torta, tulipas de milho verde, tarteletes fillo com arroz
doce e chocolate, canudinhos
folhados com doce de abóbo-

ra, mosaicos com doce de batata doce, canolas com doce
de leite (na massa folhada ou
na fillo) e folhados Romeu e
Julieta.
O curso acontece na próxima segunda-feira (18), às 14
horas, e o valor é de R$ 75,00.
STUDIO DO SABOR
RUA GUSTAVO TEIXEIRA, 362,
PACAEMBU, SÃO PAULO.
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
11/3673-1973 /
WWW.STUDIODOSABOR.COM.BR
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VEÍCULOS

SAÚDE 1

Instituto da Visão da Unifesp
terá novo prédio em São Paulo

Honda Automóveis registra
recorde histórico de vendas

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A

Honda Automóveis do
Brasil obteve recorde
histórico de emplacamentos no mês de maio, ao alcançar 7.815 unidades comercializadas. A marca supera o
melhor resultado anteriormente alcançado, em maio de 2006,
com 7.152 veículos comercializados, consolidando a quinta posição no mercado automobilístico.
Os números do último mês
são, ainda, 20% superiores se
comparado a abril de 2007,
quando foram emplacados
6.514 automóveis. Nos primeiros cinco meses deste ano, a
Honda contabiliza o total de
28.978 unidades emplacadas,
o que corresponde a um crescimento de 17,4% em relação
ao mesmo período do ano passado, quando foram vendidas
24.679 unidades.
Além de manter a liderança no segmento de sedãs médios, o New Civic bateu o recorde de emplacamento em
maio, alcançando as 4.386 unidades, número que corresponde a um crescimento de 13%,
comparado a abril de 2007, e
de 9% em relação ao mesmo
mês do ano passado. Os resultados também são extremamente positivos no acumulado
(janeiro a maio), com 15.632

Centro permitirá expandir as atividades de ensino oftalmológico

No acumulado deste ano, CR-V apresenta crescimento de 130% nas vendas em relação a 2006

unidades emplacadas em 2007
frente as 8.802 vendidas em
2006: 78% de incremento.
O Honda Fit, que acaba de
apresentar sua linha 2008, conquistou o significativo aumento
de 31% nos emplacamentos em
maio em relação a abril: foram
3.051 unidades ante as 2.323 do
mês anterior. O modelo obteve,
ainda, crescimento de 7% em
comparação a maio de 2006,
quando foram comercializadas
2.851 unidades.

Linha de importados – Entre os modelos importados, o
Honda CR-V amplia cada vez
mais sua participação no mercado, alcançando o segundo
lugar em emplacamentos no
segmento de Sport Utility
Vehicle (SUV). No total foram
vendidas 201 unidades em
maio, resultado 154% acima do
conquistado no mesmo período do ano passado, quando foram comercializadas 79 unidades. Quando comparamos o

último mês de maio com abril,
o modelo registra um incremento de 18%. Já no acumulado de 2007, o CR-V soma
568 unidades emplacadas ante
as 247 de 2006, o que corresponde a um crescimento de
130%.
O Honda Accord também
registrou aumento de 18% nos
emplacamentos, com 176 unidades vendidas em maio, frente as 149 comercializadas em
abril.

VÍDEO

Sony apresenta três novos modelos de monitores profissionais
A Sony Brasil traz ao País
mais três modelos de monitores LCD da linha profissional.
Os novos produtos chegam
para complementar o que há
de mais moderno na área de
Broadcast.
O modelo LMD-2030W, de
20 polegadas, é o primeiro integrante da família LUMA
com entrada HDMI, conexão
que transmite sinais de vídeo
em alta definição e sinais de
áudio em até oito canais. Proporciona praticidade, pois o sinal é transmitido em um único
cabo, além de qualidade superior de áudio e vídeo. Traz também vantagens significativas
em comparação com outros
monitores, tradicionalmente
utilizados em produção audiovisual portátil, sobretudo em
sua capacidade de processar

inúmeros sinais de vídeo. Esse
modelo de monitor é compatível com camcorders, decks
HDV e aplicações portáteis de
produção de vídeo.
Os outros dois novos modelos da linha, o LMD-2450W,
de 24 polegadas, e o LMD2050W, de 20 polegadas , aceitam sinais de 1080 x 60p por
meio de uma entrada DVI padronizada de 10 bytes. Ambos
os produtos são ideais para
transmissão de TV, pós-produção, videoprodução de eventos e unidades móveis.
Os monitores LMD2450W e LMD-2050W oferecem monitoramento de ondas
e sinal de medição do nível de
áudio. Contam ainda com o
recurso EIA608, de sincronização de legenda, que é uma
nova característica na série

LUMA e um requisito do mercado de radiodifusão em alguns países. Uma função de
exibição múltipla permite que
duas imagens de diferentes
fontes sejam mostradas lado a
lado, e ambos os modelos podem detectar uma fonte HD
ou SD automaticamente.
A interface dos monitores
também permite que os usuários ajustem contraste, brilho,
fase e cores com facilidade.
Cada um dos novos modelos
de produtos é compatível com
as aplicações AV ou IT, com
escalonamento fácil para a produção de HD. Além disso, os
equipamentos oferecem processamento
de
cor
ChromaTru™da Sony. Esta
tecnologia compensa as variações nos níveis de cor em
LCD.

A tela LMD-2450W tem
resolução WUXGA, de 1920
x 1200 linhas. Tanto o modelo
LMD-2050W como o LMD2030W trazem resolução
WSXGA+, de 1680 por 1050
linhas. “Os novos monitores
mostram a experiência da
Sony no desenvolvimento da
tecnologia LCD e são ideais
para os profissionais que trabalham com produção e edição de vídeo”, afirma Luis
Fabichak, gerente de produtos
da área de Broadcast da Sony
Brasil.
Estes monitores podem ser
adquiridos através dos
revendedores autorizados
Sony Broadcast. O site
w w w. s o n y p r o . c o m . b r /
ondecomprar conta com a lista dos locais que vendem os
monitores.

NEGÓCIOS

Sebrae atende 120 dekasseguis na ExpoBusiness
O Sebrae atendeu 120 dekasseguis durante a 5ª ExpoBusiness 2007, a maior feira de
negócios e serviços para a comunidade estrangeira que vive
no Japão, realizada em maio
deste ano, em Nagoya. A informação é do consultor do Sebrae
no Paraná, Marcos Aurélio Gonçalves, que integrou a comitiva
responsável pela divulgação, no
Japão, do Projeto Dekassegui
Empreendedor e suas ações no
Brasil.
A dúvida comum dos dekasseguis, durante a ExpoBusiness, é sobre o mercado brasileiro. “Enquanto trabalham e
juntam dinheiro, eles ficam de

olho nos nichos de mercado
que pretendem explorar no retorno ao Brasil. Eles conseguem recursos, mas estão distantes. A ExpoBusiness é sempre uma oportunidade para
manter contato e passar orientações”, diz Gonçalves, que
coordena o Dekassegui Empreendedor no Paraná. Essa
foi a segunda vez que o Sebrae
participou da Feira. A primeira foi em 2005.
As palestras oferecidas pelo
Sebrae também foram sucesso no evento. Cerca de 180 dekasseguis participaram das seis
palestras sobre empreendedorismo e abertura de novos ne-

gócios. Houve ainda a 2ª edição de “Histórias de Sucesso Dekasseguis Empreendedores
2007”, com experiências de dekasseguis em Mato Grosso e
no Pará. A série, cuja primeira
edição foi lançada em 2006, é
formada por seis cartilhas que
relatam, cada uma, o trabalho
e a experiência de dekasseguis
que abriram empreendimentos
no Brasil.
Apoio – O coordenador nacional do Programa Dekassegui
Empreendedor no Sebrae,
Silmar Pereira Rodrigues; o
gerente de Assessoria Internacional do Sebrae, Vinícius

Lages; o consultor de Atendimento do Sebrae no Pará,
Daniel Berg; o coordenador do
Programa no Sebrae em São
Paulo, Milton Fumio Bando; e
o vice-prefeito do município de
Três Lagoas (MS), Akira
Yoshio Otsubo, também integraram a comitiva ao Japão.
Após a ExpoBusiness, a
comitiva visitou e se reuniu com
autoridades em três cidades
japonesas: Toyohashi, Hamamatsu e Oizumi. “Mantivemos
contato com prefeituras, escolas e empresários brasileiros e
obtivemos apoio nesse processo de orientação aos dekasseguis”, conta Gonçalves.

No dia 6 de junho aconteceu o lançamento da pedra
fundamental do novo prédio do
Instituto da Visão, o centro de
ensino, pesquisa e atendimento médico-oftalmológico da
Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).
Localizado no bairro de Vila
Clementino (Zona Sul de São
Paulo), o Instituto presta serviços diagnósticos e terapêuticos em diversas sub-especialidades oftalmológicas pelo
SUS (Sistema Único de Saúde). Além do atendimento em
suas unidades, desenvolve anualmente campanhas comunitárias, como mutirões de cata-

rata, diabetes, degeneração
macular e glaucoma.
Diariamente, passam por
suas duas unidades cerca de
650 pacientes.
O novo prédio a ser construído terá 15.500m² distribuídos em 16 andares, permitindo assim expandir e otimizar
suas atividades de ensino, pesquisa e atendimento oftalmológico.
O evento contou com a presença de diversas personalidades, inclusive do jornalista
Boris Casoy. O assessor da
presidência do Hospital Santa
Cruz, Milton Osaki, também
compareceu.

SAÚDE 2

Ihoshi quer que loterias repassem
rendimentos às Santas Casas
O deputado federal Walter
Ihoshi (DEM-SP) apresentou
um projeto de lei direcionando às Santas Casas de Misericórdia o repasse de 2% da
arrecadação líquida das loterias e dos concursos de prognósticos administrados pela
Caixa Econômica Federal.
Os valores deverão ser utilizados pelas beneficiárias exclusivamente nas despesas
relativas à sua manutenção e
na compra ou recuperação
de equipamentos.
O PL 1124/2007 foi elaborado com o objetivo de ajudar
as Santas Casas, que há mui-

tos anos passam por dificuldades financeiras. Atualmente,
mais de 85% da população
atendida nesses hospitais utilizam os serviços do SUS - Sistema Único de Saúde. A falta
de recursos nessas entidades
tem prejudicado o trabalho
médico e a assistência aos
mais carentes.
“As Santas Casas são instituições de origem secular,
sendo algumas delas precursoras do desenvolvimento da ciência médica no Brasil. Lutar
por elas é lutar pela saúde e
bem estar de milhares de pessoas”, ressalta Ihoshi.

ETANOL

Petrobras realiza primeira
exportação para o Japão
Em informação divulgada
na última terça-feira (12), a
Petrobras confirmou a primeira exportação de etanol para
o Japão. A informação indica
que a primeira carga, com 73
mil litros de etanol, chegou ao
país semana passada. O volume total será destinado para
uso industrial e alimentício e
chegou aos tanques da Japan
Alcohol Trading, na cidade de
Kobe.
O produto, segundo nota da
empresa, tem características
física e química adequadas
para utilização direta pelas indústrias japonesas. Esta é a
primeira operação de importação feita pelo país asiático,
desde a desregulamentação do
setor de álcool no Japão, ocorrida em abril de 2006.
A exportação é considerada importante pela Petrobras,
uma vez que “possibilitará que
se avalie todas as etapas do
processo da logística envolvida na operação e o seu impacto na qualidade final do produto”.
O potencial de álcool no

Japão é da ordem de 300 milhões de litros por ano, com alta
exigência de qualidade e padronização, segundo a Petrobras. Na semana passada a
Petrobras já havia também
anunciado a conclusão de negociações de um contrato de
fornecimento de etanol para a
companhia estatal nigeriana do
petróleo Nigerian National
Petroleum Corporation, que
prevê a exportação para aquele país da primeira carga de
álcool anidro combustível, que
deverá ser de 20 milhões de
litros.
Em meados do mês passado a Petrobras também anunciou a exportação de 12 milhões de litros de álcool para os
Estados Unidos. A estatal brasileira também deverá fechar
um contrato com a Venezuela
para a exportação de 20 a 30
milhões por mês. Atualmente é
para a Venezuela que a Petrobras comercializa o maior volume de etanol. Somente no ano
passado, foram exportados
para aquele país 120 milhões de
litros de álcool.
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RUMO AO PAN/JUDÔ

‘Vamos brigar pela medalha de
ouro nos Jogos Pan-Americanos’

Danielli Yuri se prepara para
enfrentar cubana no Rio
ARQUIVO PESSOAL

DIVULGAÇÃO

A

frase acima poderia
ser atribuída ao técnico Bernardinho, que
comanda a Seleção Brasileira
masculina de vôlei, apontada
como uma das favoritas à medalha de ouro nos Jogos PanAmericanos, mas foi pronunciada pelo treinador Mitsuyoshi
Sato, o Satão, que dirige a Seleção Brasileira de beisebol,
um dia após a definição do grupo que disputará a competição.
O anúncio dos 20 atletas convocados foi feito pela Confederação Brasileira de Beisebol e
Softbol nesta semana. Foram
relacionados também os integrantes da Comissão Técnica e
o nome de quatro atletas suplentes, que poderão ser convocados caso haja algum corte.
Segundo Satão, a lista não
apresenta surpresas. “Os jogadores estão sendo avaliados
desde o Pré-Olímpico, ou seja,
há cerca de um ano e meio”,
afirmou o técnico que, no entanto, lamenta a ausência de
quatro “estrangeiros” que não
foram liberados pelos seus respectivos clubes: Luis Camargo,
que atua no beisebol italiano; Jo
Matumoto, do Blue Jays (Estados Unidos); Márcio Tanaka,
que se naturalizou japonês, e
Heitor Côrrea, nos Estados
Unidos. “São jogadores que
vão fazer falta”, lamenta Satão.
Em contrapartida, a CBBS
conseguiu negociar a vinda de
outros oito brasileiros que atuam no exterior, entre eles os
defensores-externos Paulo Roberto Orlando e Anderson Gomes dos Santos, ambos da equipe de base do Chicago White
Sox, integrante da Liga Profissional Americana (Major

OS CONVOCADOS
PARA O PAN

Brasileiros em festa no Sul-Americano: meta é repetir a dose no Rio

League Baseball). “Até por isso
preferimos esperar para anunciar o grupo porque não sabíamos com que podíamos contar”, explicou o técnico, que prevê problemas extra-campo para
preparar a equipe.
“Muitos jogadores estão em
época de prova, enquanto outros têm que trabalhar. Assim
fica difícil reunir todo mundo”,
diz Satão, lembrando que dos
jogadores que atuam no exterior apenas Kleber Ojima se
apresentou com o grupo para o
período de concentração, no
Centro de Treinamento da
Yakult, em Ibiúna. Os demais
virão a conta-gotas, isto é, “assim que os campeonatos forem
terminando”.
Foco – Segundo o técnico, a
partir de agora a ordem é concentração total nos Jogos PanAmericanos. “Falei para os
jogadores que vamos disputar
o Pan com espírito para conquistarmos a medalha de ouro.

Não importa se outras seleções
virão com força total ou não.
Para isso, vamos trabalhar
quatro dias e descansar um.
Além dos treinos, a idéia é realizarmos amistosos contra
Cuba, que desembarca no dia
3 de julho, e contra a Venezuela”, observa Satão, acrescentando que, além de Cuba e
Venezuela, Panamá, República Dominicana e Estados Unidos, que farão uma série de
amistosos contra a seleção
universitária japonesa, também
estão se preparando para não
fazer feio no Pan.
As partidas de beisebol no
Pan serão disputadas de 14 a 19
de julho no Complexo Esportivo
“Cidade do Rock”, com a participação de seleções do Brasil,
Cuba, Estados Unidos, México,
Nicarágua, Panamá, República
Dominicana e Venezuela. Ainda não foi divulgada a tabela de
jogos oficial da competição de
beisebol no Pan 2007.
(Aldo Shiguti)

Arremessadores: Claudio
Kenji Yamada (Atibaia/Atibaia),
Marcio Sakane (Dragons/
Itapecerica da Serra), Gilmar
Henrique Pereira (Philadelphia
Phillies/EUA), Marcelo Kaneo
Arai (Dourados/MS), Fernando
Oda (Coopercotia/SP), Rodrigo
Watanabe Miyamoto (Yamaha/
Japão), Gustavo Yukio Ogassawara (Nittadai University/Japão), Kleber Tomita Ojima
(Mogi das Cruzes/SP)
Receptores: Rafael Motooka
de Oliveira (Guarulhos/SP),
Ricardo Hideki Shimanoe (São
Paulo/SP)
Defensores internos: Ronaldo
Hidemi Ono (Nippon Blue
Jays/SP), Renan Issamu Sato
(Mitsubishi/Japão), Reinado
Tsuguio Sato (Yamaha/Japão),
Marcelo Okuyama (São Paulo/
SP), Julio Shinji Takahashi
(Nippon Blue Jays/SP), Evaldo
Yamaoka (Dragons/SP)
Defensores externos: Paulo
Roberto Orlando (Chicago
White Sox/EUA), Tiago Campos de Magalhães (Yamaha/
Japão), Anderson Gomes dos
Santos (Chicago White Sox/
EUA), Celso Takashi Nakano
(São Paulo/SP)
Suplentes: Vitor Kouji Ebisawa
(São Paulo/SP), Eduardo Naoki
Watanabe (Nippon Blue Jays/
SP), Marcos Henrique Guimarães (São Paulo/SP), Leandro
Akira Hasegawa (Dourados/
MS)
Comissão Técnica: Mitsuyoshi Sato (técnico principal),
Kazuo Muraoka (técnico
auxiiar), Ernesto Nóris Chacon
(técnico auxiiar), Emerson
Norberto de Moura (preparador físico), Shuhei Tsuji (delegado), Ricardo Osamu Iguchi
(chefe de delegação)

BEISEBOL 2

Nippon Blue Jays conquista título do Campeonato Paulista Adulto
PAULO DIAS

O Nippon Blue Jays “A”
conquistou, de forma invicta, o
título da quinta edição do Campeonato Paulista Adulto. Na
final, realizada no último dia 10,
no estádio de Beisebol Mie
Nishi, no Bom Retiro, a equipe derrotou o Dragons por 12
a 2. Na partida preliminar o
Gecebs bateu o Suzano por 10
a 5 e ficou em terceiro lugar.
Do lado do Nippon-A, o
destaque foi Gabriel Asakura,
que ganhou os prêmios de
melhor arremessador e melhor jogador da competição.

O destaque do time foi Gabriel Asakura, melhor jogador da competiçaõ

PREMIAÇÃO
Campeão: Nippon Blue Jays-A
Vice-campeão: Dragons
3º lugar: Gecebs
4º lugar: Suzano
DESTAQUES INDIVIDUAIS
Melhor rebatedor: Reinaldo Kanegae (N.B.Jays “A”)
Melhor empurrador de carreiras: Clovis Saruhashi (Dragons)
Rei do Quadrangular: Robson Rodrigues (N.B.Jays “A”)
Melhor Roubador de bases: Nailson Simões (Dragons)
Melhor Arremessador: Gabriel Asakura (N. B.Jays”A”)
Melhor Receptor: Robson Rodrigues (N.B.Jays “A”)
Melhor 1ª Base: Clovis Saruhashi (Dragons)
Melhor 2ª Base: Daniel Utsunomiya (Suzano)
Melhor 3ª Base: Lincoln Ito (Gecebs)
Melhor Interbases: Akio Hori (Gecebs)
Melhor Jardineiro Esquerdo: Dan Fukuzawa (Dragons)
Melhor Jardineiro Central: Marcel Aihara (Suzano)
Melhor Jardineiro Direito: Minoru Sunto (Dragons)
Jogador mais esforçado: Bruno Namatame (Dragons)
Melhor Jogador: Gabriel Asakura (N.B.Jays”A”)
Técnico campeão: Satiro Watanabe (N.B.Jays “A”)

Já o vice-campeão Dragons
conseguiu eleger seis jogadores dentre os quinze melhores
do torneio, com destaque pela
força de vontade demonstrada por Bruno Namatame premiado como jogador mais esforçado.
Promovido pela Federação
Paulista de Beisebol e Softbol
com apoio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e
Recreação da Cidade de São
Paulo, o torneio teve início no
dia 29 de abril com a participação de 14 equipes.

Danielli: “Acreditar na vitória, a gente sempre acredita”

Até o começo do mês de
maio, a participação nos Jogos
Pan-americanos do Rio de Janeiro era apenas uma possibilidade para a judoca Danielli Yuri
Barbosa (23). A confirmação
só aconteceu no dia 11, devido
os resultados obtidos na Copa
do Mundo, quando a atleta venceu a veterana Vânia Ishii.
“Foi uma semana muito longa para mim. Eu estava confiante, principalmente porque tinha ido bem na seletiva, mas eu
e a Vânia estávamos iguais na
pontuação”, diz a nikkei, que
teve de esperar até a sexta-feira para ouvir seu nome na
escalação da equipe que representará o Brasil na modalidade.
A espera da definição também foi difícil para a técnica
da equipe feminina da Seleção
Brasileira de Judô, Rosicléia
Campos. “A maior dúvida foi
na categoria 63 kg, em que tínhamos a Vânia Ishii com todo
o seu passado brilhante e a
Danielli Yuri, que surgiu agora
na seleção com bons resultados. Não vejo a juventude da
equipe como um problema, já
que estamos acostumados, no
judô, a trabalhar com meninas
jovens em um nível alto de responsabilidade”, justifica a treinadora,
Agora que já tem a vaga
garantida, Danielli terá de enfrentar adversários fortes,
como a cubana Driulis
González, quatro vezes
medalhista olímpica, para subir
ao pódio em julho. “A torcida
vai ser grande e irá ajudar bas-

tante. Acreditar na vitória, a
gente sempre acredita”, diz a
nikkei, que não poderá contar
com a presença da família, que
mora no Japão. “A viagem sai
muito cara. Mas se eu conseguir uma vaga para as Olimpíadas de Pequim, aí eles irão”.
Além da confiança, a judoca
tenta se garantir com treinos
intensivos. De segunda-feira a
sábado, a atleta treina por cerca de 6 horas, divididas entre o
período da manhã e da tarde.
À noite é hora de ir para a faculdade de Educação Física.
Descanso? Só no domingo! “É,
está difícil de conciliar tudo”,
desabafa Danielli.
Seleção - A equipe que representará o Brasil no judô durante nos Pan-Americanos é composta por 14 atletas, sendo que
apenas quatro destes estiveram na disputa em Santo Domingo 2003: Edinanci Silva,
Flávio Canto, João Derly e
Priscila Marques. A seleção
conta também com os medalhistas olímpicos Leandro Guilheiro e Tiago Camilo.
Nesta 15ª edição dos Jogos,
56 medalhas serão disputadas
no dojô. Na República Dominicana, a equipe brasileira voltou para casa com 5medalhas
de ouro (Edinanci Silva, Luiz
Camilo, Flávio Canto, Mário
Sabino e Daniel Hernandes),
1 prata (Vânia Ishii) e 4 bronzes (Fabiane Hukuda, Tânia
Ferreira, Henrique Guimarães
e Carlos Honorato).
(Luciana Kulba)

RUMO AO PAN/BADMINTON

Mariana Arimori ganha ritmo de jogo e conhece adversárias
DIVULGAÇÃO

Mariana Arimori é a peteca da vez. Eleita a melhor
atleta de badminton pelo Comitê Olímpico Brasileiro no
ano passado, a nikkei é uma
das atletas do Brasil que participará dos Jogos Pan-Americanos Rio-2007, em julho.
Graças ao sucesso na seletiva do início de março, Mariana competirá na chave simples e de duplas, ao lado da
carioca Fabiana Silva. Participando desde março de uma
série de torneios que servem
de preparação para a competição no País, a nikkei vem
“adquirindo ritmo de jogo e
conhecendo as adversárias”.
“Jogamos os torneios internacionais de preparação e treinamos muito na quadra e na
academia, de segunda a sábado”, explica. Ela afirma que a
preparação para as duas categorias é diferente, apesar de
ambas exigirem bom preparo
físico, agilidade e reflexo. “O
treinamento da categoria simples é forte fisicamente, com
muitas corridas para adquirir

Mariana: “Objetivo é conquistar uma medalha, mas não será fácil”

explosão. Já para a de duplas,
é mais técnico e tático. Trabalhamos bastante com movimentação e batidas especificas”.
Um detalhe na preparação
de Mariana pode fazer a diferença na competição. O namoro com o atleta da equipe brasileira masculina de badminton, Paulo Scala, ajuda a nikkei não só dentro, mas também
fora das quadras. “Por ser jogador também, ele entende [a

situação] e apóia. Para uma
menina é muito bom treinar
com um homem. Eles são mais
fortes e o treino fica mais puxado”.
Além de jogadora da seleção, Mariana é estudante de
Arquitetura e Urbanismo no
Mackenzie. Com uma rotina
pesada, ela precisa se desdobrar – também fora das quadras – para não deixar a peteca cair. “Sempre converso com

os professores para entregar os
trabalhos antes ou depois das
viagens e dos treinos”. Constantemente em viagens, a nikkei precisa pegar o conteúdo de
algumas aulas perdidas com os
colegas de classe. Apesar de
todo o sacrifício, ela não hesita
em afirmar que, “no final, sempre vale a pena.”
Mariana conta que ainda é
cedo para estabelecer planos
para as duas carreiras. “Agora, meu foco está voltado totalmente para o Pan de julho.
Depois disso ainda não sei,
mas vou continuar jogando e,
assim, novos desafios surgirão”. A falta de estrutura, de
patrocínio e de incentivos para
a prática da modalidade não são
motivos de desânimo para a
atleta. “É um esporte pequeno
e relativamente novo, mas aos
pouquinhos ele vem crescendo
e se popularizando. O badminton faz parte da minha vida.
Adoro o esporte, o preparo e a
competição. Não me imagino
fazendo outra coisa.”
(Gílson Yoshioka)
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Após turnê no Japão, Joe Hirata
inicia preparativos para novo CD
DIVULGAÇÃO

A

pós realizar a sua 4ª
turnê no Japão, o cantor Joe Hirata retorna
ao Brasil com a sensação de
missão cumprida. Foram 22
dias de estada e nove shows
que levantaram o público em
três cidades de Aichi-ken e
também nas províncias de
Gifu-ken, Mie-ken, Shizuokaken, Nagano-ken e Gunmaken. De volta a terra natal,
Hirata começa a preparar o
novo CD.
Segundo ele, a temporada
foi um sucesso. Nem mesmo
o feriado de Golden Week [Semana Dourada], junção de
quatro feriados nacionais dentro de sete dias, impediu os fãs
de prestigiar o cantor. “É um
estilo de público diferente, da
qual tenho um carinho muito
grande. Gosto muito de ir para
lá”, mostra Hirata, agradecido
pela presença e o afeto das
pessoas.
O nikkei emocionou a platéia com músicas como “Lembranças”, da qual homenageia
sua mãe, e o clássico “Kanpai”. Mas a animação mesmo
ficou por conta do estilo musical sertanejo que fez os espectadores cantarem e dançarem.
E ainda desta vez, a tour foi
inovadora com a participação
do grupo “The Oriental Magic
Show”. Mágicas feitas com o
público e um espetáculo de
ilusionismo dividiram as
atnções com a voz de Joe Hirata. Essa parceria é fruto de
uma amizade nascida em 1998,
quando trabalharam juntos pela
primeira vez.
Foram duas apresentações
distintas e somente no final, a
dupla interagiu. Hirata participou de um número de mágica
e os ilusionistas agitaram a platéia junto com o intérprete. “O
impacto que causamos foi bem
legal. Senti que a aceitação foi
excelente. Logo após o show,
fizemos uma sessão de autógrafos e o retorno foi muito
bom. No final acabou apenas
somando”, conta.
Além da turnê, ele participou de alguns compromissos
com a comitiva do deputado

tituto Paulo Kobayashi, Victor
Kobayashi, para uma reunião
com a prefeitura de Hamamatsu.

Hirata, com planos para novo CD : “Estou montando o repertório”

federal Walter Ihoshi (Democratas-SP). Após encerrar
seu último show na Expo Bu-

siness em Nagoya, foi com
uma parte da comitiva coordenada pelo presidente do Ins-

A espera por novidades No dia seguinte, seguiram para
Tóquio, onde estiveram reunidos com o embaixador do Brasil. Depois, foram para a sede
da TY NHK e estiveram com
os diretores responsáveis da
parte internacional da emissora. Lá, o nikkei pôde mostrar
que ainda continua sua carreira no Brasil, visto que ele ganhou, em 1994, o concurso de
calouros da rede.
“Esse encontro foi para
retomar o contato e mostrar
os projetos. Não há nada certo, nada confirmado. Só o fato
de entrar em contato novamente já foi um saldo positivo. Daí para frente irá depender do que iremos apresentar”, explica.
Os planos ainda estão incertos, pois, segundo o cantor,
“ainda é muito cedo para ter
algo de concreto”. Mas o nikkei adianta que terá muitas
novidades. Uma delas é o novo
CD que deve ser preparado
para os 10 anos de carreira
que celebra no ano que vem.
“Estou montando o repertório
e definindo a estrutura ainda”,
conta.

VII BRASIL ZENKARA MATSURI
Data: 10/06/07
Local: Assoc. dos Shizuoka Kenjin do Brasil
Jurados:
Participação de 27 jurado(a)s divididos em 8 grupos de 4 jurado(a)s.
E um grupo de 7 jurado(a)s para julgamento do Grand Prix
Categoria
Shinjin-3
B-55
B-44
A-66
A-55
Esp-66
Esp-5 G/1
Esp-5 G/2
Doyo-B
Doyo-A
Tibiko-B
Tibiko-A
A-4
Esp-4 G/1
Esp-4 G/2
Shinjin-2-1
B-3
B-2
B-1
A-3
A-2
A-1
Esp-3
Esp-2
Esp-1
K-vet-D3
K-vet-D2
K-vet-D1
K-vet-C2
K-vet-C1
K-vet-B2
K-vet-B1
K-vet-A2
K-vet-A1
K-juvenil
K-adulto-B
K-adulto-A
Pop
Koshi-2
Koshi-1
Grand Prix

Participantes
Elena Mizuno
Gihitiro Iwama
Ernesto Okazaki
Harue Takao
Teruko Osuka
Miyo Handa
Rosa Saikawa
Sakan Takadati
Tatiane Nakai
Manabu Araki
Bruce Joo Kurata
Fernanda Nakai
Pedro Watanabe
Sutiko Kinjo
Terezinha Mino
Jorge Seiei Yonamine
Teresa Uehara
Oswaldo Nakazone
Elizabeth Miyabara
Neusa Katsuragui
Sayuri Iwagoe
Karina Matsumoto
Arnaldo Tachibana
Fumiaki Kotama
Ricardo Nakase
Milton Kaizuka
Shiroko Watanabe
Ocirema Miyagui
Yumi Takahashi
Mitsue Kina
Eiko Hojo
Sueli Hoshino
Tadashi Watanabe
Sergio Tanigawa
Kunihiro Tanahara
Alexandre Hayafuji
Lina Nagayama
Kimio Suzuki
Shizuko Ito
Takeshi Nishimura
Alexandre Hayafuji

Musica
Inoti No Kaguiri
Shiawase No Aoitori
Orewa Sabishinda
Hietsuki Kuzushi
Hitori Naki
Omoide No Ame
Ibiyoru
Takase Bune
Oheso
Kisha Popo
Shugaku Ryokou
Abare Daiko
Yumeoi Zake
Ajisai Jyowa
Fuyumi No Sooran Bushi
Hakone Hatiri No Hanjiro
Minato Koi Uta
Shiyawasse Sagashite
Good Bye
“J“
Yukino Kaikyo Tsugaru
Jyongara Koi Uta
Haha Kague
Haha Kague
Akashia Banka
Joketsu
Bokyo Koi Uta
Tasogare No Yume
Koto Shoyo
Wareto Wagamio Nemurasu Komoriuta
Anyakoro
Omoide Misaki
Otokono Kobushi
Gunjo
Sakura No Hanano Tirugotoku
Saraba Tomoyo
Shiroi Yuki
Ii Kaguen
Iwai Shigure
Dohyo Itidai
Saraba Tomoyo

X KARAOKE TAIKAI HEISEI-ABC
Data: 10/06/07
Local: Sociedade Cult. Sto. Andre - Bunka ABC
Jurados: Prof. Nobuo Matsuoka (Pres.),
Profa. Erika Kawahashi, Profa. Kimiko Hirai

O cantor dividiu o palco das apresentações pelo Japão com o grupo The Magic Oriental Show

ESPETÁCULO

Tokyo String Quartet faz duas apresentações em São Paulo
DIVULGAÇÃO

Como parte da temporada
internacional 2007, o Mozarteum Brasileiro apresenta nos
dias 22 e 23 de junho dois recitais do Tokyo String Quartet
na Sala São Paulo. O quarteto
é formado atualmente por
Martin Beaver e Kikuei Ikeda
(violinos), Kazuhide Isomura
(viola) e Clive Greensmith
(violoncelo). Após a passagem
por São Paulo, a turnê do quarteto se estende para o Japão,
Estados Unidos, Dinamarca,
Escócia, Espanha, Alemanha,
Canadá e Luxemburgo.
No repertório do primeiro
dia de apresentação estão
obras de Haydn, Tchaikovsky
e Beethoven, enquanto as
obras de Mozart, Debussy e
Beethoven compõem o espetáculo da segunda data.
Fundado há 38 anos, o
quarteto já colaborou com uma
série expressiva de artistas e
compositores, construiu um
vasto catálogo de gravações
aclamadas pela crítica e estabeleceu um recorde em qualidade de ensino. De acordo
com o jornal americano Washington Post, “Se o Tokyo
String Quartet não é o melhor
grupo de câmara do mundo, é
difícil imaginar qual grupo
é”.Sediado em Nova York, o
Tokyo String Quartet conta

São Paulo, 16 de junho de 2007

músicos e ex-alunos de Saito,
Seiji Ozawa e Kazuyoshi
Akiyama.

O quarteto: elogios publicados até no jornal Washington Post

com mais de cem concertos em
todo o mundo a cada temporada e seu reconhecimento
também se deve ao fato do
conjunto abordar com maestria
tanto o repertório clássico
quanto o contemporâneo.
Sobre o quarteto – O Tokyo
String Quartet é formado hoje
por um de seus membros fundadores, o violista Kazuhide
Isomura; pelo violinista Kikuei
Ikeda, que entrou para o grupo em 1974; o violinista Martin
Beaver, que integra o quarteto
desde 2002; e Clive
Greensmith, que atuava antes
como o principal violoncelista
da Royal Philharmonic Orchestra de Londres.

Embora formado oficialmente em 1969, na Juillard
School of Music (NY), o Tokyo String Quartet leva esse
nome por encontrar as suas
origens na consagrada Escola
de Música Toho, em Tóquio,
onde os membros fundadores
receberam a influência do Professor Hideo Saito. Nascido
em Tóquio, em 1902, Saito,
considerado um dos melhores
violoncelistas de todos os tempos, criou em 1948 a Escola
de Música para Crianças no
Japão e foi co-fundador do
Toho Gakuen School, uma das
principais instituições musicais
japonesas. Dez anos após seu
falecimento em 1974, foi criada a Saito Kinen Orchestra por

Masterclasses gratuitas –
No dia 23 de junho, sábado, das
10 às 13 horas, os integrantes
do Tokyo String Quartet ministrarão masterclasses de violino,
viola, violoncelo e música de
câmara. Para cada masterclasse, há 5 vagas para estudantes
ativos e 30 para alunos ouvintes. Os interessados em participar como alunos ativos ou
ouvintes deverão inscrever-se
previamente através do telefone (11) 3815-6377 (Mozarteum
Brasileiro), de segunda a sexta, das 9 às 12h30 e das 14 às
18 horas. A inscrição é gratuita
e as vagas são limitadas.
EVENTO: TOKYO STRING QUARTET,
RECITAL DO QUARTETO DE CORDAS

QUANDO: DIAS 22 E 23 DE JUNHO, ÀS
21 HORAS
ONDE: SALA SÃO PAULO (PRAÇA JULIO
PRESTES, S/Nº).
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3367-9554
/ 3367-9559
VENDAS: SETOR A: R$ 150,00; SETOR B:
R$ 100,00; SETOR C: R$ 80,00; E SETOR
D: R$ 60,00 NA BILHETERIA DO PRÓPRIO
TEATRO OU PELA INGRESSO RÁPIDO, PELO
TELEFONE (11) 2163-2000.
SITE: HTTP://
WWW.SALASAOPAULO.ART.BR/

Categoria

Participantes

Musica

B-5
B-4
A-6
A-5
A-4 G/1
A-4 G/2
Esp-6
Esp-5
Esp-4 G/1
Esp-4 G/2
Doyo
Tibiko
Extra-5
Extra-4
S.extra-4
B-3
A-3
Esp-3 G/1
Esp-3 G/2
A-2-1
Esp-2
B-2-1
Esp-1
Extra-3 G/1
Extra-3 G/2
Extra-2
S.extra-3

Kikuko Konishi
Mitizure
Satiko Shinzato
Kono Mitio Yuku
Kaneko Yoshiko
Namidano Renrakusen
José Akioka
Meiguetsu Akaguiyama
Shizuka Utida
Otoko
Harue Kague
Azami No Uta
Kazue Sugata
Jinsei
Yaeko Chibana
Aishu Defune
Kiyoshi Hokama
Jinsei Futaritabi
Mitiko Arakawa
Onna No Yume
Sabrina Tomita
Haruyo Koi
Haruka Inazumi
Ano Oka Koete
Tadashi Kague
Hoshikague No Waltz
Shinichi Okuhama
Ideyuno Yado
Shinyu Kuniyoshi
Koguen Reshawa Yuku
Emília Ishikawa
Mitizure
Akira Kumano
Shiawase Sagashite
Mitiko Arashiro
Wakaretemo Arigatoo
Etsuko Shiroma
Koyubino Omoide
Nobuo Shimabukuro Watashino Uta
Naomi Nishiyama
Kaerantya Yoka
The Morning Gils
2 Iji Made No Cinderella
Jamil Miyashiro
Kitano Taminaro
Ivo Futigami
Watashi No Uta
Luiza Futigami
Meoto Fuusetsu Bana
Kozen Tamayose
Jyou Yatou
Tieko Sakuma
Inoti No Arika

