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Ministros japoneses chegam ao Brasil para
discutir parcerias, TV Digital e Centenário

www.jornalnippak.com.br

DIVULGAÇÃO

Moda - Antecipando as comemorações dos 100 anos de Imigração Japonesa no Brasil, as estudantes do curso de Moda da
Escola Técnica Estadual José Rocha Mendes, “Ooki Yume”, desenvolveram roupas femininas e masculinas baseadas no que
há de tradicional e moderno no Japão. Entre as influências, estão o J-rock, Fruits, Gothic Lolita e Visual K, além de criações
de quimonos “ousados”, e uma pitada de brasilidade, caso de uma peça com desenhos de Tarsila do Amaral pintadas a mão.
Trata-se, segundo uma aluna, de um “Japão à brasileira”. Como diria o velho bordão: “Se a moda pega...”

Os ministros japoneses de
Negócios Estrangeiros, Taro
Aso, e para Assuntos Inter-
nos e Comunicações, Yoshi-
hide Suga, estão no Brasil
para tratarem de assuntos re-
lacionados ao intercâmbio co-
mercial e econômico, além do
Centenário da Imigração. Na

agenda de ambos, encontros
com as principais autoridades
brasileiras e também com a
comunidade nipo-brasileira.
Ambos chegam ao País, após
sucessivas visitas de comitivas
e outros ministros do Japão,
o que renderá para ambos os
países possíveis acordos.
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Melodias Imortais
traz 56 cantores ao
Bunkyo
O domingo (19) vai ser de
cantoria no Bunkyo, em São
Paulo. Tudo por conta do
evento “Melodias Imortais –
Canções que tocam na alma”,
trazendo 56 cantores da co-
munidade para interpretarem
músicas tradicionais japone-
sas. Repleta de atrações, o
show mescla apresentações
culturais como bailado e
taikô, além de outras surpre-
sas. Para os cantores, será
uma verdadeira “festa”, pois
a Orquestra The Friends
acompanhará todos que su-
birem ao palco. Com expec-
tativa de lotar o Grande Au-
ditório, a festa acontece a par-
tir das 10 horas e vai até às
17 horas.

—————–—— | pág 12

Fundação Japão apresenta o “O Teatro de
Marionetes Bunraku”
O bunraku é uma herança da cultura popular e serve para con-
tar as histórias do Japão. Com movimentos quase humanos e
vestidos com quimonos, os bonecos se transformam em verda-
deiros atores no palco. Ao fundo, o som do shamisen marca o
compasso da narrativa. Para contar um pouco sobre a arte, a
Fundação Japão apresenta “O Teatro de Marionetes Bunraku”.

—————–——————–——————––— | pág 7

Festa das Cerejeiras começa amanhã em
Campos do Jordão
A cidade de Campos do Jordão, localizada no interior paulis-
ta, ganha um toque japonÊs a partir de amanhã (19), com a
39ª Festa das Cerejeiras. Realizada anualmente, o evento traz
um mix da cultura e gastronomia japonesa, e promete reunir
milhares de pessoas ao Sakura Home, entidade responsável
pela festa.

—————–——————–——————––— | pág 5

Agora no vaso, campânula é
destaque na 16ª Expo Aflord

———–—–––—————–—––——––––——– | pág 7
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A campânula, popularmente conhecida como flor-de-sino ou
campainha de jardim, é um dos destaques da 16ª Expo Aflord,
que acontece nos dias 25 e 26 de agosto; 1, 2, 7, 8 e 9 de
setembro, em Arujá (SP). A campânula foi introduzida no País
há algum tempo, como flor de corte e será apresentada na
feira em sua nova versão: no vaso. Campânula à parte, o evento
reserva outras atrações para os visitantes.

Mutirão do Folclore em Santos reúne
atrações da cultura japonesa
Agora quem dá a bola é a cidade de Santos. No período de 21
a 26 de agosto, a secretaria de cultura do município realiza o
Mutirão do Folclore, atrações relacionadas à cultura japonesa.
Um dos destaques da programação, a cineasta Tizuka Yamasaki
falou do seu filme sobre Tomie Ohtake e da identidade cultural
dos nikkeis, em entrevista exclusiva ao Jornal Nippak.

—————–——————–——————––— | pág 6



2 JORNAL NIPPAK São Paulo, 18 de agosto de 2007

EDITORA JORNALÍSTICA
UNIÃO NIKKEI LTDA.

CNPJ 02.403.960/0001-28

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

Tel. (11) 3208-3977

Fax (11) 32085521

E-mail:
jornalnikkei@nikkeyshimbun.com.br

Diretor-Presidente: Raul Takaki
Diretor Responsável: Daniel Takaki

Jornalista Responsável: Takao Miyagui (Mtb. 15.167)

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

Cibele Hasegawa e Gilson Yoshioka
Fotógrafo: Marcus Kiyohide Iizuka

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

Fax (11) 3341-6476
Periodicidade: semanal

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

www.jornalnippak.com.br

MARCUS IIZUKA

• Na coluna Começo Conver-
sa, de Fernando Albrecht, do
Jornal do Comércio de Por-
to Alegre do dia 31 de julho,
foi destacada a visita do côn-
sul do Japão em Porto Ale-
gre, Haruyoshi Miura, à es-
cola na Vila Cruzeiro do Sul,
que participa do projeto de
ampliação e qualificação da
escola. A proposta foi apre-
sentada pela vereadora So-
fia Cavedon (PT). Segundo
a coluna, o Japão é o país
que mais destina doações a
entidades gaúchas.

• No dia 6 de agosto, foram
inaugurados os núcleos de
Geriatria e Gerontologia,
Otorrinolaringologia e Cirur-
gia Plástica do Hospital Mo-
inho de Vento, unidade
Iguatemi.  No comando es-
tão os médicos Emilio
Moriguchi, Paulo Amaral e
Elisabeth Amaral.

Ooops!
• Rosangela Kimura escreveu

na edição de maio da Revis-
ta de História sobre o “peri-
go amarelo”. Trecho inicial
do texto: “Já pesaram sobre
os japoneses, no Brasil e em
boa parte do mundo, os mes-
mos preconceitos que estig-
matizam hoje o povo árabe,
sobretudo após os atentados
de 11 de setembro de 2001.
Desde os primórdios do sé-
culo XX, os japoneses eram
considerados os ‘terroristas,
fanáticos e suicidas’ que pre-
tendiam desencadear um
confronto sanguinário a fim
de abrir passagem para suas
mercadorias baratas e con-
solidar sua hegemonia na
Ásia, e por ocasião da Se-
gunda Guerra Mundial, tor-
naram-se o ‘perigo amare-
lo’. Mas no Brasil, já em seu
início, em 1908, a história da
imigração japonesa sempre

foi cercada de ambigüidades.
Se para os setores ligados à
agricultura paulista os imi-
grantes nipônicos eram con-
siderados os braços que po-
deriam incrementar as lavou-
ras depois do decréscimo das
levas imigratórias européias,
para outros segmentos da
sociedade, interessados na
‘melhoria da raça brasileira’,
não passavam de uma raça
feia e inferior, que em nada
poderia contribuir para a for-
mação nacional”.

Rosangela Kimura, integra o
grupo de estudos sobre mo-
vimentos autoritários do sé-
culo 20 da Universidade Es-
tadual de Maringá  e é auto-
ra da dissertação A expul-
são dos japoneses no lito-
ral paranaense - de cores
proibidas ao perigo ama-
relo, 2002.

Com a presença de cerca
de 80 pessoas, aconteceu
no último dia 10 a missa

ecumênica - budista,
protestante e católica - na

Associação Nipo-Brasileira
do Sul de Porto Alegre (RS)

em homenagem aos
imigrantes falecidos, aos 51
anos da imigração japonesa
no Rio Grande do Sul e aos

99 anos na imigração
japonesa no Brasil.

Monge budista Kanyu Kawakami Detalhe do público

Cônsul do Japão em Porto
Alegre, Haruyoshi Miura

Yuria Shimizu Fuke Sado Suzuki, presidente da
associação  nipo-brasileira

Vendas dos doces caseiros
“manju”

Grupo de senhoras preparam  o almoço

Fachada da entidade

Num dia de domingo, gaúchos freqüentam o famoso Parque da
Redenção, também conhecido como Parque Farroupilha, um dos
mais antigos de Porto Alegre. Além da caminhada, outra atração do
local é o Brique da Redenção, feira dominical de antiguidades,
artesanato, artes plásticas e gastronomia.

Público apreciando o chimarrão

Espelho de água e os arcos

Jardim Japonês

Brique da Redenção

As margens do Rio Guaiba, no porto de Porto
Alegre, serviram de cenário para o desfile da
Expo Noivas, realizado no último dia 5. As
modelos apresentaram as criações sob uma
temperatura de 8 graus.
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O professor Daisaku Ikeda,
presidente da Soka Gakkai In-
ternacional, foi homenageado,
no último dia 2, com o título de
cidadão guararemense, conce-
dido pela Câmara Municipal de
Guararema, na região Metro-
politana da Capital. O deputa-
do João Caramez (PSDB)
participou da solenidade, pro-
movida pelo vereador Alcídio
Mariano Martins, presidente
da Câmara Municipal de Gua-
rarema, no Parque Hotel.

O evento contou com a pre-
sença do prefeito André Luiz
do Prado, de Eduardo Tagushi,
presidente da Associação Bra-
sil Soka Gakkai Internacional
(BSGI), que representou o ho-
menageado, e de diversas au-
toridades. Em sua justificativa,
o vereador Moreira Júnior, que
propôs a outorga do título ao
professor Ikeda, justificou a
medida como forma de home-
nageá-lo por sua importante

atuação como defensor da paz
em todo o mundo.

Ikeda, que está no Japão,
enviou aos vereadores uma
carta de agradecimento. “Peço
sinceras desculpas por não
estar presente neste momen-
to. Agradeço profundamente
esta homenagem que é um
grande incentivo para a promo-
ção da paz e da cultura em todo
o mundo, com base na filoso-
fia de respeito absoluto de dig-
nidade humana”, escreveu na
mensagem enviada de Tóquio.

Há alguns anos, Ikeda tam-
bém recebeu título de cidadão
itapeviense das mãos do depu-
tado João Caramez e sua espo-
sa Dalvani Caramez – ambos já
foram prefeitos de Itapevi. “Na-
quela ocasião, pude conhecer
pessoalmente o professor Ikeda
e ter contato com a profundida-
de do seu trabalho exercido em
todo o mundo”, declarou
Caramez em seu discurso.

HOMENAGEM

Professor Daisaku Ikeda
recebe título em Guararema

DIVULGAÇÃO

Título foi entregue para o representante da BSGI, Eduardo Tagushi

A festa das comemorações
dos 100 anos de imigração não
será somente local. Pelo me-
nos para o presidente da SP
Turismo e coordenador da co-
missão municipal responsável
pelos festejos paulistanos, Caio
de Carvalho. Segundo ele, o
calendário da cidade – que, por
si só, já é um grande atrativo
para turistas do mundo inteiro
– ganhará uma “turbinada”
com o evento nipo-brasileiro.

Para Carvalho, a tempora-
da 2008 terá uma significativa
atração em junho do ano que
vem, mês oficial do Centená-
rio. A presença da família im-
perial e 50 grandes atrações
culturais japonesas vão garantir
um aumento estimado em até
20% na vinda de um público
composto por turistas de alto
nível.

Para integrar a programa-
ção Brasil-Japão, Caio Luiz de
Carvalho viajará  no próximo
dia 10 de setembro paraTóquio
onde participará da Japan
Travel,  a  feira da JATA.

Além das novidades a lon-
go prazo, o presidente da SP
Turis destacou ações que vão
dar maior visibilidade e quali-
dade ao potencial do produto
turístico da capital paulista. No
próximo dia 27, em solenidade
com a ministra do turismo,
Marta Suplicy, o governador
José Serra e o prefeito Gilber-
to Kassab, a assinatura de con-
trato para a sinalização turísti-
ca internacional de São Paulo.
0s primeiros 40 pontos deve-
rão estar prontos até o Carna-
val de 2008, enquanto  o total
de 139, com os atrativos cul-
turais e históricos será comple-
tado até a metade do ano.

Ainda no encontro agenda-
do para o dia 27, o presidente
da São Paulo Turismo deixou
no ar uma expectativa otimis-
ta para novidades em relação
à ampliação do Centro de Con-
venções do Anhembi, obra que
a capital  tem como projeção
de grande alcance e depende
de definições em conjunto com
o governo federal.

TURISMO

SP Turis crê em valorização do
turismo no ano do Centenário

O Plenário da Câmara dos
Deputados aprovou na última
terça-feira (14) em segundo
turno, por 377 votos a 1, a Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 272/00, do Senado,
que permite o registro de filhos
de pai brasileiro ou mãe brasi-
leira em repartição consular
para receberem a nacionalida-
de. A PEC agora deve ser pro-
mulgada pelo Congresso.

Atualmente, a Constituição
prevê a necessidade de a pes-
soa morar no Brasil para op-
tar pela nacionalidade brasilei-
ra, o que acaba não ocorrendo
em muitos casos de filhos de
residentes no exterior, como os
dekasseguis, por exemplo. A
PEC mantém no texto a pos-
sibilidade de opção pela naci-
onalidade quando a pessoa vier
a residir no País, mas retira a
obrigatoriedade dessa condi-
ção. Assim, as crianças pode-
rão ser registradas nos consu-
lados e embaixadas sem a ne-
cessidade de seus pais volta-
rem ao Brasil para pedir esse
registro.

O presidente da Câmara,

Arlindo Chinaglia, considerou
a aprovação uma “grande con-
quista” de brasileiros nascidos
no exterior. Ele destacou que
o texto a ser promulgado cria
as condições para que ne-
nhum brasileiro “passe mais
por esse sofrimento de ficar
anos a fio na dependência de
uma emenda constitucional”.

Para o deputado federal
Walter Ihoshi (DEM/SP), in-
tegrante da comissão especial
que trabalhou em prol desta
matéria, a aprovação da PEC

CÂMARA

Deputados aprovam registro de filhos de brasileiros no exterior

272/00 é uma grande vitória.
Atualmente, dependendo do
país em que tiverem nascido,
os filhos de brasileiros não têm
direito à nacionalidade local.
Tecnicamente, são indivíduos
apátridas.  “Estamos muito
contentes e com a sensação de
dever cumprido. Mais de 200
mil crianças radicadas em de-
zenas de países não crescerão
mais sem uma identidade”, res-
saltou Ihoshi.

As crianças nascidas entre
o dia 7 de junho de 1994, data

de promulgação da Emenda
Constitucional de Revisão 3/
94, e a data de promulgação
da futura emenda constitucio-
nal poderão ser registradas em
repartição consular ou diplo-
mática. Se as pessoas nasci-
das nesse período vierem a
morar no País, poderão fazer
o registro nos cartórios habili-
tados a registrar os nascimen-
tos.

Segundo a relatora da ma-
téria na comissão especial, de-
putada Rita Camata (PMDB-
ES), a aprovação da PEC eli-
mina uma injustiça contra mi-
lhares de brasileiros que saí-
ram do País para ter melhores
oportunidades e tiveram seus
filhos no exterior sem que a na-
cionalidade dessas crianças
fosse reconhecida. “Esses bra-
sileiros enviam ao País cerca
de R$ 2 bilhões por ano, movi-
mentando nossa economia com
o dinheiro que ganham lá fora
e guardam para ajudar os pa-
rentes aqui no Brasil”, obser-
va. “A PEC representa a ci-
dadania de milhares de brasi-
leiros.”

Deputado Walter Ihoshi (à dir.) participou da comissão especial

DIVULGAÇÃO

Um jardim nipônico ins-
pirado no Tanabata
Matsuri (Festival das

Estrelas), luminárias e almofa-
das vermelhas e brancas para
a platéia se acomodar. Um
ambiente oriental bastante per-
tinente dedicado ao desfile de
conclusão do primeiro semes-
tre de 2007 do curso de moda
da Escola Técnica Estadual
José Rocha Mendes, “Ooki
Yume” [grande sonho], reali-
zado na Fine Paper no último
sábado (11).

Antecipando as comemo-
rações dos 100 anos de Imi-
gração Japonesa no Brasil, as
estudantes desenvolveram
roupas femininas e masculinas
baseadas no que há de tradi-
cional e moderno no Japão. J-
rock, Fruits, Gothic Lolita e
Visual K foram alguns dos es-
tilos que marcaram a coleção,
enquanto os quimonos ganha-
ram um toque de ousadia.
Obras da artista modernista
Tarsila do Amaral pintadas a
mão estamparam o tecido
branco das vestes típicas. “Ja-
pão à brasileira”, definiu a es-
tudante Maria Aparecida Cos-
ta, 49.

Segundo um dos profes-
sores orientadores Alex
Sandro Forestino, este traba-
lho é a confirmação da influ-
ência da terra do sol nascen-
te na moda. Uma tendência
exibida por cerca de 70 mo-
delos a um público aproxima-
do de 200 pessoas.

Para a diretora da ETE
José Rocha Mendes, Helena
Imamura Misawa, que con-
feriu a apresentação, “foi
como um resgate às suas
raízes”. A nikkei ficou encan-
tada com a beleza do local e
dos figurinos. Ela contou que
se sentiu emocionada pela
lembrança de seus avós, que
foram imigrantes, uma vez
que o tema faz alusão ao
Centenário. “Maravilhoso.

ESTILO

Trajes inspirados no Japão são
apresentados em curso de moda

Para muitos, via-
jar para dar palestras
pode parecer uma
tarefa complicada e
cansativa. Não para
o japonês Saburo
Shochi, que roda o
mundo promovendo
palestras educacio-
nais nos quatro can-
tos do globo, com
uma disposição de
deixar qualquer
grande executivo de
uma multinacional
“no chinelo”. Detalhe: ele aca-
ba de completar 101 anos.

Por aqui, Shochi visitará as
cidades do Rio de Janeiro e São
Paulo para encontros com lide-
ranças nas mais diversas áreas
para debater a qualidade do en-
sino e repassar parte de sua ex-
periência adquirida no Japão ao
longo de 80 anos de carreira.

Dentre os assuntos a serem
abordados, está um que tem
chamado a atenção nos mais
diferentes países: o desenvol-
vimento através de brinquedos
artesanais e carinho na sala de
aula. Segundo ele, métodos

como este têm contribuído para
a progressão da educação in-
fantil.

Antes de chegar ao Brasil,
Saburo Shochi fez um roteiro de
deixar qualquer viajante “louco”:
percorreu países da Europa,
Ásia, África e Américas. Uma
das passagens mais interessan-
tes foi o encontro com a sena-
dor Hillary Clinton, que se inte-
ressou pelo método desenvolvi-
do pelo japonês. Além disso, foi
aceito recentemente como
membro da Universidade do
Havaí. Nada mal para quem já
passou dos 100 anos.

VISITA

Educador japonês de 101
anos chega ao Brasil

Saburo Shochi exibe vitalidade aos 101

DIVULGAÇÃO

Um sonho mesmo”, explicou
ela.

A diretora ressaltou tam-
bém a importância do apoio
do Centro Paula Souza, ad-
ministradora da ETE, que
forneceu verba para a com-
pra de um livro a respeito da
costura e dos cortes do
quimono importado do Japão.

Criação e inspiração – Os
primeiros passos para come-
çar a soltar a imaginação e
desenhar o vestuário nipônico
foi por meio de uma vasta
pesquisa. Do clássico teatro
Kabuki e os mistérios das
gueixas ao jeito despojado do
figurino dos jovens e as mais
diversas tribos urbanas.

Durante o curso, as alu-
nas mergulharam de cabeça
nos costumes do arquipélago
asiático. Palestras, filmes, cli-
pes de bandas, e internet fo-
ram a fonte de inspiração das
garotas. Segundo elas, foi ad-
quirida uma bagagem de co-
nhecimento suficiente a fim
de transpor ao papel em for-
ma de peças de roupa.

“Exploramos os costumes,
os acessórios, a maquiagem e

a extravagância na hora de
criar”, contou a estudante
Daniele Bassi, 27, que inclu-
sive, até se identificou com
um dos estilos trabalhados, o
j-rock. “É uma tendência que
já está chegando em São Pau-
lo, além da cultura estar
inserida na cidade”, justificou.

E para a confecção dos
quimonos, as futuras estilistas
contaram com o apoio do Cen-
tro Paula Souza, que destinou
a verba para os tecidos e tin-
tas. Já as demais peças foram
pagas pelo próprio bolso das
alunas. Um custo médio de
R$250,00.

Organização – Como forma
de preparo para o mercado
de trabalho, a função das alu-
nas não foi apenas desenhar
a coleção, mas também ope-
rara na organização deste
“sonho”.

A estudante Samantha de
Oliveira, 17, foi a responsável
pela seleção das melodias do
desfile. Freqüentadora de
eventos de animês e mangás,
a pesquisa parece ter sido bas-
tante enriquecedora não só
para a sua função, mas, tam-

Desfile dos trajes contou com influências de diversos estilos japoneses, do tradicional ao moderno

bém, pela jovem já demonstrar
um certo interesse no assunto
antes mesmo de realizar este
trabalho.

“Busquei saber o tema
mais a fundo. Conheci tanto
o Japão tradicional, como o
moderno. Para a ocasião, op-
tei por j-pop, j-rock e músi-
cas de pump [jogo de dança].
Não coloquei os mais clássi-
cos japoneses [o enka, por
exemplo] porque a intenção
era deixar um clima mais ani-
mado”, explicou.

Dedicação e esforço que
valeram a pena. De acordo
com a estudante Maria He-
lena Vargas, 48, responsável
pela recepção, as pessoas
elogiaram bastante a coleção,
saindo de lá satisfeitas.

E o que elas acharam do
resultado final? “Ótimo”, res-
ponderam todas com um sor-
riso estampado no rosto. O
mesmo aconteceu com quem
dava o suporte. Na opinião da
professora do curso Mércia
Lopes, o saldo foi muito posi-
tivo, motivo que a faz buscar
locais da comunidade nikkei
para expor este trabalho.

        (Cibele Hasegawa)

DIVULGAÇÃO
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AGENDABRASIL-JAPÃO

Ministros japoneses visitam o Brasil para
assegurar parcerias e apoiar Centenário

Considerado um dos pi-
lares do atual governo
japonês, o ministro dos

Negócios Estrangeiros, Taro
Aso, está no Brasil para uma
rápida passagem pelo País
para debater assuntos relaci-
onados a política externa, eco-
nomia, parcerias comerciais,
além do Centenário da Imi-
gração, a ser comemorado no
ano que vem.

Por aqui, Aso será recep-
cionado amanhã (19) pelo mi-
nistro das Relações Exterio-
res, Celso Amorim, em Bra-
sília. Em seguida, encontra-se
com o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, reunião essa
que terá na pauta as come-
morações do Centenário.
Além dos festejos, futuras
parcerias, especialmente na
produção do biodiesel e na im-
plementação da Tv Digital,
ganham destaque nas reuni-
ões. O ministro pretende pro-
mover as relações econômi-
cas, visitando fábricas de eta-
nol, instalações da Toyota e
uma plataforma petrolífera.

ministro japonês passou pelo
México, onde se encontrou
com o presidente Felipe
Calderón.

Comunicações - Além de
Taro Aso, quem também está
no Brasil é o ministro para As-
suntos Internos e Comunica-
ções do Japão, Yoshihide Suga,
que encerra sua visita amanhã,
em São Paulo.

Durante a sua estada em
Brasília, Suga teve encontros
com representantes dos ór-
gãos relacionados, a começar
pela ministra-chefe da Casa
Civil, Dilma Rousseff, e o
ministro das Comunicações,
Hélio Costa. Em ambos os
encontros houve a troca de
opiniões acerca da transmis-
são terrestre digital a se ini-
ciar em dezembro do corren-
te em São Paulo; e a coope-
ração dos Governos do Japão
e da República Federativa do
Brasil para o desenvolvimen-
to da respectiva indústria ele-
troeletrônica brasileira assi-
nado entre os dois países.

Taro Aso, que viveu algum
tempo no Brasil, trabalhando
na empresa da sua família,
tem ainda marcado na agen-
da encontros com lideranças
políticas autoridades em São
Paulo, Rio de Janeiro e Bra-
sília, para promover as rela-

ções econômicas, bem como
com entidades nikkeis.

 Antes do embarque ao
Brasil, Aso passou por países
do Oriente Médio (Jordânia e
Israel) para a troca de opini-
ões com membros do alto es-
calão dos governos, relaciona-

das à paz naquela região e so-
bre as relações bilaterais en-
tre os dois países. Além dis-
so, o ministro participou de dis-
cussões sobre medidas para
a mútua existência e prospe-
ridade do Território Palestino
e de Israel. Logo depois o

REPRODUÇÃO

Ministro Taro Aso, que já viveu no Brasil, retorna ao País para discutir parcerias e 100 anos

Além dos encontros com
Lula e Celso Amorim, o mi-
nistro Taro Aso aproveitará a
estada no Brasil para partici-
par da Focalal (Fórum de Co-
operação América Latina –
Leste Asiático), com início
marcado para a segunda-fei-
ra (20) em Brasília. Em sua
terceira edição, o evento é
uma oportunidade de intera-
ção e cooperação entre os
países da América Latina e
os países do Pacífico Oci-
dental. O Fórum tem como
objetivo oferecer um espaço
para a discussão de questões
políticas, culturais, econômi-
cas e sociais de interesse co-
mum entre as regiões.

Dentre os países partici-

pantes, estão os sul-america-
nos e da América Central, bem
como países do Leste Asiáti-
co e Oceania, casos de Aus-
trália, Brunei, Camboja, China,
Cingapura, Coréia do Sul, Fili-
pinas, Indonésia, Japão, Laos,
Malásia, Mianmar, Nova
Zelândia, Tailândia e Vietnã

Antes de chegar ao Brasil,
Taro Aso mostrou-se animado
com a participação no Fórum,
salientando o potencial econô-
mico das Américas Central e
do Sul. “Resolvi aproveitar esta
ocasião para fazer uma análise
mais profunda sobre o signifi-
cado da América Latina e
Caribe para o Japão. Primeiro,
gostaria de dizer que, entre vá-
rios lugares existentes no mun-

do, a América Latina e Caribe
são lugares extremamente in-
teressantes. Há duas razões
que nos levam a pensar isso. A
primeira delas é o fato de que a
América Latina e Caribe atra-
vessam agora um período de
grande mudança histórica. A
segunda é que não há outra re-
gião no mundo onde o governo
e o setor privado do nosso país
têm acumulado ao longo dos
tempos uma espécie de ‘patri-
mônio latente’”, afirmou ele
durante entrevista.

Sobre o Brasil, Aso mos-
trou-se interessado em voltar
ao País, especialmente após
ter se fincado aqui na década
de 60 e 70, quando acompa-
nhou a instalação de sua em-

presa familiar. Na ocasião, fi-
cou impressionado com a for-
ça de vontade dos brasileiros
de crescerem, além da união
entre os nipo-brasileiros. Ali-
ás, um dos temas mais impor-
tantes a serem tratados no
Brasil, segundo o próprio mi-
nistro, é o Ano de Intercâm-
bio Brasil-Japão. ”Há 99 anos,
em 1908, iniciou-se a Imigra-
ção Japonesa ao Brasil, e, a
partir da década de 70, as re-
lações nipo-brasileiras desen-
volveram-se expressivamen-
te, sobretudo no âmbito eco-
nômico. Atualmente, cerca de
300 mil brasileiros moram no
Japão. Vivemos hoje uma era
em que o Japão importa ae-
ronaves do Brasil e aprende

Fórum de Cooperação contará com presença de ministro japonês
com ele sobre o uso do eta-
nol; e mais ainda, em que
ambos os países cooperam
na adoção da TV digital pelo
Brasil. Espero que o ano de
2008, como o Ano do Inter-
câmbio Japão-Brasil e do
Centenário da Imigração,
seja um ano histórico, ao vol-
vermos ao passado de am-
bos os países com vistas à
construção de um virtuoso
porvir. Estou convicto de que
esta visita, bem como o se-
minário e os demais eventos
alusivos ao Japão, ora em
curso, representam o ponto
de partida do Ano do Inter-
câmbio Japão-Brasil e do
Centenário da Imigração”,
disse Aso.

A Comissão de Assuntos
Internacionais da Assembléia
Legislativa, presidida pelo de-
putado Estevam Galvão de
Oliveira (DEM), aprovou, em
reunião realizada em 28/6, a
criação de uma comitiva espe-
cial de parlamentares para ir
ao Japão em 2008, em razão
da comemoração do Centená-
rio da Imigração Japonesa.

O pedido partiu do deputado
Luis Carlos Gondim (PPS), que
foi aprovado por unanimidade de
votos. Agora, a comissão deve-
rá selecionar os deputados que
irão compor a comitiva.

Estevam Galvão ressaltou
que “todas as despesas deve-
rão ser pagas pelos próprios
parlamentares que participa-
rem do encontro, sem ônus
para a Casa”.

Durante a reunião, a vice-
presidente da pasta, deputada
Célia Leão (PSDB), sugeriu que
o grupo fosse comandado pelo
democrata Estevam Galvão.
Em resposta, o deputado agra-
deceu, lembrando que o Cente-
nário da Imigração Japonesa é

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Deputados estaduais criam comissão para
Centenário e aprovam viagem ao Japão

Deputado está orimista em relação à viagem e comemoração

extremamente importante.
“O requerimento para a cri-

ação da comitiva é muito opor-
tuno. A história nos conta que a
imigração japonesa no Brasil
começou em 1908. Eles vieram
atrás de grandes promessas e
no final acabaram trabalhando
em cafezais, até como escra-
vos. Mas este povo, persisten-
te e trabalhador, conquistou seu
espaço no Brasil e hoje temos
representantes da colônia em

todos os segmentos”, contou.
Sobre o convite para que

estivesse à frente da comiti-
va, Estevam manifestou seu
contentamento. “Sinto-me
muito honrado, até porque
minha cidade, Suzano, possui
em sua história a contribuição
da colônia japonesa. Com a
aprovação do requerimento,
vamos votar em uma próxima
reunião a formação da comi-
tiva.

DIVULGAÇÃO

Disposta a escolher – desta
vez, de forma definitiva – um
mascote para representar as
comemorações dos 100 anos,
a Associação para Comemora-
ção do Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil abre
novamente as inscrições para
o concurso. A idéia, de acordo
com os dirigentes, é fechar a
seleção dos temas a serem uti-
lizados no ano que vem. Can-
ção e letras referentes aos fes-
tejos já foram escolhido, faltan-
do somente o mascote.

Aos interessados em parti-
cipar, vale a pena dar uma
conferida no regulamento: o
trabalho poderá ser apresen-
tado por meio de desenho, em
cores, acompanhado ou não de
uma maquete ou ainda grava-
do em CD com todas a carac-
terísticas técnicas; cada dese-
nho deverá ser acompanhado
de um texto explicativo do seu
significado, sugerindo inclusi-
ve o nome a ser adotado; e o
mascote escolhido deverá ser
personificada (humanizada).

Com os seguintes dados, o

ASSOCIAÇÃO

Concurso escolherá mascote
para Centenário da Imigração

candidato deverá apresentar
seu mascote, sem nenhuma
identificação, em envelope la-
crado (envelope nº 1) junta-
mente com outro envelope
também lacrado (envelope nº
2), contendo a sua identifica-
ção com nome completo, RG
(ou RNE), CPF, endereço com-
pleto com CEP, cidade, estado
e país, bem como o número de
telefone. Esses dois envelopes
deverão ser colocados dentro
de um terceiro envelope, o qual
deverá ser remetido à Associ-
ação para Comemoração do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil – Comissão de
Concursos (rua São Joaquim,
381, CEP 01508-001 – São
Paulo – SP, Brasil).

O prazo para envio do tra-
balho vai até o dia 30 de no-
vembro de 2007, impreterivel-
mente, sendo acolhidas às cor-
respondências postadas até
esta última data, comprovada
a postagem através de carim-
bo do correio aposto aos en-
velopes. Ao participar, o parti-
cipante concorda em ceder e
transferir em definitivo todos
os seus direitos autorais à As-
sociação do Centenário, seja
ele premiado ou não.

Após o término das inscri-
ções, uma comissão julgadora
avaliará todos os trabalhos.
Composto por profissionais da
área e também pelos diretores,
o grupo anunciará o resultado
final no fim de janeiro ou co-
meço de fevereiro. O vence-
dor receberá R$ 2 mil como
prêmio, além de um diploma ao
mérito.

A GINCANA DE ARTES
NIKKEI da Associação Nik-
kei do Rio de Janeiro aconte-
ce amanhã (19), nas depen-
dências da entidade (Rua
Cosme Velho, 1166 – RJ). Em
sua 14ª edição, a gincana de
artes, única na comunidade
nipo-brasileira do Rio de Janei-
ro, tem como objetivo incenti-
var novos talentos, difundir a
arte e proporcionar um encon-
tro entre artistas e apreciado-
res de artes. Mais informações
pelo tel.: 21/2556-9010 ou pelo
site: www.nikkeirj.com.br

SOFTBOL – Está programa-
do para hoje (18) e amanhã
(19) o 18º Torneio Brasileiro
Aberto de Softbol Masculino
e Feminino, numa promoção da
Federação Paranaense de
Beisebol e Softbol, Aliança
Cultural Brasil-Japão do Para-
ná/Liga Desportiva Cultural
Paranaense e realização do
Departamento de Beisebol e
Softbol da Associação Cultu-
ral e Esportiva de Londrina, nos
campos da Acel, em Londri-
na.

ENCONTRO DE IDOSOS
– Numa promoção da Alian-
ça/Liga do Paraná e realiza-
ção da Associação Cultural e
Esportiva de Uraí, está progra-
mado para amanhã (19) o 13º
Encontro Paranaense de Ido-
sos, na sede do kaikan, em
Uraí. Segundo o presidente
Júlio Rubens Shishido, a pro-
gramação já está elaborada
com várias atividades e a pro-
cura tem sido muito grande.

CONCURSO DE CANTO
– O 33º Concurso de Canto
Paraná Shoka, 32º Juvenil e 8º
Pop Infantil e o 10º Champion
Utagassem, promovido pela
Aliança/Liga do Paraná e re-
alização da Associação Cultu-
ral Beneficente Nipo-Brasilei-
ra de Curitiba/Nikkei será re-
alizado amanhã (19), em Curi-
tiba

 A SEMANA JAPONESA
de Itapecerica da Serra tem
início hoje (18) e prossegue até
o dia 26 com apresentações de
taikô, bon odori, sumo, judô,
karatê e shows musicais. Ama-
nhã (19), o evento ganha uma
atração à parte com a realiza-
ção da 7ª Festa da Primavera/
Verão 2007 celebrada no
Kinkaku-Ji. A expectativa é
receber mais de 10 mil visitan-
tes nos nove dias de progra-
mação. Mais informações so-
bre a Semana da Cultura Ja-
ponesa em Itapecerica da Ser-
ra podem ser obtidas na Pre-
feitura pelo tel.: 11/4667-1422.

O CIATE (Centro de Infor-
mação e Apoio ao Trabalha-
dor no Exterior informa seus
próximos cursos preparatórios
para quem pretende trabalhar
no Japão. No dia 22/08 quar-
ta-feira), o tema será “Impos-
to de renda do Brasil e Japão”
e no dia 23/08 (quinta-feira),
“Utilização de Hello Work e
órgãos assistenciais no Japão”.
As palestras são gratuitas
acontecem sempre das 10h30
às 12h30. O Ciate fica na Rua
São Joaquim, 381, 1º andar,
sala 11 (prédio do Bunkyo).
Informações pelo tel.: 11/
3207-9014 / 3209-0838

A SEICHO-NO-IE do Bra-
sil realiza no próximo dia 1º, das
13h30 às 21h30, no Ginásio da
Portuguesa de Desportos (Rua
Azurita, portão 7, Canindé –
SP), a 52ª Convenção Nacio-
nal. Além da programação,
que inclui palestras e ativida-
des culturais, o evento conta-
rá com a presença de convi-
dados especiais. Informações
pelo tel.: 11/5014-2222
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Acidade de Campos do
Jordão, localizada no
interior paulista, ganha

um toque japonês a partir de
amanhã (19), com a realização
da Festa da Cerejeira em Flor,
evento que integra o calendá-
rio oficial do município. Com
um mix de tradições da cultu-
ra japonesa, a festividade pro-
mete reunir milhares de pes-
soas da região, interessadas
principalmente em contemplar
a Sakura, árvore típica do Ja-
pão e que nesta época está flo-
rida.

Realizada no Parque das
Cerejeiras do Sakura Home,
entidade mantenedora de ido-
sos, a festa é um verdadeiro
festival gastronômico e cultu-
ral. Por lá, os visitantes pode-
rão experimentar as delícias da
gastronomia oriental, como o
yakissoba, o tempurá, e o
sushi. Saciada a fome, o públi-
co conferirá ainda atrações do
folclore japonês no palco prin-
cipal, com apresentações de
músicas e danças tradicionais,
e realizados por colônias japo-
nesas de todo País que con-
servam a tradição milenar.

O Parque onde acontece o
evento possui ainda um bosque
com trilhas que reservam lin-
das paisagens, coloridas pelas
árvores de Cerejeira. Segun-
do a organização, centenas de
pessoas vêm somente à cida-
de na baixa temporada para
conhecer as estruturas do
Sakura Home e lembrar um
pouco do Japão.

“Temos um grande carinho
pela cultura japonesa. Nada
mais justo do que homenagear
essa cultura tão rica e bonita
no município, trazendo um pou-
co da tradição para Campos do
Jordão”, afirma o prefeito da
cidade, João Paulo Ismael.

Além das atrações gastro-
nômicas e culturais, quem vi-

CIDADES/CAMPOS DO JORDÃO

Festa das Cerejeiras une cultura
e gastronomia japonesa

sitar o Sakura Home poderá
ainda levar para casa malhas
e artesanatos. Tudo por causa
do bazar a ser montado pela
organização, a exemplo de to-
dos os eventos direcionados
para a comunidade nipo-bra-
sileira.

“Somos uma cidade com
um grande potencial turístico
e o evento nada mais é do que
uma atração de enorme poten-
cial. Hoje, por conta do even-
to das cerejeiras, vemos mui-
tos descendentes visitando nos-
sa cidade. E isso é um orgulho
para nós”, destaca o prefeito,
acrescentando que hoje vivem
no município cerca de 80 fa-
mílias nipo-brasileiras. “E to-
das são muito bem
estruturadas. Vivem, principal-

mente, do comércio, além dos
profissionais liberais. Por isso
mesmo é que já estamos pen-
sando no Centenário da Imi-
gração, que acontece no ano
que vem. Com certeza tere-
mos muitas novidades em bre-
ve.”

Diversão para todos – E
não são só os visitantes que se
divertirão com a Festa da Ce-
rejeira. Os cerca de 27 idosos
que hoje vivem no Sakura
Home também participarão da
festividade. “Todos os anos
eles se mostram dispostos a
participar das festas. Com
muitas pessoas, o ambiente
fica mais alegre. Tem algo de
diferente no cotidiano”, afirma
o diretor da entidade, Hiroshi

Yoza.
Além do Sakura Matsuri,

outro evento que faz sucesso
é a Festa das Hortênsias, que
acontece no começo do ano.
Ambas, além de trazerem mais
alegrias aos idosos, contribu-
em para a manutenção da
sede. “É uma forma de dar ale-
gria e poder mostrar nosso tra-
balho assistencial”, define
Yoza.

39ª FESTA DA CEREJEIRA EM
FLOR DE CAMPOS DO JORDÃO
QUANDO: 19, 25 E 26 DE AGOSTO E 1 E
2 DE SETEMBRO

ONDE: PARQUE DAS CEREJEIRAS DO

SAKURA HOME (AV. TASSABURO YAMA-
GUCHI, 2173, BAIRRO VILA ALBERTINA)
MAIS INFORMAÇÕES PELO TEL

12/3662-2911

Mil pés de cerejeira estão plantadas no local; milhares de pessoas são esperadas pela organização

DIVULGAÇÃO

O embaixador do Japão no
Brasil, Ken Shimanouchi este-
ve em visita ao Estado do Pa-
raná nos dias 9 e 10 a convite
da Comissão do Imin-100 Pa-
raná (Aliança Cultural Brasil-
Japão do Paraná, Liga Despor-
tiva e Cultural Paranaense e
Câmara do Comércio Brasil-
Japão do Paraná).

Na capital paranaense,
Shimanouchi foi recepciona-
do pelo presidente da Associ-
ação Beneficente Nipo-Bra-
sileira de Curitiba/Nikkei, Jor-
ge Yamawaki, cônsul geral do
Japão em Curitiba para o Rio
Grande do Sul, Santa Catari-
na e Paraná, Soichi Sato, An-
tonio Ueno e os deputados es-
taduais Luiz Nishimori, Anto-
nio Kato e Rui Hara. Em Lon-
drina, visitou o prefeito
Nedson Micheleti, a sede da
Acel (Associação Cultural e
Esportiva de Londrina), o
campus universitário da UTF
Paraná, a sede da Central-
Rubiácea e a futura Praça
Tomi Nakagawa.

“Londrina tem a comunida-
de japonesa muita organizada
e representativa. É participan-
te em todas as áreas da socie-
dade e com certeza fará uma
das melhores comemorações
do Imin-100 do país. Ela vai
retratar a importância da co-
munidade japonesa na coloni-
zação da região”, discursou
Micheleti, aproveitando para
informar que a comissão do
Imin-100 conseguiu o compro-
misso da ministra do Turismo,
Marta Suplicy, de liberar re-

PARANÁ

Embaixador Ken Shimanouchi conhece
projetos da Comissão Imin-100

cursos do governo federal para
a construção da praça Tomi
Nakagawa, na ordem de R$
1,585 milhão para a obra. A
contrapartida da prefeitura
será de R$ 396 mil, totalizan-
do um investimento de R$
1,981 milhão.

O embaixador disse que o
governo japonês pode ajudar
financeiramente na comemo-
ração e que vai se empenhar
para ajudar na articulação da
presença de um representan-
te da família imperial no even-
to.

Em Rolândia, Shimanouchi
foi recebido pelo prefeito
Eurides Moura, o vice, secre-
tários e diretores da Associa-
ção Cultural e Esportiva de
Rolândia. Visitou ainda o Mu-
seu Histórico da Imigração Ja-

ponesa no Paraná, o Imin-Cen-
ter e seguiu viagem para
Paranavaí onde foi recepciona-
do pelo prefeito Maurício Ya-
makawa. Em Maringá, tanto o
embaixador como o cônsul fo-
ram convidados pelo prefeito
Silvio Barros a retornar no dia
22 de junho de 2008 para parti-
cipar da inauguração do jardim
japonês e do Ginásio de Espor-
tes do Parque do Japão.

Shimanouichi destacou que
“as relações bilaterais Brasil-
Japão estão em fase de revi-
talização e ganham novo im-
pulso com as comemorações
dos 100 anos de imigração”.
A comitiva encerrou a visita na
sede da Associação Cultural e
Esportiva de Maringá
(Acema) para prestigiar o 18º
Festival Nipo-Brasileiro.

Embaixador Shimanouchi em encontro com o deputado Nishimori

DIVULGAÇÃO

A tradicional Festa das
Nações, realizada em come-
moração ao aniversário de São
Bernardo que no dia 20 de
agosto completa 454 anos,
ocorrerá nos dias 18, 19 e 20
de agosto, das 13h às 23h. Os
visitantes poderão apreciar co-
midas típicas de nove naciona-
lidades: alemã, árabe, brasilei-
ra, húngara, italiana, japonesa,
lituânia, portuguesa e russa.
Bacalhoada, lasanha, feijoada,
pastéis de Belém, sushi, doces
húngaros, salsichão de alho e
de vitela com ervas são alguns
dos pratos que poderão ser
encontrados. No total, serão
53 barracas de quitutes.

Estão previstas ainda apre-
sentações de danças folclóricas
com os grupos das comunida-
des portuguesa, lituânia, russa,
alemã e japonesa, além de vá-
rias bandas da região e de São
Bernardo. Na segunda-feira,
20, o show com Rionegro e
Solimões será realizado às 20h,
em palco montado no estacio-
namento do Ginásio Poliespor-
tivo, ao lado da Festa das Na-
ções. A apresentação encerra
o evento. Os organizadores es-
peram receber um público esti-
mado em mais de 10 mil pes-
soas nos três dias de evento.

Participação nikkei – A co-
munidade nipo-brasileira esta-
rá presente tanto na culinária
como nas apresentações cul-
turais e esportivas. Como atra-
ções culturais, haverá o Gru-
po Kyorakuzá Harmonia
Taikô e a Academia Moriya-

CIDADES/SÃO BERNARDO DO CAMPO

Comunidade nikkei participa da Festa das
Nações no aniversário do município

ma, com apresentações de
karatê, yosakoi soran e taikô.
No incentivo à prática esporti-
va, nesta segunda, 20, (dia do
aniversário da cidade) haverá
a Copa São Bernardo de
Gatebol, que chega a sua séti-
ma edição. Neste ano, haverá
a participação de 50 equipes,
sendo 30 na categoria
Kooreisha (acima de 70 anos)
e 20 na categoria Soonen (até
70 anos). O evento tem início
às 7h45 e será realizado no
Centro Esportivo e Recreati-
vo Geraldo Faria Rodrigues
(Av. Armando Ítalo Setti, s/nº).

Os eventos alusivos à co-
munidade japonesa encerram-
se no dia 26 de agosto, com a
realização do undokai (gincana
esportiva). Organizado pela
União das Associações Nipo-
Brasileiras de SBC, o evento

acontece a partir das 08 horas,
com brincadeiras, gincanas e
comidas típicas para crianças,
jovens, adultos e idosos. Mais
informações podem ser obtidas
pelo telefone: 4348-1041.

ANIVERSÁRIO DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO COM
EVENTOS ESPECIAIS À
CULTURA JAPONESA
DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO - FESTA

DAS NAÇÕES, DAS 12 ÀS 23H, NO ESPAÇO

DE EVENTOS CIDADE DE SÃO BERNARDO

(RUA DO TÚNEL, S/N°/). DENTRE AS

BARRACAS, ONZE SERÃO COM COMIDAS

TÍPICAS JAPONESAS

DIA 20 (2ª FEIRA), ÀS 7H45 - COPA SÃO

BERNARDO DE GATEBALL, NO GINÁSIO DO

BAETÃO (AV. ARMANDO ITALO SETTI, S/Nº)
DIA 26 (DOM), A PARTIR DAS 8H00 -
UNDOKAI (GINCANA ESPORTIVA) NO

CRE MARCEL FRANCISCO (AV.
KENNEDY, 1200)

Apresentação de taikô promete despertar atenção do público

DIVULGAÇÃO

CIDADES/GUARULHOS

Ikoi-no-Sono promove 33°
Bazar Beneficente amanhã

Comidas típicas, utilidades
domésticas, trabalhos artesa-
nais, brincadeiras, produtos ja-
poneses, flores, bingo e apre-
sentações artísticas. Essas são
as atrações de amanhã (19) do
33° Bazar Beneficente, no Jar-
dim de Repouso São Francis-
co, em Guarulhos. Das 9 às 17
h, o evento tem a expectativa
de reunir cerca de 12 mil pes-
soas para levantar fundos para
a manutenção de sua sede. O
público contará com entrada,
estacionamento e ônibus gra-
tuitos, com saídas do metrô
Armênia das 8 às 11 h, e do
bazar, das 15 às 17 h.

Dentre as atrações artísti-
cas estão o bon odori (do gru-
po Acal), aoi tori (Soho),
Tenryu Wadaiko (São Miguel
Paulista), Kyorakuzá Harmonia
Taikô, Associação dos Mágicos
de São Paulo, aikido, São Ma-
teus Caritas Gakuen Taiko,
dança sênior, São Miguel Fujin-
kai, karatê (Uceg), além de
shows de Mariana Suzuki (Dou-
rados – MT), Karen Ito e
Juliana Okabe.

“No ano que vem, no cin-
qüentenário do Ikoi no Sono,
queremos construir um pavilhão
de eventos em prol dos residen-
tes e de toda a comunidade no
jardim de repouso. O espaço

será importante também para
os cursos de alfabetização, de
culinária e de cuidadores de ido-
sos. Contamos com a presen-
ça de todos porque o bazar é a
nossa principal fonte de arre-
cadação”, explica o diretor exe-
cutivo da instituição Oswaldo
Tsunetaka Fujii.

O diretor Hisaji Akimura
afirma que os cursos preparam
profissionais para o mercado de
trabalho. “Já temos mais de 400
pessoas formadas para cuidar
de idosos, e queremos aumen-
tar ainda mais esse número
porque tem mais gente neces-
sitando. Outro objetivo nosso é
cuidar do maior número de in-
ternos na nossa instituição.”

“Atualmente temos 93 ido-
sos, com idade média de 86
anos”, afirma o presidente do
Ikoi no Sono, Reimei Yoshioka.
“70 % deles são totalmente
dependentes, precisam de cui-
dados 24 h por dia. Os outros
são semi-dependentes (depen-
dentes em algumas situações)
e os independentes”, comple-
menta.

O Jardim do Repouso São
Francisco fica na Rua Jardim
de Repouso, 881, no Sítio São
Francisco, em Guarulhos. Mais
informações pelo telefone 11/
6480-1122.

Dança é uma das atrações artísticas do Bazar Beneficente

REPRODUÇÃO
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No período de 21 a 26
de agosto, a Secreta-
ria de Cultura de San-

tos (Secult) realiza o Mutirão
do Folclore, com o objetivo de
resgatar a memória, a tradi-
ção e os costumes de povos
diversos. O evento deste ano
será alusivo à cultura japone-
sa, com palestras, exposições,
apresentações culturais e es-
portivas no Teatro Municipal
de Santos, na Praça Mauá e
nas escolas municipais Maria
de Lourdes Borges Bernal e
Pedro Crescenti (vide progra-
mação e serviço). Além das
entidades de Santos - Associ-
ação Okinawa, Associação
Japonesa e Comissão do Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa -, participam da organiza-
ção do mutirão a Associação
Cultural Nipo-Brasileira de
Registro, o Consulado do Ja-
pão, a Federação das Entida-
des Nikkeis do Vale do Ribei-
ra e o Museu Histórico da
Imigração Japonesa no Bra-
sil.

“A comissão para as come-
morações do centenário da
imigração montada pela pre-
feitura e a Secult convidaram
diversas entidades da comuni-
dade japonesa da região para
participar e, a partir disso, foi
definida toda programação do
evento”, afirma o secretário de
Cultura de Santos, Carlos Pin-
to. Ele acrescenta que haverá

ainda inúmeras atividades para
celebrar a marcante data (cen-
tenário da imigração) para
Santos e todo o País.

“Haverá toda reforma da
área do Emissário Submarino
num projeto elaborado pelo ar-
quiteto Ruy Ohtake, onde será
instalada uma escultura da
Tomie Ohtake, comemorativa
à data. À Tomie também será
destinada uma sala especial na
11ª Bienal Nacional de Artes
Visuais de Santos no ano que
vem”, coloca.

Ele lembra também de ou-

MUTIRÃO DO FOLCLORE

Evento sobre cultura japonesa
começa na terça (21) em Santos

ADEMIR HENRIQUE

Tradições nipônicas já foram destaque na cidade durante o Tributo à Paz, realizado no úldimo dia 6

tros eventos recentes e expli-
ca que a presença da cultura
japonesa é marcante em todos
as áreas. “Já realizamos o Tri-
buto à Paz no último dia 6 e a
entrega da medalha e do diplo-
ma de mérito ‘José Bonifácio
de Andrada e Silva’, outorga-
da pela Prefeitura, para o mes-
tre de karatê Yoshihide
Shinzato. A influência japone-
sa está em todos os setores,
desde a pesca até os
esportes, como o tênis de
mesa e as artes marciais.”

(Gílson Yoshioka)

MUTIRÃO DO FOLCLORE
EM SANTOS
ONDE:
• TEATRO MUNICIPAL DE SANTOS

(AV. PINHEIRO MACHADO, 48,
VILA MATHIAS)

• ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE

LOURDES BORGES BERNAL (PRAÇA

DA PAZ S/N, ZONA NOROESTE)
• ESCOLA MUNICIPAL PEDRO

CRESCENTI (AV. BRIGADEIRO FARIA

LIMA S/N, ZONA NOROESTE)
• PRAÇA MAUÁ (CENTRO DE SANTOS)
QUANDO: 21 A 26 DE AGOSTO

(VIDE PROGRAMAÇÃO)
ENTRADA : FRANCA

INFORMAÇÕES: (13) 3226-8000

P R O G R A M A Ç Ã O
DIA 21 – TERÇA-FEIRA

Teatro Municipal de Santos
19h00 – Abertura das Exposições
19h30 – Chado - Cerimônia do Chá

DIA 22 – QUARTA-FEIRA
Escola Municipal Maria de Lourdes Borges Bernal

09h00 – Oficina I - Pipas e Revoada - Coordenação Seduc

Escola Municipal Pedro Crescenti
10h00 – Oficina I - Pipas e revoada - Coordenação Seduc

Praça Mauá
12h00 – Judô - Atletas da Seleção Santista - FUPES
12h30 – Karatê Okinawa Shorin  - Mestre Shinzato
13h00 – Apresentação Kenjutsu: A arte da espada
13h30 – Aikidô - Associação Santista de Aikidô -

Nelson Wagner 3º Dan-Shidoin

Teatro Municipal de Santos
foyer do teatro (2° piso)

14h00 – galeria aberta à visitação
palco

20h00 – Wadaiko - Registro
– Show musical com Priscila Suzuki
– Wadaiko - Registro
– Show musical com Priscila Suzuki

21h00 – Palestra “Um olhar sobre a memória e a cultura Japonesa”
Cineasta Tizuka Yamasaki (vide entrevista em box)

DIA 23 – QUINTA-FEIRA
Praça Mauá

12h00 – Radio Taisso - Registro
12h30 – Aikidô - Associação Santista de Aikidô -

Nelson Wagner 3º Dan-Shidoin
13h00 – Kenko Taisso - Registro - Kenko Taiso - São Paulo
13h30 – Tae kwon do - Atletas da Seleção Santista - FUPES

Teatro Municipal de Santos
foyer do teatro (2° piso)

14h00 – galeria aberta à visitação
DIA 24 – SEXTA-FEIRA

Praça Mauá
12h00 – Judô - Atletas da Seleção Santista - FUPES
12h30 – Aikidô - Associação Santista de Aikidô -

Nelson Wagner 3º Dan-Shidoin
13h00 – Show musical com Priscila Suzuki

DIA 25 – SÁBADO
Teatro Municipal

19h00 – Taiko - São Vicente
– Odori (danças tradicionais) - Registro
– Fuji-Kan (danças tradicionais) - Santos
– Odori (danças tradicionais) - Santos
– Kodomokai (danças tradicionais) - Santos
– Coral - São Paulo
– Taiko - São Paulo - São Bernardo - SP

DIA 26 – DOMINGO
Teatro Municipal de Santos

foyer do teatro (2° piso)
14h00 – galeria aberta à visitação

Tizuka Yamasaki vai minis-
trar a palestra ‘Um olhar sobre a
memória e a cultura japonesa’ na
próxima quarta-feira (22), às 21h,
dentro da programação do Mu-
tirão do Folclore. Em entrevista
ao Jornal Nippak, a cineasta fa-
lou do filme de Tomie Ohtake,
da identidade das novas gera-
ções de nikkeis e da expectativa
para os 100 anos da imigração.

O que será retratado em seu
filme sobre a Tomie Ohtake?

Meu foco será cruzar seu co-
tidiano, tentar entender seu pro-
cesso criativo, costurado pelo
acompanhamento da execução da
escultura [As Ondas 21] que fará
em homenagem ao centenário da
imigração japonesa, em Santos.

Qual a importância da obra
de Santos e de outras produ-
ções da artista plástica? 

Não sou especialista para
responder à altura da grandeza
da artista Tomie. Como cineas-
ta, acho que qualquer cidade
que for privilegiada com uma
obra dela merece aplausos. A
singeleza, a beleza e a poesia da
escultura servirão para encantar
olhos e corações principalmen-
te daqueles que, de alguma for-
ma, têm ligação com o processo
imigratório.  É interessante a pe-
quena [de baixa estatura] Tomie
criar uma obra de 15 metros em
aço, grande como sua arte. Mi-
nha leitura da escultura é  Tomie
saudando quem chega e quem
parte, à beira do Atlântico.

Qual sua relação com a ar-
tista?

Lembro-me de Tomie após a
sessão de estréia de Gaijin –
Caminhos da Liberdade, em
1980. Fomos a um  sushi-bar com
vários outros artistas plásticos
como Flavio Shiro, Takashi Fu-
kushima, entre outros. Eles fo-
ram levados pelo Kenichi Kane-
ko, artista plástico que estreou
como ator no nosso filme. Tomie
me contagiou com sua alegria,
afeto e presença. Tenho a lem-

brança como se fosse um abra-
ço dado para que eu continuas-
se a fazer filmes. Esse sorriso
sempre esteve presente em to-
dos os nossos encontros pos-
teriores.

 Qual sua expectativa para
os 100 anos da imigração ja-
ponesa?

Com certeza teremos festas
e várias homenagens merecidas.
Só quero que não se esqueçam
de uma geração nova que está
aí, desvalorizada no seu conteú-
do cultural. A geração ‘não sei’,
os mestiços e os meninos brasi-
leiros desajustados – filhos dos
dekasseguis no Japão - têm aces-
so à discussão de identidade
cultural? O que será dessa ju-
ventude? Devem ter compromis-
so com a cultura japonesa?  Te-
rão dificuldades na sociedade
ocidental, no acesso a qualquer
trabalho no mercado  brasileiro?

 Como será a busca da iden-
tidade das novas gerações de
nikkeis?

Acho que esta decisão de-
verá ser delas próprias. Se nos-
sas existências pessoais e pro-
fissionais tiverem valores, nos-
so exemplo será motivação para
que os jovens descendentes
busquem nas nossas obras um
diálogo sobre a identidade cul-
tural deles. É o que podemos fa-
zer de melhor.

Como vê o trabalho de ou-
tros artistas japoneses e nikkeis
no Brasil?

O grupo Seibi, composto por
artistas japoneses, viveu numa
época em que ainda não havia
espaço aos descendentes. Ele
teve uma função importante,
pois deu aos japoneses uma vi-
sibilidade diferente na socieda-
de brasileira. Penso que foi uma
das primeiras pontes eficazes
para a integração. A expressão
pictorial era mais eficaz para o
relacionamento do que as pala-
vras difíceis de nosso idioma.

(G.Y.)

Tizuka fala da identidade dos ‘não sei’,
mestiços e desajustados no Japão

OPINIÃO

Nossa guerra?
CRISTOVAM BUARQUE

Na semana passada, no
município catarinense de
Joaçaba, uma moça pôs um
gravador na minha frente e
perguntou: “O que você diria
ao pai de um jovem de 16
anos que diz ter decidido ser
professor?” Respondi: “Diria
que me sentia como se o ra-
paz estivesse se alistando no
Exército em tempos de guer-
ra. O pai tem todo o direito
de se assustar com o futuro
do filho, mas tem motivos
para se orgulhar do seu pa-
triotismo”. A pergunta de
Santa Catarina se justifica
plenamente. Hoje, raros pais
ficam felizes com a opção de
um filho pelo magistério.

Um mês atrás, em Brasí-
lia, uma professora da rede
pública me disse que o pai
deixou de falar com ela des-
de quando ela lhe comunicou
sua opção pelo magistério. No
Brasil, escolher o magistério
é um gesto extremo, como
alistar-se para ir à guerra.

É triste reconhecer, mas
a carreira de professor não
oferece um futuro promissor.
O jovem que escolhe essa
carreira provavelmente terá
um salário baixo, trabalhará
em escolas fisicamente de-
gradadas, não contará com
modernos equipamentos, en-
frentará turmas desmotivadas
e estará sujeito a atos de vio-
lência. Entretanto, são esses
os profissionais que enfren-
tarão a guerra da construção
do futuro do Brasil. São sol-
dados do futuro, são patrio-
tas.

A razão óbvia para essa
posição está nas péssimas
condições de trabalho, inclu-
sive salariais. Por trás, há ra-
zões mais profundas. Quan-
do um jovem escolhe a car-
reira de médico ou engenhei-
ro, o pai vê três vantagens:
um futuro promissor, uma boa
remuneração e o orgulho de
filho que ajuda a construir o
País. É um soldado do futuro
e bem pago. Na opção pelo
magistério, o pai não tem o
sentimento de construção do
futuro, do respeito social pelo
filho, e sabe dos baixos salá-
rios que ele provavelmente
terá.

Ainda mais do que o salá-
rio, o que pesa na frustração
dos pais é a falta de reconhe-
cimento, como se esta fosse

uma profissão menor. Mas a
falta de reconhecimento de-
corre principalmente do bai-
xo salário. Cria-se um círcu-
lo vicioso: não é uma carrei-
ra de sucesso porque os sa-
lários são baixos, e não há re-
conhecimento. O professor se
sente diminuído e mais dimi-
nuído fica.

Os servidores do Banco
Central fizeram uma greve,
no mesmo período que pro-
fessores em diversos estados.
Em média, o simples aumen-
to pleiteado pelos funcionári-
os do Banco Central equiva-
lia a quase duas vezes o sa-
lário mensal dos professores.
Porque, na visão do Brasil, a
educação é secundária. Não
se percebe que o futuro eco-
nômico nacional está no ca-
pital-conhecimento, e que a
quebra da desigualdade soci-
al só virá com o acesso de
todos a uma escola com a
mesma qualidade.

Quando a falha de infra-
estrutura aérea ficou eviden-
te, o governo decidiu construir
novas pistas, novos aeropor-
tos, trens especiais para le-
var os passageiros. Bilhões
de reais foram rapidamente
prometidos. Isso porque os
aviões precisam decolar. Mas
não há recursos para fazer o
País decolar com a constru-
ção dos aeroportos do futu-
ro: as escolas.

A maior dificuldade para
tirar o Brasil do impasse que
vive sua sociedade é conven-
cer a opinião pública de que
a escola é importante e os pro-
fessores são os construtores
do futuro.

Quando isso acontecer, no
momento em que nascer uma
criança, seu pai vai colocá-la
nos braços, olhará seu
rostinho e dirá: “Quando cres-
cer, vai ser professor”. E pen-
sará: “vai ter uma bela car-
reira, um bom futuro e ajuda-
rá o Brasil a vencer nossa
guerra contra a pobreza, o
atraso, a desigualdade”. Nes-
se dia, a pergunta feita na
semana passada perderá o
sentido.

Como acontece tradicional-
mente há 8 anos, a Associa-
ção Naguisa realizou no últi-
mo dia 10 festa de congraça-
mento e agradecimento àque-
les que trabalharam na orga-
nização e contribuíram para
que o 8º Concurso Naguisa de
Karaokê, no dia 5 de agosto,
fosse um sucesso.

“Estou muito feliz de ter par-
ticipado com todos do nosso
‘taikai’ este ano e gostaria de
agradecer os nossos patrocina-
dores e principalmente a todos
que trabalharam tanto para o
sucesso do evento. No ano pas-
sado, como todos sabem, infe-

lizmente, por problemas de saú-
de não pude participar da reali-
zação, justamente no dia do
evento. Mas graças à ajuda dos
colegas e amigos e da sua soli-
dariedade, pude me recuperar
logo e o evento foi um sucesso,
como deste ano” agradeceu a
coordenadora do evento e di-
retora de Karaokê da Associa-
ção, Lúcia Ikawa.

O 8º Concurso de Karaokê
reuniu mais de 300 concorren-
tes e um público estimado em
800 pessoas que circularam
pelas dependências da Asso-
ciação Hokkaido (zona sul de
São Paulo).

IROKAI

Associação Naguisa realiza
festa de agradecimento

*Cristovam
Buarque é
professor da
Universidade
de Brasília e
Senador pelo
PDT/DF
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Israel Afonso, Kazunori Yasunaga, Akio Matsuura, Mitiyuki
Nishizawa, Yuji Oota e Keiko Obara Kurimori (da esq. p/dir)

LINS – A comissão encar-
regada dos festejos do Cen-
tenário da Imigração Japo-
nesa em Lins já está consti-
tuída. Foram nomeados a
vice-prefeita Keiko Obara
Kurimori, os secretários Is-
rael Afonso e Akio Matsuura
(pela Prefeitura), o presiden-
te da Abcel (Associação Be-
neficente, Cultural e Espor-
tiva de Lins) Kazunori Yasu-
naga, e os diretores Mitiyuki

Nishizawa e Yuji Oota (pelo
Bunkyo). Também ficou de-
liberado que o Museu será
transferido para outro prédio
mais amplo, onde funciona-
va o pensionato, e será ad-
ministrado pela municipalida-
de e a reforma do trecho ini-
cial da rua Rodrigues Alves,
com a construção de calça-
dão, arco e ornamentos ori-
entais.

(Shigueyuki Yoshikuni)

ARQUIVO PESSOAL

O bunraku é uma herança
da cultura popular e serve para
contar as histórias do Japão
antigo. Com movimentos qua-
se humanos e vestidos com
quimonos, os bonecos se trans-
formam em verdadeiros atores
no palco. Ao fundo, o som do
shamisen marca o compasso
da narrativa e o movimento
dos bonecos dá a impressão de
que têm vida própria.

Para contar um pouco so-
bre esta arte, a Fundação Ja-
pão apresenta “O Teatro de
Marionetes Bunraku”.

O evento acontece de 21 a
24 de agosto com uma pales-
tra explicativa sobre o bunraku
com a professora Darcy
Kusano, a exposição de pai-
néis, e a exibição de um filme
de 16 mm dublado em portu-
guês . Darci Kusano é livre
docente pela Escola de Comu-
nicações e Artes da Universi-
dade de São Paulo e autora do
recém lançado “Mishima: O
homem do teatro e do cinema”,
pela Editora Perspectiva. Bol-
sista Fellowship da Japan
Foundation.

Nesta introdução o público
poderá conferir “Duplo Suicí-
dio em Sonezaki”, considera-
do uma obra-prima do drama-
turgo Chikamatsu Monzaemon
(1653-1714)

A palavra bunraku referia-
se originalmente a um empre-
sário teatral, e passou a desig-
nar o nome do seu próprio te-
atro, onde eram representadas
as peças. Há cerca de 100
anos a palavra passou a desig-
nar o próprio gênero, que, ao

CULTURA

Teatro bunraku é tema de palestra e exposição em SP
peças do teatro Bunraku-ken,
administrado pelo grupo de
Uemura Bunraku-ken, da ilha
de Awaji, foi a Osaka, obtendo
sucesso ao apresentar pelas de
ótima qualidade com artistas
brilhantes. A partir de 1872, o
grupo passou a chamar-se ofi-
cialmente Bunraku-za, vivendo
um período de esplendor. A tal
ponto que no final da era Meiji
passou a representar o próprio
gênero. Nos últimos quarenta
anos, com a colaboração do go-
verno japonês, da NHK (Emis-
sora Pública de Rádio e Televi-
são do Japão) e da província de
Osaka, foi organizada a Asso-
ciação Bunraku, para difundir
e estimar a prática do gênero.
Em 1984 foi inaugurado o Tea-
tro Nacional de Bunraku em
Osaka.

Os bonecos geralmente
têm de 3 a 4 e meio pés de
altura e seu peso pode chegar
de 6 até 20 quilos. Eles dão a
impressão de que têm vida pró-
pria porque cada boneco é
manipulado por três homens
(titereiros), em sincronia per-
feita. Inclusive para manipular
os bonecos são necessários
cerca de 10 anos de aprendi-
zado em cada estágio.

LOCAL: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO (AV. PAULISTA 37, 1º ANDAR OU

AL. SANTOS 78, 1º ANDAR)
PALESTRA E EXIBIÇÃO DO FILME:
O TEATRO DE MARIONETES BUNRAKU

21/8, ÀS 19:30 HR

23/8, ÀS 15:00 H
EXPOSIÇÃO DE PAINÉIS DE

FOTOGRAFIA DO BUNRAKU:
21 A 24/8, DAS 13 H ÀS 18 H

contrário do teatro de bonecos
que existe em diversos países,
não é primariamente destina-
da ao público infantil, mas sim
aos adultos. No bunraku, a re-
presentação exige técnicas
sofisticadas que junta princi-
palmente narração (conhecido
como Tayu), música shamisen
e manipulação de bonecos. As
peças são desenvolvidas
enfocando temas universais,
como o Sonezaki Shinju, que
baseada em um acontecimen-
to real na cidade de Osaka,
conta a história de jovens
amantes que se suicidam por
não serem compreendidos.

Não se pode determinar
com precisão a época em que
os bonecos surgiram no Japão,
mas acredita-se que na era
Heian (entre os séculos 9 e 12)
já havia pelo menos um grupo
profissional itinerante de
manipuladores de bonecos que
viajava por diversas regiões.
Eles já fundiam a ação cênica
dos bonecos com narração e

música, sobretudo o instru-
mento de cordas shamisen.

Bonecos – Entre os mais im-
portantes grupos de narrado-
res estava Guidayu, que fun-
dou um teatro em Osaka es-
pecialmente para a performan-
ce de teatro de bonecos cha-
mado Takemoto-za. Até este
momento, os bonecos eram
menores e manipulados por um
homem que se posicionava em
pé atrás de uma cortina de seu
tamanho, e com a mão intro-
duzida por baixo das roupas
dos bonecos os movimentava.
Em meados do século 18 sur-
giram os atuais bonecos, mai-
ores e manipulados por três ar-
tistas.

As primeiras peças foram
criadas coletivamente, por
meio de uma técnica peculiar
onde escritores de nível seme-
lhante escreviam juntos uma
única obra. Muitas delas são
representadas ainda hoje.

No início do século 19, as

Teatro dos bonecos japoneses é um dos mais tradicionais

DIVULGAÇÃO

ARUJÁ
• Bazar Nippon (Av. dos Ex-

pedicionários, 800 – Centro)
Tel.: 11/4655-4735 (Kimiko)

• Farmácia Drogalar (Rodo-
viária de Arujá, box 20 e 21)
Tel.: 11/4655-2385 (Marilú-
cia)

• Livry Modas (Rua Pruden-
te de Morais, 94 – Centro)
Tel.: 11/4655-2245 (Marilene)
Fone: 4655-2245

GUARULHOS
• Flora Natureza (Av. Ermílio

Ribas, 1.056 – Gopouva)
Tel.: 11/6468-2863

• Ponto Garden (Rodovia
Presidente Dutra KM 224 -
Vila das Palmeiras)
Tel.: 11/6425-4556

ITAQUAQUECETUBA
• Flower Leste (Estrada

Santa Isabel, 6921 – Perobal)
Tel.: 11/4648-6797 (Alberto
Ishigaki)

• Otsubo Center (Estrada
Santa Isabel, 6953, km 39)
Tel.: 11/4648-6580 (Otsubo)
Fone: 4648-6580

JACAREÍ
• Promovale (Rua Dr. Lúcio

Malta, 393 – Centro)
Tel.: 12/3951-1144 (Walter)

MOGI DAS CRUZES
• Cropcenter (Rua Dr. De-

odato Wertheinner, 623 –
Mogilar)
Tel.: 11/4790-2055 / 2934
(Yoshimura)

LOCAIS DE VENDA DE INGRESSOS ANTECIPADOS

• Mercado Municipal Box
30 (Rua Coronel Souza
Franco, 440 – Centro)
Tel.: 11/4799-0610 (Eduardo)

• Orquidario Oriental (Estr.
Taboão-Itapeti, Km 25 - Co-
lônia Itapeti)
www.orquidariooriental.com.br

• Yoshida & Hirata (Rua
Engenheiro Eugenio Motta,
330 - Jd. Santista)
Tel.: 11/4794-4030 (Yoshida)

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
• Banca das Flores (Rua XV

de Novembro – Centro)
Tel.: 12/9723-1381 (Benedi-
to)

• Santa Flora Garden (Av.
Salmão, 679 - Jd. Aquários)
Tel.: 12/3923-4391

• Empório Verde Garden
Center (Av. João Batista de
Souza Soares, 519 - Jd. Amé-
rica)
Tels.: 12/3939-9907 / 9887
www.emporioverde.com.br

SÃO PAULO
• A.B.E. Turismo (Praça da

Liberdade, 118 - 4º andar -
sl.42)
Tel.: 11/3107-0100 (Abe)

• Garden Center Aricandu-
va (Av. Rio das Pedras, 2613)
Tel.: 11/6721-6688
www.floraaoki@uol.com.br

TREMEMBÉ
• Ponto Garden (Rodovia

Quiririm, Km 9,5)
Tel.: 12/3686-4040 (Adriana)

Expo Aflord em Arujá inaugura o circuito de exposições de flores

DIVULGAÇÃO

Com a realização da 16ª
edição da Expo Aflord,
que acontece em três

fins de semana (25 e 26/8; 1,
2, 7, 8 e 9/9), a Aflord (Asso-
ciação dos Floricultores da re-
gião da Via Dutra) antecipa as
tendências da Primavera e
abre o circuito de exposições
de flores no Estado de São
Paulo. A feira reúne 77 produ-
tores de flores da região da Via
Dutra (São José dos Campos,
Taubaté, Campos do Jordão,
Jacareí, Guararema, Santa Isa-
bel, Mogi das Cruzes, Arujá,
Itaquaquecetuba e Guarulhos)
e terá mais de mil variedades
de plantas com venda a varejo
em preços especiais.

Segundo o responsável pelo
marketing da Aflord, Luis Kei
Takanashi, a expectativa é
atrair um público igual ou su-
perior ao do ano passado,
quando cerca de 40 mil pesso-
as visitaram o local.

“Estarão expostas 50 espé-
cies de orquídea, outras 120
espécies de flores, 50 espécies
de árvores e 30 diferentes es-
pécies de ervas medicinais.
Estas 250 espécies se desdo-
bram em mais de mil varieda-
des de plantas”, conta Takana-
shi, acrescentando que a feira
costuma movimentar cerca de
R$ 1 mi, sendo R$ 400 mil so-
mente com a venda de flores.

Este ano os produtores ele-
geram como “vedete” a
câmpanula, uma herbácea de
folhagem persistente, originá-
ria da Europa. A câmpanula

(cujo nome científico é
Campanula medium L., per-
tence à família Campanula-
ceae), pode ser encontrada
nas cores azul e branca.

Trata-se de uma flor que
foi introduzida no Brasil há
algum tempo, mas que foi pou-
co aceita no mercado por ser
uma flor de corte, como ar-
ranjo. Nesse caso, pode du-
rar até três semanas pós-co-
lheita. A novidade é que, com
tratamento à base de hormô-
nio, os produtores da região
deixaram a campânula mais
baixa para ser cultivada em
vaso. Takanashi explica que
a flor já está sendo comerci-
alizada em vaso. “Mas sua
aceitação na Expo Aflord
será um “termômetro” para
os produtores”, revela, acres-
centando que outra preocupa-
ção dos organizadores refere-
se à decoração.

Expo Aflord deve atrair mais de 40 mil visitantes

Concurso – “Cerca de 40%
do público que visita a Aflord

nos procura em função da de-
coração, que é um grande di-
ferencial em relação às outras
exposições do gênero como a
Expoflora [Holambra] e a Fes-
ta de Flores e Morangos de
Atibaia”, conta Takanashi,
afirmando que quem for ao
Arujá poderá contemplar um
jardim vertical com 13m de lar-
gura por 3, 5m de altura. Além
disso, haverá uma competição
de decoração dos estandes
entre expositores, cujo tema
será “Maravilhas do Brasil”.

A exposição contará ain-
da com cursos gratuitos sobre
cultivo e arranjos, apresenta-
ções culturais de grupos de
dança e música, praça de ali-

mentação (que ocupará uma
área total de 2.200m2) e o
concurso Miss Primavera Nik-
key. Realizado pela Rádio e
TV Nikkey, o evento aconte-
ce este ano no dia 2 de se-
tembro e deve reunir 14 can-
didatas no palco montado na
Expo Aflord.

“O objetivo do concurso é
dar uma oportunidade às jo-
vens que querem seguir a car-
reira de modelo e, ao mesmo
tempo, valorizar a beleza nik-
kei. Trata-se de um evento à
parte dentro da Expo Aflord,
cuja exposição de flores é con-
siderada a mais bonita e visi-
tada do Brasil”, explica o pre-
sidente da Comissão Organi-

zadora do concurso, Paulo
Miyagui.

(Aldo Shiguti)

16ª EXPO AFLORD
DATA: 25 E 26 DE AGOSTO;
1, 2, 7, 8 E 9 DE SETEMBRO.
LOCAL: SEDE DA AFLORD -
AVENIDA PL DO BRASIL, KM 4,5,
FAZENDA VELHA - ARUJÁ (SP).
INGRESSOS: R$ 10,00 ANTECIPADOS E R$
12,00 NAS BILHETERIAS. ESTUDANTES COM

CARTEIRINHA E PESSOAS ACIMA DE 60 ANOS

PAGAM MEIA-ENTRADA. ATÉ CINCO ANOS,
ENTRADA FRANCA.
FORMAS DE PAGAMENTO:
VISA E DINHEIRO, ACEITA CHEQUE.
SITE: WWW.AFLORD.COM.BR

MAIS INFORMAÇÕES: (11) 4655-4227
OU 4655-1928
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Revista Prática Jurídica: Pro-
fessor, o senhor descende de uma
das mais ricas e antigas culturas
e civilizações. Conte um pouco
desta cultura, da vinda de seus
pais para o Brasil e de sua família.

Kiyoshi Harada: Descendo de
uma família de imigrantes japone-
ses, que vieram a bordo do navio
‘Sanuki’, o qual, chegou ao Porto
de Santos em 14-12-1919 (29º gru-
po de imigrantes japoneses). Por-
tanto, encontraram condições me-
nos piores do que aqueles que
chegaram no Kasato Maru, em
1908 e que ficaram alojados em
habitações que não diferiam mui-
to das antigas senzalas.

Sou filho caçula de um total
de 7 irmãos (5 irmãs, uma delas já
falecida, e um irmão). Nasci em
Marília-SP a 1º de maio de 1941,
quando meus pais já haviam pas-
sado da condição de colonos para
sitiantes. No ano seguinte, a fa-
mília mudou-se para Osvaldo Cruz
adquirindo um sítio de dez
alqueires, onde meu irmão Takashi
e sua esposa continuam traba-
lhando a terra com emprego de
tecnologias antes inexistentes.
Destaque-se que este meu irmão
conseguiu formar todos os seus
filhos com os rendimentos extraí-
dos do pequeno sítio que um dia
foi do nosso pai. É prova de que
existem vários meios de vencer na
vida.

Concluí os cursos primário e
secundário de então, nas escolas
públicas de Osvaldo Cruz. Só que,
ao completar 14 anos, após o tér-
mino das aulas e nas férias esco-
lares ajudava os pais e irmãos no
duro trabalho do campo: carpir,
plantar sojas, arroz, amendoins,
café etc., fazer as colheitas das
safras, roçar o pasto, esticar ara-
mes, refazer cercas, cuidar dos
animais bovinos, suínos e eqüi-
nos. Não cheguei a ajudar na fase
de plantação de algodão, cuja co-
lheita costumava deixar cortes
nos dedos, pois na época não era
costume utilizar luvas protetoras.
Enfim, consegui aprender tudo
aquilo que um homem do campo
precisava saber e fazer, até levan-
tar construções rústicas (caba-
nas, dependências para banho
etc.). As habilidades manuais que
aprendi têm sido úteis até hoje,
pois permitem dispensar marce-
neiros para pequenas obras.

Meus irmãos, com exceção da
irmã mais nova, não tiveram se-
quer a oportunidade de concluir
o curso primário em razão de difi-
culdades financeiras a exigir a pre-
sença de todos no campo.  E mais.
Até o advento da Segunda Guer-
ra Mundial, os imigrantes japone-
ses, salvo raras exceções, manti-
nham o firme propósito de retor-
narem ao pais de origem com uma
situação financeira melhorada. Na
verdade, vinham em busca de ri-
quezas escassas no Japão.

Porém, em tempo algum hou-
ve descuido dos pais na educa-
ção dos filhos. A todo momento
nos transmitiam a milenar cultura
japonesa, fundada nos princípi-
os da responsabilidade, da leal-
dade, da honestidade, do coleti-
vismo e do amor ao trabalho, e no
meu caso particular, amor aos es-
tudos também.

Meu pai era aficionado pela
leitura de livros, revistas e jornais
da colônia. Chegou a assinar três
jornais ao mesmo tempo. Com a
eclosão da Segunda Guerra os
jornais e revistas editados em lín-
gua estrangeira foram fechados,
mergulhando a comunidade ja-
ponesa na escuridão total, em
parte responsável pelo surgimen-
to da Shindo Renmei, uma orga-
nização clandestina que perse-
guia e assassinava os compatri-
otas que admitiam a derrota do
Japão na Grande Guerra.

À noite ministrava aulas de lín-
gua japonesa (Cheguei a decorar
quase 1.000 ideogramas. Hoje, só
me lembro de algumas dezenas
deles, porém, continuo mantendo
o domínio da língua japonesa) e
aos domingos, normalmente, nar-
rava as histórias do Japão antigo
e assim tornei-me um profundo
conhecedor da arte e da discipli-
na dos samurais guardando na
memória, até hoje, os nomes dos
principiais senhores feudais e de
espadachins famosos, assim
como dos ‘shoguns’(chefes mili-
tares que dominavam o Japão).

O clã dos Tokugawa perma-
neceu no poder por quase trezen-
tos anos até que se deu a restau-

ração do poder do Imperador.
Desde então, o Japão tornou-se
uma potência mundial. Os samu-
rais desapareceram, mas seus va-
lores éticos-morais, fundados nas
noções de honra e de dever se
perpetuaram.

Meu pai conseguiu redese-
nhar parcialmente as paisagens
culturais do Japão no seio de nos-
sa família. Por isso, apesar da mi-
nha completa integração à ampla
sociedade brasileira, caracteriza-
da pela multiplicidade de raças e
culturas, mantenho guardados no
meu interior os valores positivos
da milenar cultura japonesa. É a
chamada herança atávica, que
muito me tem ajudado a superar
as naturais dificuldades que a vida
impõe.

Prática Jurídica: Sua família
e senhor encontraram dificulda-
des na adaptação a um novo esti-
lo de vida, devido à diferença de
cultura entre os dois povos?

Kiyoshi Harada: As dificulda-
des encontradas por meus pais e
irmãos mais velhos eram imensas,
não só em razão da diferença de
cultura dos dois povos e dos há-
bitos alimentares, como também
por desconhecimento da língua
portuguesa, fato que sequer per-
mitia um diagnóstico correto das
doenças da época (Malária,
tracoma, tifo, verminoses, amebí-
ase, bicho geográfico, tétano etc.
além de picadas de cobras e feri-
mentos causados por animais
peçonhentos), pois as associa-
ções de japoneses que cuidavam
da assistência médica ficavam em
locais distantes, inacessíveis por
meio de locomoção disponível na-
queles tempos. Eu próprio come-
cei a aprender o português so-
mente quando ingressei no curso
primário, pois em casa só se fala-
va em japonês. Vivi o drama de
ser ‘japonês’ em casa e ser brasi-
leiro na escola, mas com ‘cara de
japonês’, o que nos fazia vítima
predileta de um pequenino grupo
de estudantes de tendência racis-
ta. Foi um verdadeiro inferno! Na
época, as tensões geradas pela
Grande Guerra ainda não haviam
se dissipado por completo. Esse
pequenino grupo, diria seleto
grupo de sádicos, nos provoca-
va e nos atormentava todos os
santos dias com gestos grotes-
cos de palavras de baixo nível. Na
maioria das vezes acabava em
pancadaria (chutes, socos, mor-
didas, pedradas etc).

Hoje, relembrando os episó-
dios e analisando os fatos à luz
da realidade atual, acho graça.
Não guardo rancor de ninguém,
mesmo porque quando apanha-
va eu revidava sempre que podia.
Tudo isso são águas do passa-
do. Este é um país maravilhoso
que dá oportunidade a todos.
Ressalto que em nenhum momen-
to fomos vítima de discriminação
por parte dos professores que
souberam respeitar a nossa iden-
tidade étnica e cultural. Tratavam
a todos com igualdade e com mes-
mo rigor, inclusive, impingindo
castigos corporais segundo o
costume da época.

Prática Jurídica: Onde o se-
nhor estudou e porque optou pelo
curso jurídico, especializando-se
na área tributária?

Kiyoshi Harada: Graças à in-
sistência de minha mãe que que-
ria, a todo custo, formar pelo me-
nos um de seus filhos, com a aju-
da da família, solidária em torno
de meus objetivos, vim para São
Paulo em 1959, passando a residir
na Casa de Estudante mantida
pela Cooperativa Agrícola Sul
Brasil, na Rua Tamandaré. Matri-
culei-me no Colégio Piratininga
sito na mesma Rua. O pequeno
salário que eu ganhava como au-
xiliar de escritório de contabilida-
de era complementado pela ajuda
da família para pagar o Colégio e
a moradia.

Em 1960 fui convocado para
prestar o serviço militar e lá se foi
o meu empreguinho. Com isso,
tive que submeter-me ao exame de
seleção para ingressar no 2º ano
do curso clássico, no Colégio Es-
tadual Antonio Firmino de Proen-
ça, na Mooca, enquanto me ins-
crevia para disputar uma das duas
vagas de cabo. Em três meses de
quartel logrei obter a promoção
para cabo de Exército, passando
a ganhar um salário mínimo men-
sal, um alto salário nunca dantes
percebido. Consegui concluir com
tranqüilidade o curso colegial, em
1961.

Com a quitação do serviço
militar consegui pela vez primeira
um emprego de verdade no Ban-
co de Crédito Real de Minas Ge-
rais. Consegui pagar um bom cur-
sinho para ingressar na tradicio-
nal Faculdade de Direito do Lar-
go do São Francisco em 1963, for-
mando-me em 1967 (neste ano, a
“Turma de 1967” comemora os 40
anos de formatura).

Na época, os nikkeis costuma-
vam ingressar nas Faculdades de
Medicina (daí o ditado da época:
para ingressar na Medicina preci-
sa matar um japonês) ou de Enge-
nharia. Eu não tive opção a não
ser escolher a área do Direito,
única que mantinha curso notur-
no. E agora vejo que foi uma sor-
te ter concluído o único curso que
oferece um leque enorme de alter-
nativas para o exercício profissi-
onal. Ao longo de quase trinta
anos consegui conciliar o exercí-
cio da advocacia pública, como
Procurador do Município de São
Paulo, e a advocacia privada. Dei-
xei de assumir o cargo de Procu-
rador do Estado, conquistado em
concurso público, porque exigia-
se o regime de dedicação exclusi-
va. Aposentei-me como Procura-
dor-Chefe da Consultoria Jurídi-
ca da Procuradoria-Geral do Mu-
nicípio, em 1994.

Duas importantes razões
direcionaram meus estudos para
a especialização no ramo do Di-
reito Tributário.

Quando estava no 4º ano da
Faculdade, meu amigo Teruaki
Eguti, já falecido, convidou-me
para integrar o Departamento Jurí-
dico da Cooperativa Agrícola Ban-
deirante, cujo diretor era o Shigeaki
Ueki, o qual veio a ser o segundo
nikkei a assumir o cargo de Minis-
tro de Estado. Foi o grande incen-
tivador de minha carreira. É um
grande amigo, por quem nutro sen-
timentos de gratidão e de admira-
ção. A maioria dos processos ad-
ministrativos e judiciais em curso
eram referentes a tributos. Em quase
todas as comarcas onde a Coope-
rativa Bandeirante mantinha um es-

tabelecimento, inclusive em outros
Estados, havia pendências de na-
tureza tributária. Com a orientação
dos dois advogados retro citados
fui me familiarizado com o Direito
Tributário fazendo descobertas
fascinantes nesse apaixonante
ramo do Direito.

Outra razão para especializar-
me em Direito Tributário foi a es-
pecial admiração que  eu tinha
pelo saudoso mestre, Professor
Ruy Barbosa Nogueira, introdu-
tor da cadeira de Direito Tributá-
rio no Brasil, que lecionava essa
matéria nos cursos de graduação
e pós graduação. Admirava o Pro-
fessor Ruy Barbosa Nogueira pela
sua simplicidade, modéstia, inte-
ligência, dedicação e carinho com
que tratava seus alunos. Acolhia
grupos de alunos em sua casa
para ministrar semanal e gratuita-
mente valiosas aulas práticas de
Direito Tributário. Essas reuniões
deram origem à criação do Insti-
tuto Brasileiro de Direito Tributá-
rio, entidade complementar à Uni-
versidade de São Paulo, em 1974.

Prática Jurídica: Que fatos
pitorescos têm marcado sua vida?
Qual seu hobby?

Kiyoshi Harada: Levando
uma vida intensa, com efetiva par-
ticipação nas mais diversas ativi-
dades, fatos pitorescos costu-
mam acontecer com relativa fre-
qüência nas universidades, nas
instituições jurídicas, nos con-
gressos e seminários, nas reuni-
ões sociais e até mesmo no âmbi-
to familiar. Aqui vão dois desses
episódios pitorescos. Nos idos de
1976, em um Congresso de Direi-
to, onde teses eram expostas com
o máximo de eloqüência como, ali-
ás, acontece até hoje, uma colega
e amiga palestrante, preocupada
com a possibilidade de o seu tema
não suscitar muito interesse do
auditório, pediu-me, encarecida-
mente, que formulasse algumas
perguntas logo após o término de
sua exposição. Ensaiamos e revi-
samos as perguntas e as respos-
tas. Ocorre que, cansado como eu
estava, ao término da palestra eu
estava mergulhado no mais pro-
fundo sono. Para o desespero da
minha amiga, as perguntas não
aconteceram. Depois, disse a ela
que poderia ter dado uma de um
determinado Senador, que notan-
do que seu colega com o qual
havia combinado um aparte vigo-
roso para empolgar o auditório
estava dormindo e não acordava
nem com os berros que ecoavam
no Plenário da Augusta Casa Le-
gislativa, disparou: ‘respondendo
ao aparte que o nobre Senador....
formulou antes de eu assumir esta
tribuna, tenho a honra de esclare-
cer ......... etc. etc.; quase apanhei
da colega palestrante! b) Durante
um festejo comemorativo do ani-
versário da ‘Turma de 1967’ da
velha Academia do Largo do São
Francisco, após o laudo jantar,
comecei contar várias piadinhas
sobre o juiz para cerca de dez pes-
soas que se encontravam na
mesa. Lá pelas tantas, não agüen-
tando mais os chutes que a mi-
nha esposa desferia na minha ca-
nela, por baixo da mesa, pergun-
tei a razão desse estranho com-
portamento anti-social. A respos-
ta veio rápida: três dos ouvintes
eram juízes!

Quanto ao hobby, enquanto
morava com  meus pais praticava
artes marciais (kendô e judô). Em
São Paulo pratiquei bastante o
tênis de mesa, no tempo de estu-
dante. Depois de formado come-
cei a praticar o golfe, mas logo de-
sisti em razão do tempo enorme
que esse esporte exige. Durante
décadas meu hobby consistiu no
estudo permanente do Direito,
escrevendo artigos, monografias,
obras jurídicas, participando de
congressos nacionais e interna-
cionais, proferindo palestras nas
diferentes universidades e insti-
tuições jurídicas em todo o terri-
tório nacional. Agora que consi-
go desenvolver meus trabalhos
com maior rapidez penso que é
chegada a hora de recomeçar a
prática do golfe, que tive que aban-
donar exatamente por falta de
tempo.

Prática Jurídica: Quem o se-
nhor citaria como paradigma para
os mais jovens?

Kiyoshi Harada: Várias pes-
soas podem ser apontadas como
paradigma para os jovens, mas
nos limitaremos a algumas pesso-
as para não ultrapassar o espaço
que nos foi reservado. Na área do
ensino universitário, o Professor
Ruy Barbosa Nogueira pelas ra-
zões retro expostas, e também o
Professor Celso Antonio Bandei-
ra de Mello pela sua inteligência,
pela sua visão crítica do direito e
pela extraordinária facilidade com
que transmite seus conhecimen-
tos incomensuráveis. Na área da
advocacia, o saudoso Advogado
Theotônio Negrão pela sua sabe-
doria, modéstia e simplicidade que
tantos serviços relevantes pres-
tou à advocacia brasileira com o

seu sempre esmerado ‘Código de
Processo Civil’. Na Magistratura,
o Ministro Sydney Sanches pela
sua humildade, pela coerência de
suas posições ao longo do exer-
cício da atividade judicante e pela
sua postura sempre discreta e re-
servada, própria de magistrado.

Para encerrar, podemos citar
na área de juristas, o meu colega
de palestras e conferências, Pro-
fessor  Leon Frejda Szklarowsky,
Subprocurador-Geral da Fazenda
Nacional aposentado pela sua
coragem na abordagem de temas
polêmicos ou delicados com ini-
gualável eloqüência e pela sua
extrema generosidade, bondade,
humildade e compreensão com
que trata seus pares.

Prática Jurídica: Como é o
dia-a-dia de um advogado e pro-
fessor?

Kiyoshi Harada: O trabalho
do advogado sério é muito sacri-
ficado. É o único profissional do
Direito sujeito ao cumprimento de
prazos sob pena de sanção. Há
mais de quinze anos não advogo
em primeira instância, que está
aos cuidados de advogados mais
jovens, sob o comando da minha
esposa Felícia. A tendência é ir me
afastando do contencioso e ficar
apenas com área de pareceres e
de desenvolvimento de obras ju-
rídicas, palestras e conferências
reunindo a longa experiência da
advocacia pública e privada aos
conhecimentos teóricos e doutri-
nários decorrentes do exercício da
docência em diversas instituições
de ensino superior.

Nos dias atuais, a experiência
e o conhecimento jurídico do ad-
vogado parece não fazer muita
diferença nas demandas judiciais.
Às vezes, ações judiciais ‘imper-
díveis’ em face da lapidar clareza
do direito material invocado, que
exsurge da simples leitura ocular
da peça vestibular, são sumaria-
mente julgadas improcedentes
nas instâncias ordinária e extra-
ordinária.

Quanto ao magistério superi-
or o quadro não é muito anima-
dor. É visível a queda da qualida-
de de ensino a cada ano que pas-
sa, fruto da massificação do ensi-
no superior. O número de alunos
interessados apenas na obtenção
de ‘canudos’ cresce de forma as-
sustadora. Procuro despertar a
atenção dos alunos substituindo
as aulas teóricas e reprodutivas
por aulas participativas, promo-
vendo palestras e seminários so-
bre os temas da atualidade vincu-
lados à disciplina que leciono.
Sempre que possível faço um es-
forço para despertar a cidadania
que acredito ser o derradeiro ins-
trumento de que dispomos para
remover a crise político-instituci-
onal que se instalou no país. Ape-
sar de tudo isso, sou otimista ou
melhor, precisamos ser otimistas.

Prática Jurídica: O senhor
encontrou obstáculos no exercí-
cio de suas atividades?

Kiyoshi Harada: Certamente.
Não existe profissão ou atividade
em que não existam obstáculos.
O importante é a firme determina-
ção de obter o resultado almeja-
do   dando o melhor de si para
alcançá-lo.

Prática Jurídica: Entre as ati-
vidades que exerce qual a que
mais o fascina?

Kiyoshi Harada: Atualmente
o que mais me fascina é exercer o
papel de articulista em revistas e
boletins especializados, bem
como em diversos sites jurídicos
desfazendo temas tidos como
‘controversos’ ou ‘intrincados’,
com simplicidade e objetividade.
Na maioria dos casos examinados,
as questões não são intrincadas
nem controversas. Quando os
debates doutrinários saem dos
trilhos de forma nem sempre visí-
vel para todos, é preciso que al-
guém os recoloque nos trilhos
para evitar uma sucessão de con-
clusões equivocadas a gerar to-
tal insegurança jurídica.

Prática Jurídica: Os sonhos
e as aspirações do senhor se rea-
lizaram? A que deve o senhor seu
sucesso?

Kiyoshi Harada: Dizem que
nunca se deve parar de sonhar.
Vejo alguns amigos com mais de
setenta anos projetando casas de
veraneio, de campo etc. Sou da
opinião de que os sonhos e aspi-
rações são permanentes. Eles exis-
tirão enquanto vivermos. Porém,
posso assegurar que se consegui
chegar onde estou é porque con-
segui concretizar as minhas aspi-
rações.

A bem da verdade eu digo que
no início da década de 90, estimu-
lado por diversos magistrados,
candidatei-me várias vezes para
uma vaga no Tribunal pelo quin-
to constitucional. Depois de ter
figurado na lista tríplice elabora-
da pelo E. Tribunal de Justiça, a
OAB/SP alijou-me da lista
sêxtupla impedindo que meu

nome constasse pela vez segun-
da na lista tríplice. Alegou-se mu-
danças de critérios de escolha dos
candidatos. Aliás, nunca vi tan-
tas mudanças de critérios a cada
vaga que se abria. Em razão de
desconforto que tal situação me
causou, mesmo porque fui supe-
rado pelos que candidataram pela
vez primeira, acabei desistindo do
Tribunal. Não mais me inscrevi
perante a OAB para seleção de
candidatos nem mesmo ante ao
convite formulado pela nova com-
posição do colégio de conselhei-
ros daquela Casa. Acho que não
era meu sonho integrar o Tribu-
nal pelo quinto constitucional. Do
contrário, não teria desistido, ou
tendo desistido estaria sentindo
frustração, o que não aconteceu.
Pelo contrário, empreguei os re-
cursos financeiros economizados
ao longo do tempo para elevar o
padrão de vida da família e
redirecionei a advocacia, fundan-
do a Harada Advogados Associ-
ados, especializada no atendi-
mento empresarial e no atendi-
mento a servidores públicos, que
preenche quase todo o nosso
tempo disponível. Outrossim,
mantenho com a direção da OAB
relações de amizade e compreen-
são, sempre atendendo pronta-
mente as solicitações feitas por
diversas Comissões que com-
põem o quadro institucional des-
ta seccional paulista para exarar
pareceres jurídicos.

Sou, portanto, um profissio-
nal bem sucedido. E esse suces-
so devo em primeiro lugar aos
meus pais por terem me transmiti-
do os princípios basilares da mi-
lenar cultura japonesa. Em segun-
do lugar devo a meus irmãos que
se sacrificaram para que eu pu-
desse estudar. Em terceiro lugar
devo ao meu país que me deu
oportunidade de estudar em es-
colas públicas gratuitas e de alto
nível. Em quarto lugar devo à mi-
nha esposa Felícia e aos meus fi-
lhos, Marcelo e Maristela, pelo
apoio e pela compreensão do tem-
po roubado ao convício familiar
nos finais de semana, quer por
estar em viagens de palestras,
quer por estar escrevendo obras
jurídicas. Em quinto lugar, devo
aos meus mestres, pessoas tidas
como exemplares no mundo do
Direito, inspirando-nos a seguir
os seus passos sempre firmes e
decisivos. Finalmente, devo a
meus amigos e colegas mais anti-
gos que propiciaram orientações
e ensinamentos valiosos no cam-
po do exercício profissional e a
meus amigos e familiares, que
sempre apoiaram as nossas inici-
ativas e nos confortaram nos mo-
mentos mais difíceis.

Prática Jurídica: O seu livro
Direito financeiro e tributário
tornou-se uma referência nacio-
nal. Qual a razão do sucesso?

Kiyoshi Harada: Esse livro,
lançado pela Editora Atlas no fi-
nal de 1995 já se encontra em sua
16ª edição. Como o próprio nome
indica, ele contém duas discipli-
nas, ambas escritas em linguagem
simples, clara e objetiva, abordan-
do as matérias com bastante
pragmatismo. Isso permitiu esgo-
tar o conteúdo dos dois ramos do
Direito em um só volume e,  ain-
da,  com riqueza de informações,
trazendo à baila acontecimentos
do dia-a-dia pertinentes às maté-
rias abordadas.

Tenho a convicção de que no
mundo globalizado de hoje, onde
tudo acontece em tempo real, exi-
gindo de nós o processamento de
centenas de dados diariamente,
não há mais espaço para leitura
de tratados de direito. Nos trata-
dos, a erudição do autor substi-
tui a criatividade, o espírito críti-
co e prático para transmissão de
conhecimentos de forma light.

Outras obras de nossa auto-
ria, no total de 18 até hoje, bem
como artigos e pareceres, seguem
o mesmo estilo: simplicidade, ob-
jetividade e praticidade. Para tan-
to requer o domínio dos princípi-
os gerais de direito e específicos
de cada ramo do direito, bem como
a visão da ordem jurídica como
um todo.

Prática Jurídica: Que conse-
lho o senhor daria aos estudan-
tes e aos profissionais mais jo-
vens?

Kiyoshi Harada: Qualquer
que seja a área escolhida, hajam
com seriedade, com amor ao tra-
balho, com lealdade, com digni-
dade e honradez. Sejam indepen-
dentes, o que não os impede de
seguir as pegadas dos mestres.
Não sejam astutos, mas inteligen-
tes. Deixem que outros os chamem
de ‘inocentes úteis’ de otários etc.
Eles não sabem o que é verdadei-
ramente ser feliz, estar em paz com
sua consciência e em harmonia
com os entes mais queridos.

* Íntegra da entrevista publica-
da na Revista Prática Jurídica,
Ano VI, nº 64, 31 de julho de
2007, p. 6-10.

A Chave do Sucesso
Entrevista do Professor e Jurista Kiyoshi Harada

O Professor Kiyoshi Harada, bem como os seus trabalhos, são velhos conhecidos do público leitor da
Prática Jurídica, que, com freqüência, os requisita com o intuito de aprender ou entender este cipoal em
que se transformou o Direito Financeiro e Tributário o Brasil. Dotado de um texto escorreito, o insigne
mestre e parecerista, aposentado como Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica da Procuradoria-
Geral do Município de São Paulo, tem uma bela história de vida a nos transmitir, como sói acontecer com
muitos filhos de imigrantes aqui chegados em momentos difíceis.No texto a seguir, o leitor da Prática
Jurídica terá, com certeza, a satisfação de acompanhar pari passu sua trajetória de menino pobre, filho
de sitiantes, a conferencista requisitadíssimo.



São Paulo, 18 de agosto de 2007 JORNAL NIPPAK 9

Benéficos à saúde, chás ganham
espaço na mesa dos brasileiros

GASTRONOMIA

Fundação Maria Luisa e
Oscar Americano
Avenida Morumbi, 4077-
Morumbi
Horário de funcionamento:
terça a domingo, das 11h30h
às 18h
Valor: R$ 40,00
Informações: 11/3742-0077
www.fundacaooscaramericano.org.br

Khan El Khalili
Rua Doutor José de Queirós
Aranha, 320 - Vila Mariana
Horário de funcionamento:
segunda a quinta, das 14h até
0h; sexta e sábado, das 14h
às 2h. Apresentação de
danças a partir das 19h
Valor: R$ 30,80 (quinta a domingo é cobrado R$ 10,00 de
couvert)
Informações: 11/5575-6647 – www.khanelkhalili.com.br

As Noviças
Av. Cotovia, 611 - Moema
Horário de funcionamento:
domingo a sexta, das 15h às
11h30; sábado, das 15h à 0h
Valor: R$ 32,89
Informações: 11/5561-3513
www.asnovicascafecolonial.com.br

Quinta do Museu
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705
(Museu da Casa Brasileira)
Horário de funcionamento:
terça a sexta, das 15h30 às 18h
Valor: R$ 38,20
Informações: 11/3031-0005
www.quintadomuseu.com.br

CASAS DE CHÁ
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Ícone das tradições britâni-
cas, os chás têm conquis-
tado o paladar dos brasilei-

ros e ganham destaque com a
divulgação de seus benefícios
à saúde. Quem nunca ouviu que
a erva-cidreira ajuda a acalmar
e a combater a insônia? Ou que
o boldo é ótimo para a diges-
tão? Mas nos últimos tempos
não há quem desbanque a po-
pularidade do chá verde, febre
entre os adeptos de dietas para
emagrecimento.

Independente das proprie-
dades, quente ou gelada, a be-
bida pode ser uma boa pedida
no café da manhã, como
acompanhamento das refeições
principais ou para um charmoso
café da tarde. E para quem está
acostumado com os produtos
comercializados em qualquer
mercado de bairro, saiba que há
muitas outras
opções de sabo-
res e combina-
ções diversas
disponíveis.

Represen-
tante da marca
alemã Tee
Gschwendner
no Brasil, A
Loja do Chá
oferece cerca
de 250 tipos de
chás, importa-
dos da Índia, Sri
Lanka, China,
Japão, Indoné-
sia, África,
Rússia e Ingla-
terra e vendidos
a granel, em
embalagens de
50 ou 100 gra-
mas. Os preços
são variados e

onde é possível adquirir o chá
verde orgânico chinês por R$
15,00 também pode-se encon-
trar o chá preto indiano, pro-
duzido na região de Darjeeling,
por R$ 126,00 (ambos referen-
tes a 50grs).

É praticamente inevitável
não ficar na dúvida ao olhar as
dezenas de gavetas onde são
armazenados os produtos.
Nesse caso, não hesite em
pedir ajuda aos funcionários da
casa, como a gerente da uni-
dade do Shopping Iguatemi,
Patrícia Moraes, que não só
lhe orientará na decisão como
também poderá contar diver-
sas histórias e curiosidades
sobre os chás, inclusive a ori-
gem da versão gelada da be-
bida.

Com a escolha feita, chega
o momento de aprender a pre-

parar o chá. Não pense que
basta ferver a água, despejar
o produto e esperar alguns mi-
nutos. Cada tipo de chá exige
uma determinada temperatura
da água e um tempo certo de
infusão, que pode variar de um
a dez minutos. A “consultoria”
não acaba por aí. Sugestões de
harmonização com alimentos
também podem ser forneci-
das. “Testamos combinações.
O chá gelado, por exemplo, é
indicado para acompanhar sal-
gados”, conta Patrícia.

Chá verde – Chá verde do
Japão com pétalas de girassol,
de rosas e folas de roseira; chá
preto com lichia ou misturado
com folhas de framboesa, pe-
daços de framboesa e com
gosto de nata e iogurte e chá
de frutas com flores de

Prossegue até o final do
mês de agosto o Festival de
Gastronomia 2007, realizado
em Ilhabela, litoral norte de
São Paulo, e que reúne 32 res-
taurantes participantes. Cada
estabelecimento prepara pra-

tos especiais para a ocasião,
com destaque para os frutos
do mar entre os principais in-
gredientes.

Os cardápios exclusivos
para o evento procuram valo-
rizar a gastronomia regional e
todas às quintas-feiras é pre-
parado um jantar temático em
algum dos estabelecimentos
com a participação de um chef
convidado.

Montada na praça pública
do centro da cidade, a Vila da
Gastronomia reúne diversas
atrações, como o preparo de
receitas diversas para o públi-
co, degustação de alimentos e
bebidas e a Praça de Petiscos.

A programação completa do
evento pode ser conferida no site
www.ilhadagastronomia.com.br.

DIVULGAÇÃO

ILHABELA

Festival de Gastronomia
resgata culinária regional

Cardápios exclusivos para o evento valorizam os frutos do mar

hibiscos, rosa mosqueta, peda-
cinhos de abacaxi cristalizado,
cascas de laranja e raspas de
coco. Apesar de tantos sabo-
res exóticos, a preferência da
clientela fica por conta do chá
verde. “Antes os mais vendi-
dos eram os chás de frutas,
mas a procura pelo chá verde
aumentou depois que começou
a sair na mídia que ele acelera
o metabolismo”, justifica a ge-
rente.

Aos que estão em busca do
benefício, o que não faltará é
opção. Somente da erva pro-
duzida no Japão, existem oito
qualidades, inclusive com ar-
roz torrado. Há também mis-
turas com temperos, que po-
dem levar alcaçuz, pimenta,
salsa, coentro, canela e até
cebolinha. “A camélia sinensis
(de onde o chá verde é origi-
nado) tem propriedades antii-
flamatória, anticancerígena,
antioxidante, anticárie e é im-

portante também para quem
procura um estimulante men-
tal”, explica Patrícia.

(Luciana Kulba)

A LOJA DO CHÁ - TEE
GSCHWENDNER

SHOPPING CENTER IGUATEMI

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2232
3º PISO – 11/3816-5359

SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS

AV. HIGIENÓPOLIS, 618
PISO VILABOIM – 11/3823-2776

SHOPPING VILLA LOBOS

AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 4777
3º PISO – 11/3024-4175

CURITIBA: SHOPPING MULLER –
41/3232-5208

FLORIANÓPOLIS: BEIRAMAR SHOPPING

– 48/3025-3046

PORTO ALEGRE: SHOPPING CENTER

IGUATEMI – 51/3328-8068

BRASÍLIA: PARK SHOPPING

– 61/3233-9104

Com propriedades e sabores diversos, cada chá exige um modo de preparo diferenciado

MARCUS IIZUKA

Fonte: RG Nutri

BOLO DE IOGURTE
COM MATE

Ingredientes:
• 300g de farinha de trigo

peneirada
• 120g de açúcar
• 1 pacote de gelatina sabor limão
• 3 colheres (sopa) de chá mate

solúvel instantâneo
• 1 colher (sopa) de fermento

em pó
• 3 ovos
• ¾ de copo (de iogurte) de

óleo vegetal
• 1 copo de iogurte natural

Modo de preparo:
Numa tigela, coloque os ingredi-
entes secos: a farinha de trigo, o
açúcar, a gelatina, o chá e o fer-
mento em pó. Misture bem e re-
serve. Coloque no liquidificador
os ovos, o óleo vegetal, o iogurte
e bata por cinco minutos. Despe-
je aos poucos na vasilha de in-
gredientes secos, misturando até
formar uma massa homogênea.
Despeje a massa numa fôrma un-
tada e asse em forno pré-aqueci-
do, por cerca de 45 minutos. Sirva
com chá quente ou gelado de qual-
quer sabor.

Tempo de preparo: 1 hora
Rendimento: 8 porções

FRANGO AO MOLHO
DE LARANJA

Ingredientes:
• 1 colher (sopa) de mate a

granel
• 1 colher (sopa) de óleo
• 4 bifes de peito de frango
• 1 cebola picada
• ½  xícara (chá) de suco de

laranja
• 1 colher (sopa) de farinha de

trigo
• ½  xícara (chá) de água
• Sal a gosto

Modo de preparo:
Coloque o mate em 100ml de água
bem quente. Deixe em infusão por
2 minutos. Coe e reserve. Numa
frigideira, aqueça o óleo e doure
o frango, previamente temperado
com sal a gosto. Assim que esti-
ver grelhado, retire-o da frigideira
e reserve. Na mesma frigideira,
junte a cebola, refogando-a bem.
Acrescente o suco de laranja, o
chá e a farinha dissolvida na
água. Tempere e deixe o molho en-
grossar, mexendo sempre. Despe-
je sobre o frango. Sirva com purê
de cenoura e arroz de sete cereais
com brócolis.

Tempo de preparo: 30 minutos
Rendimento: 4 porções

QUICHE DE ALHO PORÓ COM SHITAKE

Ingredientes:

Massa:
• 1 xícara (chá) de farinha de

trigo
• 2 colheres (sopa) rasas de

chá mate solúvel instantâneo
• 2 colheres (sopa) cheias de

margarina light e uma pitada
de sal

Recheio:
• 2 colheres (sopa) de margari-

na light
• 2 alhos poró cortados em

rodelas bem finas
• 400g de shitake cortado em

fatias
• Caldo de frango
• 3 ovos
• 400g de queijo cottage
• 3 colheres (sopa) de creme

de leite light
• 3 colheres (sopa) de

parmesão ralado
• Sal e pimenta-do-reino

branca a gosto

Modo de preparo:
Numa tigela, coloque todos os
ingredientes da massa. Misture
com as mãos até que a massa
desgrude totalmente. Com o au-

xílio de um rolo, abra a massa e
coloque-a numa fôrma redonda,
com 25 centímetros de diâmetro
e, apertando com as pontas dos
dedos, espalhe a massa no fun-
do e na lateral da fôrma. Fure-a
com um garfo e asse em forno
médio, pré-aquecido, por 10 mi-
nutos. Retire do forno e reserve.

Recheio - Numa panela, aqueça
a metade da margarina e refogue
o alho poró até dourar bem. Em
outra panela, refogue o shitake
na margarina restante, até que
esteja bem macio. Se necessá-
rio, coloque um pouco de caldo
de frango. Numa tigela, coloque
os ovos e bata-os ligeiramente.
Misture o refogado de alho poró
e de shitake, o queijo cottage, o
creme de leite e o parmesão.
Mexa bem. Acerte o tempero e
despeje esta mistura sobre a
massa pré-assada reservada.
Volte novamente ao forno médio
(180°C), por aproximadamente 30
minutos, até dourar. Sirva com
salada de folhas verdes (alface
americana, alface roxa e agrião).

Tempo de preparo: 1 hora
Rendimento: 8 porções

A Loja do Chá: cerca de 250 opções de produtos

Confira algumas receitas preparadas com chá mate
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NHK – PROGRAMAÇÃO – 20 A 26 DE AGOSTO

Programação da NHK
20 – Segunda-Feira

05:00 NHK News
05:10 Internet Agora Special Part2
06:00 Tanka Poetry
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

121
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 for Beginners

Special
10:35 My Gardening
11:00 News & Weather (R)
11:05 NHK Overseas Network
11:40 Asian Word Traveller (R)
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 121
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

121 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 NHK News
14:10 BS Documentary “Migrant

Workers of Poland”
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 NHK News
16:15 Hello from Studio Park
17:00 NHK News
17:15 World Strollers Special “Pilgrimage

Route: Toulouse, France” (R)
17:59 World Weather
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Living Well at 100
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Weekly Book Review
20:54 World Weather
20:55 Japanese Traditional Music
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Saturday Drama Encore”The

Vultures” Eps. 2
23:00 River Trekking Travelogue
23:25 World Music Album
23:30 News & Sports
00:10 Tsurube’s Salute to Families
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 Forerunning Business Minds
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Shibuya Live Stage: That’s Enka!
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 – Terça-Feira
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Haiku Poetry
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

122
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 (R)
11:05 Living Well at 100 (R)
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 122
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

122 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 The 89th National High School

Baseball Tournament - Semi-Finals
at Koshien Stadium

18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Micro World
18:50 Songs for Everyone
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Undecided
20:30 Undecided
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Saturday Drama Encore”The

Vultures” Eps. 3
23:00 River Trekking Travelogue
23:30 News & Sports
00:10 NHK Song Concert
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 Little Trips (R)
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Shibuya Live Stage: Japanese

Narrative
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)

22 – Quarta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Undecided
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.

123
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. 123
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

123 (R)
13:00 The 89th National High School

Baseball Tournament - Final Cham-
pionship Game at Koshien Stadium

16:00 News & Weather
16:05 Fun with English
16:15 PythagoraSwitch Mini
16:20 Peek-a-boo
16:35 With Mother
17:00 NHK News
17:15 Digital Stadium
17:55 World Music Album
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Mini Japanese Lessons
18:50 Asian Word Traveller
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Top Runners
20:44 World Weather
20:45 Micro World
20:50 Meet the Legend
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Saturday Drama Encore”The

Vultures” Eps. 4
23:00 River Trekking Travelogue
23:30 News & Sports
00:10 Science for Everyone
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 (R)
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)

23 – Quinta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Shibuya Live Stage: Music

Paradise
06:00 Enjoy Learning: My Favorite Fi-

gures
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

124
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. 124
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

124 (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 World Strollers Special “Pilgrimage

Route: Leon, Spain”
17:59 World Weather
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Mini Japanese Lessons
18:50 Asian Word Traveller
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Songs of Our Generation
20:30 Neo-Office Chuckles
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Saturday Drama Encore”The

Vultures” Eps. 5
23:00 River Trekking Travelogue
23:30 News & Sports
00:10 Thursday Samurai Drama

“Crossing of Heat Haze” Eps. 4
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 Mythical Japan
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 NHK Song Concert (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Express Yourself! Mini
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

24 – Sexta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Shibuya Live Stage: That’s

Comedy!
06:00 Enjoy Learning: Real Life Stories
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

125
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Meet the Legend (R)
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 125
12:00 News
12:20 Friday Variety
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

125 (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 Weekend Japanology (B)
17:59 World Weather
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Mini Japanese Lessons
18:50 Asian Word Traveller
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Tokyo Metropolis
19:55 World Weather
20:00 The Quiz Monster
20:30 Variety Show: The Human Body
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Saturday Drama Encore”The

Vultures” Eps. 6 (Final)
23:00 Japan’s Academia
23:30 News & Sports
00:10 Cool Japan
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Mini Program
02:00 NHK News
02:10 Japan Fishing Travels
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Thursday Samurai Drama “Crossing

of Heat Haze” Eps. 4 (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Express Yourself! Mini
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

25 – Sábado
05:00 NHK News
05:10 Exercise for Everyone
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: History at Hand
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather (E)

08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.
126

08:30 NHK Weekly News
09:00 Check Your Life Budget
09:30 Extracurricular Lesson
10:00 News & Weather
10:05 Songs for Everyone (R)
10:10 Weekend Japanology (B, R)
10:54 World Weather
10:55 Overseas Safety Information
11:00 Around Japan Again
11:39 World Weather
11:40 Japanese Traditional Music (R)
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 126
12:00 News
12:15 Law and Laughter
12:40 Micro World (R)
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

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

Eps. 33 (R)
13:50 Enjoying Hot Springs (R)
14:00 NHK News
14:10 World Strollers Special “Pilgrimage

Route: Leon, Spain” (R)
14:55 World Music Album
15:00 NHK News
15:10 J-MELO (E)
15:39 World Weather (E)
15:40 Insight & Foresight (E)
16:00 Undecided
18:00 News
18:10 News for Kids Weekly
18:42 Our Favorite Songs
18:45 Pottery Dream Atelier (R)
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Can You Speak English?
19:59 World Weather
20:00 Undecided
20:45 News & Weather
21:00 Saturday Drama “I Want to Learn!”

Eps. 2
22:00 NHK News
22:10 Undecided
22:53 World Weather
22:55 Asian Word Traveller (R)
23:00 NHK News
23:10 Nature Wonder Land
23:40 Inspiring Lives: Europe
00:00 Saturday Sports News
00:25 MUSIC JAPAN
00:55 Overseas Safety Information
01:00 NHK News
01:10 WHAT’S ON JAPAN (B)
01:40 Getting into Nihongo
02:00 NHK News
02:10 Battle for Laughs
02:40 Undecided
03:00 NHK News
03:10 Go & Shogi Journal
04:30 Japanese Narrative Art

26 – Domingo
05:00 NHK News
05:10 Sunday Art Museum
05:55 Asian Word Traveller (R)
06:00 News & Weather
06:15 What’s New on Japanese Food
06:50 TV Exercise
07:00 News: Good Morning, Japan
07:45 Natural Grandeur of the East
07:59 World Weather (E)
08:00 Little Trips
08:25 Business Compass
08:57 World Weather
09:00 Sunday Debate
10:00 News & Weather
10:05 Neighbors Unite!
10:50 World Heritage 100
10:55 Overseas Safety Information
11:00 Morizo & Kiccoro’s Camp in the

Woods
12:00 News
12:15 NHK Amateur Singing Contest
13:00 News
13:05 Comedy Hour
13:35 With Mother
14:00 NHK News
14:10 Deciphering Science
14:55 World Music Album
15:00 Weekend Theater: Heisei

Nakamuraza Kabuki Play in New
York

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

Eps. 34
20:45 News & Weather
21:00 NHK Special
21:49 World Weather
21:55 World Heritage 100 (R)
22:00 NHK News
22:10 Matsue Drama “A Teacher ’s

Secret”
23:00 This Week and You
23:40 NY Streets
00:00 Sunday Sports News
01:00 NHK News
01:10 NHK Amateur Singing Contest (R)
01:55 Overseas Safety Information
02:00 NHK News
02:10 Songs of Our Generation (R)
02:40 Three-month English Lessons
03:00 NHK News
03:10 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 34 (R)
03:55 Our Favorite Songs (R)
04:00 NHK News
04:10 J-MELO Summer Special (E)
04:55 Overseas Safety Information

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

Muitas vezes temos boas
idéias, porém muitas vezes
nos falta atitude para as co-
locarmos em prática.

O medo muitas vezes fala
mais alto que a razão e mui-
tas vezes abrimos mão da
emoção.

Falo isso no campo pro-
fissional e também no pesso-
al, muitas vezes deixamos que
o ostracismo tome conta de
nós e nos tornamos reféns de
uma rotina que poderia ser
mudada e melhorada com al-
gumas mudanças de compor-
tamento.

Em grande parte a culpa
é nossa mesmo, temos pre-
guiça de pensar e nos torna-
mos seres acomodados, e
quando as idéias aparecem,
elas vêm e vão, pois não nos
motivamos a mudar nossa
maneira de pensar.

Mudar pra que?É mais fá-
cil deixar do jeito que está, não
é mesmo?

Não é não!Temos que ten-
tar melhorar sempre.Temos
que colocar nossas idéias em
prática, sempre tentando me-

lhorar nossos rendimentos
profissionais, independentes
da empresa ser nossa ou de
sermos funcionários tem que
fazer o mecanismo funcionar
da melhor maneira
possível.No lado pessoal tam-
bém tem que ser assim, nos-
sa atitude faz o sucesso ou o
fracasso em uma relação, em
uma família, na nossa própria
família!

Temos que ter coragem
para mudar, não se pode fi-
car na mesmice de sempre,
esperando o dia acabar pra ir
embora pra casa, sentindo um
vazio no peito, imaginando o
que poderia ter sido feito de
diferente e realmente não ter
feito nada de diferente.

Não se trata de anarquia
e sim de atitude, a vida passa
muito rápida, temos que pen-
sar, agir, mudar e melhorar
nossa vida.

Se cada um tiver a cora-
gem para colocar suas idéias
em prática, se cada um fizer
sua parte nosso mundo será
muito melhor, nós seremos
mais felizes.Experimente!

IDÉIAS E ATITUDES POSITIVAS

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

CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURO DESEMPREGO E SEUS BENEFÍCIOS

PARTE 4

Suspensão do benefício:

A suspensão do pagamen-
to do subsídio ocorre nas se-
guintes condições:
a) Emprego de tempo parci-
al;
b) Período de experiência;
c) estágio;
d) free lancer.

Mesmo nas condições aci-
ma, o beneficiário poderá ain-
da ter um auxílio adicional
pelo novo emprego, denomi-
nado “Saishushoku Teate),
cujas condições são as se-
guintes:

1) Que o novo emprego
tenha ocorrido após o perío-
do de espera, “Taiki Kikan”;

2) Não ter ocorrido a
recontratação pela mesma
empresa anterior e com ga-
rantia de permanência de no
mínimo um ano;

3) Ter ocorrido demissão

voluntária e conseguido nova
colocação durante o período
de suspensão do benefício,
“Kyufu Seigen” cujo empre-
go tenha sido através da
Agência Pública de Empre-
go ou emprego ter ocorrido
há mais de um mês da “Sus-
pensão de Benefício”.

Desta forma, o beneficiá-
rio deverá solicitar à nova
empresa que o contratou, o
Comprovante de Contrato
(Saiyo Shomeisho), e apre-
sentar-se à Agência Pública
de Emprego, antes do início
do novo trabalho, preenchen-
do formulário adequado para
esta finalidade, disponível na
agência.

Somente com a conclusão
desta providências, o benefi-
ciário poderá contar com o
auxílio pelo novo emprego.

A Agência Pública de
Emprego também auxilia o
trabalhador para que este efe-
tue a mudança de endereço,
caso haja necessidade.

O que é importante para quem
está no Japão a trabalho

Shinji Jorge Nakaoka
Diretor Executivo

Daiwa Service
snakaoka@daiwaservice.com.br

Tel (11) 5572-1717 / (11) 3105-2114
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No final da tarde de uma
sexta-feira, enquanto
jovens planejam uma

balada, um cinema ou uma ca-
minhada na praia, o nikkei
Fabrizio Eizo, 20 anos, tem algo
diferente em mente: treinar.
Em sua casa no bairro do Gon-
zaga, em Santos, o atleta con-
cedeu entrevista ao Jornal
Nippak antes de dar seqüên-
cia à rotina diária de prepara-
ção para o Campeonato Pan-
Americano de Karatê, que
acontece de 27 de agosto a 2
de setembro, no Equador.

“Tenho boas chances de
ganhar porque sei do meu po-
tencial e estou bem preparado
física e tecnicamente”, afirma.
Com um estilo “mais racional
que emocional”, Eizo costuma,
quando necessário, mudar a
estratégia durante as lutas gra-
ças aos treinos táticos a co-
mando do professor Carlos
Magno, todas as noites, no
Colégio Integração. Tal postu-
ra é amparada pelo trabalho
físico realizado nas manhãs
sob a supervisão do professor
Ed Carlos Ferreira. Nos fins-
de-semana, ele ainda partici-
pa de treinos especiais e cam-
p e o n a t o s .

Além da dedicação ao
karatê, o nikkei cursa o quarto
semestre de Informática com
Ênfase em Gestão de Negóci-
os, na Fatec. Faixa preta des-
de os 13 anos, Eizo já está
acostumado a conciliar os es-
tudos e a arte marcial: desde a
6ª série do ensino fundamen-
tal compete pelas escolas nas
quais estudou, o que lhe
garantiu bolsas de estudos até
o final do ensino médio. “Es-
ses benefícios foram um estí-

PAN-AMERICANO DE KARATÊ

Determinado, Fabrizio Eizo troca
balada em busca de medalha

mulo a mais para seguir com
as lutas”, coloca.

Outro aspecto a favor du-
rante os embates, segundo o
atleta, é sua ascendência. “Os
japoneses têm fama de ter gar-
ra. Por ser descendente, mui-
tos acham que vão ter mais
dificuldades ao me enfrentar”.

Porém, os karatecas nikkeis
geralmente preferem a modali-
dade kata (demonstração indi-
vidual do esporte) em detrimen-
to do kumite (luta) nas competi-
ções. “Os orientais são mais
baixos e, por isso, fazem postu-
ras mais bonitas. Os altos ficam
um pouco desengonçados”.
Com 1,80 m e 70 kg, o nikkei
explica que sua participação em
ambas modalidades é inviável
não somente por conta da esta-
tura. “Seria necessário mais do
que as minhas quatro horas diá-

rias de treinos para conciliar as
duas práticas. Enquanto uma tra-
va a musculatura e exige potên-
cia [kata], a outra [kumite] re-
quer mais agilidade. Por isso, é
preciso escolher uma das duas
para se destacar.”

Eizo coloca também que é
preciso gostar do esporte, ser
esforçado e “botar a cara pra
bater, literalmente”, para ter êxi-
to no karatê. Ele cita como ins-
piração e exemplo de dedica-
ção o tio e ídolo Tetsuo Oka-
moto. Responsável pela primei-
ra medalha da natação brasi-
leira em Jogos Olímpicos, em
Helsinque, 1952, quando
consuitou o bronze, Okamoto
contou com a ajuda do colégio
interno onde morava durante a
preparação. “Os padres da es-
cola deixavam de comer para
meu tio ter uma alimentação

melhor. A experiência dele me
dá a determinação para en-
frentar qualquer obstáculo”,
conta. A prova olímpica teve
ainda um nadador japonês na
primeira colocação e um nik-
kei americano na segunda, sen-
do considerada uma das pas-
sagens mais importantes para
aumentar a auto-estima do Ja-
pão após a derrota na Segunda
Guerra Mundial.

Da influência japonesa, o
karateca inclui o livro Musashi,
de Eiji Yoshikawa, e o filme “O
Último Samurai”, com Tom
Cruise. “Às vezes brinco que
tenho que invocar um samurai
quando enfrento um adversá-
rio. Mas tento pegar um pou-
co da essência dessas estóri-
as para entrar com mais garra
em minhas lutas.”

(Gílson Yoshioka)

TÊNIS DE MESA

Seminário reúne dirigentes
e técnicos no Bunkyo

POR MARCOS YAMADA

O Departamento de Tênis
de Mesa do Bunkyo (Socie-
dade Brasileira de Cultura Ja-
ponesa e de Assistência Soci-
al), com apoio do colaborador
do Jornal Nippak, Marcos
Yamada,  promove hoje (18),
das 17 às 19h45, o Seminário
“Evolução Tecnológica no
Tênis de Mesa”. Trata-se de
um evento inédito com a par-
ticipação de dirigentes e téc-
nicos de cerca de 50 clubes
de São Paulo. O Jornal
Nippak estará presente no
evento, divulgando sua colu-
na semanal em solidariedade
ao tênis de mesa brasileiro.

O encontro acontece du-
rante a realização da 5ª Eta-
pa da Liga Nipo-Brasileira de
Tênis de Mesa, que deve reu-
nir mais de 600 atletas no Gi-
násio de Esportes do Bunkyo,
hoje e amanhã.

PROGRAMAÇÃO DO
SEMINÁRIO

Moderador: Fabio Takahashi
(ex-técnico da CBTM)

TEMAS
Nutrição
Alimentação antes e depois
do exercício
Palestrante: Sandra Ubukata
(coordenadora das academi-
as Villa Fit, Polo Fitness, Clí-
nica de Reabilitação Modelo)

Organização de Eventos e
Formação de Clubes
Palestrante: Mauro Uwago-
ya (treinador da Escola Pi-
nheiros e coordenador e ide-
alizador do Grupo Kenzen)

Política de divulgação e
formação de dirigentes
Palestrante: Marcos Yama-
da (diretor do Intercolonial e
coordenador da FPTM)

Treinamento de Duplas
Palestrante: Toshio Takeda
(ex-gerente da Tamasu
Butterfly de Tóquio e treina-
dor da ADR Itaim Keiko)

Importância do Saque e da
Recepção
Palestrante: Hugo Hanashi-
ro (participou dos Jogos Olím-
picos de Atenas-04, bicam-
peão Latino e Sul-americano
e atualmente treinador da
Acenbo, Itaim Keiko, Itaim
Iluminação)

Proibição da Cola Rápida
Palestrante: Lincon Yasuda
(coordenador técnico da
CBTM e treinador da Medi-
cina Paulista e Colégio Mater
Amabilis)

Tática e Estratégia
Palestrante: Francisco Ara-
do (defendeu Cuba nos Jo-
gos Olímpicos de Sydney-00,
bronze individual no Pan de
Winnipeg-99 e atual treinador
do ADR Itaim Keiko,
Acrepa, Medicina USP, Bun-
kyo, São Caetano)

Padronização na Contrata-
ção de Serviços
Palestrante: Edilson Souza
(sócio-proprietário da Itaim
Keiko Prom e Eventos Ltda)

Carreira de um Mesa-te-
nista Profissional
Palestrante: Carlos Issamu
Kawai (empresário, partici-
pou das Olimpíadas Seul-88
e Sidney-00)

Marketing Esportivo
Palestrante: Koiti Ohira (pu-
blicitário, diretor da Design
Office Publicidade e Editora
e editor da Revista Table
Tennis Player - há 10 anos em
circulação)

SEMINÁRIO:
“EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA
DO TÊNIS DE MESA”
PÚBLICO ALVO: TÉCNICOS E
PROFESSORES DE TÊNIS DE MESA

ONDE: BUNKYO

(RUA SÃO JOAQUIM, 381)
QUANDO: 18 DE AGOSTO,
DAS 17 ÀS 19H45
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELO TEL.:
11/9261-3762 OU NO E-MAIL

FABIOAKIOTAKAHASHI@YAHOO.COM.BR

Evento contará com a participação de cerca de 50 clubes de SP

ARQUIVO PESSOAL

Com a participação de 59
jovens jogadores, número re-
corde de participação, a 12ª
Copa Infantil de Golfe “Taça
Yoshito Nomura” agitou o São
Paulo Golf Club em grande
estilo no último dia 11. A com-
petição é considerada uma das
mais tradicionais do Estado e
homenageia Yoshito Nomura,
um dos maiores incentivadores
do golfe no Brasil, com mais
de 40 anos dedicados ao es-
porte como jogador e dirigen-
te.

No final, a classificação in-
dividual masculina scratch foi
decidida num playoff entre três
garotos, Pedro Cedon, do CPG,
Rafael Rehder, do São Paulo,
e Leonardo Faltoni, do Clube
de Golfe de Campinas. Todos
somaram 50 tacadas, mas
Cedon levou a melhor após o
segundo buraco do desempa-
te e ficou com o título.

Ainda na classificação in-
dividual, Fernando Watanabe,
também de Campinas, termi-
nou em 4º lugar, com 51 taca-

GOLFE

Taça Yoshito Nomura bate recorde de participantes
A 3ª posição ficou com a

representação do Clube de
Campo de São Paulo, que jo-
gou 105 tacadas. O grupo jo-
gou com João Pereira Leite,
Lucas Menezes, João Paulo
Almeida e Bruno Marigliano.

Os jovens Michael e Jay
Halverson Nomura, netos do
homenageado Yoshito Nomu-
ra, ficaram em 34º e 37º luga-
res, respectivamente, na clas-
sificação geral masculina. Os
dois representaram os Estados
Unidos.

Feminino – O título geral fe-
minino ficou com Mariane
Souza, do Lago Azul, que so-
mou 27 tacadas, contra 29 de
Maria Gonzalez da Paz, do
Damha, mesmo resultado de
Sofia Ito Watanabe, do Arujá.
Luiz Gun, do Lago, terminou
em 3º, com 32, seguida por
Cinthia Endo Amemiya, do
Arujá, com 33. Duas meninas
jogaram 34, Geovana Hirata
Yabiku, de Campinas, e
Jaqueline Yang, do Arujá.

das, seguido por três adversá-
rios com 52, João Paulo Pe-
reira de Almeida, do Clube de
Campo de São Paulo, Erki
Kenzo Oiwa, do CPG, e Silvio
Scott, do Quinta da Baroneza.

Nas demais categorias
masculinas, Pedro Cedon ven-
ceu ainda na destinada a joga-
dores com 11 a 12 anos, com
50 tacadas. Rafael Rehder foi
o melhor na categoria até 9
anos, igualmente com 50.

Equipes – Na classificação
por equipes, o melhor time
masculino na competição re-
presentou o Clube de Golfe de
Campinas e foi a campo com
Fernando Watanabe, Lucas
Ramos Kanaoka, Victor
Yatsugafu e Leonardo Faltoni.
Eles totalizaram 101 tacadas,
duas a menos que o time do
São Paulo, 2º colocado: Bruno
Morelli, Rafael Rehder, Bruno
Rehder e Eduardo Araújo.

Competição reuniu 59 jogares no São Paulo Golf Club

DIVULGAÇÃO

Com uma vitória sobre
Maringá por 19 a 3 (called
game na 4ª entrada), no último
dia 12, em Londrina (PR), a
equipe do São Paulo faturou o
título do da 2ª Taça Brasil de
Beisebol Interclubes Pré-júnior
(13 e 14 anos).

O atleta Eduardo Nishizuka
foi um dos destaques da equi-
pe campeã durante a compe-
tição e foi premiado como o
Melhor Jogador do Campeo-
nato, além de ser eleito o Me-
lhor Empurrador de Carreiras
e o Melhor Arremessador do
campeonato.

“Apostamos todas nossas
fichas no ataque e fomos feli-
zes. Em um campeonato como
este, sabíamos que o que faria
a grande diferença seria o
batting (ataque), então procu-
ramos treinar muito esse fun-
damento e fomos recompen-
sados em campo”, afirmou o
técnico campeão Jesus Ma-
druga, após a conquista.

Escalações iniciais (ordem
de rebatedores) da final:
São Paulo: Felipe Tanaka (2ª-
base), Leo Codo Sano (inter-
bases), Carlos Hagio (jardinei-
ro-central), Eduardo Nishizuka
(1ª-base), Vinicius Kondo (ar-
remessador), Kaick Shimabu-
kuro (receptor), Lucas Rojo
(3ª-base), Adrian Huff (jardi-

neiro-esquerdo) e Hiroaki Ka-
gueyama (jardineiro-direito) -
Técnico: Jesus Madruga.
Maringá: Lucas Miyazima (ar-
remessador), Marcio Uyeno
(receptor), Diogo Nakaie (3ª-
base), Lucas Ito (jardineiro-di-
reito), Lucas Matsuda (interba-
ses), Mathaus Shinnai (1ª-base),
Victor Saito (jardineiro-central),
Fernando Hino (2ª-base) e
Vinicius Otake (jardineiro-es-
querdo) - Técnico: Ivan Oliva.

BEISEBOL

São Paulo fatura título do Interclubes Pré-Júnior

Eduardo Nishizuka (dir) foi eleito o Melhor Jogador do Campeonato

Equipe conquistou o título após vitória sobre o Maringá por 19 a 3

DIVULGAÇÃO

RESULTADOS

Fase Final (Domingo - 12/07)
Chaves Ouro/Prata

(Estádio Massaichi Izumi)
Maringá 11 x 3 Bastos (Semifinal Ouro)

Nikkei Curitiba 10 x 3 Londrina
(Semifinal Prata)

São Paulo 19 x 3 Maringá (Final Ouro)
Chaves Ouro/Prata

(Estádio Takeshi Sugueta)
São Paulo 16 x 1 Lins (Semifinal Ouro)
Marília 0 x 1 Gecebs (Semifinal Prata)

Gecebs 8 x 3 Nikkei Curitiba
(Final Prata)

Chave Bronze
Coopercotia 1 x 8 Nippon Blue Jays

(Semifinal Bronze)
Presidente Prudente 8 x 3 Araçatuba

(Semifinal Bronze)
Nippon Blue Jays 12 x 0 Presidente

Prudente (Final Bronze)
Chave Incentivo
Atibaia 9 x 7 Tupã

(penalidade - Semifinal Incentivo)
Mogi 9 x 5 Guarulhos
(Semifinal Incentivo)

Atibaia 0 x 7 Mogi (Final Incentivo)

Fabrizio Eizo (centro), que se prepara para o Campeonato Pan-Americano da modalidade

DIVULGAÇÃO
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Quem nunca desenhou nos
cantos de cadernos para brin-
car de fazer desenhos anima-
dos? Com uma figura em cada
página, ao folhear as laudas, as
imagens parecem se movi-
mentar. Brincadeira de infân-
cia levada a sério pelo anima-
dor Sérgio Yamasaki. Hoje, aos
31 anos, é coordenador da
equipe de animação 3D da
Conspiração Filmes, produto-
ra da propaganda dos
“limõezinhos” da Pepsi e dos
peixinhos da H2OH.

“Animo intuitivamente des-
de moleque. Meu irmão mais
novo e eu filmávamos anima-
ções ‘stop-motion’ com a
filmadora do meu pai, e fazía-
mos experimentos em um com-
putador chamado TRS-80.
Meu pai trazia caixas e mais
caixas de formulário contínuo
para eu ter onde desenhar e
deixar as paredes de casa em
paz”, recorda.

Formado em Design pela
Escola de Belas Artes da Uni-
versidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), Yamasaki
entrou no ramo após conhe-
cer o Anima Mundi - Festival
Internacional de Animação do
Brasil. “Comecei a ver anima-
ção como forma de arte e
meio de vida”, afirma, assu-
mindo que embora achasse in-
teressante, o curso de sua for-
mação não era o que realmen-
te gostava.

Animação – Com uma nova
profissão em mente, o nikkei
passou a buscar conhecimen-
to junto de alguns amigos da
faculdade. “Começamos a es-
tudar animação e computação
gráfica, xerocávamos livros e
apostilas. Naquela época (ini-

cio dos anos 1990) era muito
difícil arrumar material sobre
o assunto. Nós nos chamáva-
mos mutuamente de ‘cana-
lhas’”, lembra.

Um esforço que deu cer-
to. “Hoje em dia, todos eles
são animadores bem sucedi-

dos”, diz. E assim como seus
colegas, Yamasaki também
seguiu a carreira. Foi um dos
fundadores do estúdio Conse-
qüência, onde ganhou prêmi-
os no evento que o inspirou, o
Anima Mundi, e também no
exterior. Na TV Globo, criou

o mascote “Zé do Pulo” para
as Olimpíadas de Sydney, em
2000. Ele ressalta dois amigos,
Léo Santos e Márcio
Bukowski, como pessoas que
tornaram viável esse projeto
na emissora. Ex-diretor de
uma agência de publicidade
em São Paulo, e atualmente
um dos responsáveis pelas
publicidades dos “limõe-
zinhos” da Pepsi Twist, os
peixinhos da H20H e mais
recentemente, das frutinhas
da Kapo.

Nessa mesma empresa,
onde atua hoje em dia, já teve
oportunidade também de tra-
balhar com cinema. Ele ani-
mou filmes brasileiros como
“A taça do mundo é nossa”,
da turma do “Casseta e Pla-

PROPAGANDA

“Limõezinhos” da propaganda da Pepsi têm um toque nikkei em sua produção
neta”, da TV Globo, “A casa
de areia” e “Redentor”.

Cotidiano – Nascido e cria-
do no Rio de Janeiro, o anima-
dor mostra que não é só de
praia que vive o carioca. Em
média, são encaradas dez ho-
ras de trabalho por dia. “Já
cheguei a ficar 48 horas acor-
dado para entregar um comer-
cial”, relata.

Uma atividade que envol-
ve cerca de cinco etapas até
chegar ao produto final. Des-
de a idéia à vida dos persona-
gens, da escultura do corpo ao
colorido das imagens, dos mo-
vimentos às cenas digitais.

E o segredo para enfrentar
esse cotidiano? “Amo o que
faço. Sou totalmente apaixo-
nado pelo meu trabalho”. Já no
alivio do stress do dia-a-dia, o
nikkei revela destinar parte de
suas horas livres à prática de
yoga. O restante de seu tem-
po, se dedica aos desenhos,
fotografia, pintura e escultura,
a fim de nunca perder o lado
artístico.

Bastidores – Embora cansa-
tivo, o trabalho parece ser bas-
tante satisfatório. No comer-
cial dos limõezinhos, por exem-
plo, ele revela ter se divertido
ao finalizarem o serviço.
“Quando ouvimos pela primei-
ra vez o áudio com as vozes
dos atores ficávamos [ele e a
equipe de produção] rindo di-
reto. Tava na cara que ia pe-
gar. O primeiro filme, o “Es-
premeram minha irmã!”, é
muito engraçado”, conta.

Segundo o animador, o tex-
to é da agência publicitária,
Almap bbdo, mas o que dá a
graça mesmo são os atores que

fazem as vozes dos persona-
gens. Eles acrescentam “ca-
cos”, como define Yamasaki,
em meio às falas e a persona-
lidade dada a cada limãozinho
na hora da criação. Lucio
Mauro Filho dubla o limão mais
baixinho, desengonçado e mal
humorado, enquanto Bruno
Mazzeo, o mais alto e extro-
vertido. “Eles são ótimos e
sempre improvisam ótimas pi-
adas para os limões”, comen-
ta.

Sonhos e Planos – “Gos-
taria muito de ganhar na lote-
ria e financiar os projetos pes-
soais de animação de todos os
meus amigos. E ajudar a criar
uma indústria de animação
neste país. Uma espécie de
“Disney” ou “Pixar” brasilei-
ra”, expõe Yamasaki a respei-
to de seu sonho e também um
projeto que pretende realizar.

Embora não crie tão cedo
uma grande produtora como
idealiza, o nikkei planeja ani-
mar um curta-metragem pes-
soal. “Estou adiando a minha
volta aos curtas há muito tem-
po”, assume com esperanças
de em breve colocar em práti-
ca todo seu profissionalismo e
imaginação. De acordo com o
gosto do animador, o público
pode esperar um filme com
histórias que qualquer pessoa
possa entender.

E enquanto a produção não
vem, ele demonstra seu inte-
resse aos desenhos japoneses.
“Adoro os filmes do Hayao
Miyazaki (A viagem de
Chihiro), do Satoshi Kon (To-
kyo Godfathers) e do Koji
Morimoto (Animatrix)”, ex-
põe.

        (Cibele Hasegawa)

Mascotes da Pepsi entraram no gosto do público

Formado em Design, Sérgio Yamasaki entrou no ramo após conhecer o Anima Mundi

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Passado os maiores con-
cursos de karaokê do
Brasil, muitos imaginam

que a hora é de cantores des-
cansarem e iniciar os prepa-
rativos para o ano que vem.
Não para alguns dos principais
da comunidade, pois acontece
amanhã (19) mais uma edição
do histórico show “Melodias
Imortais – Canções que tocam
na alma”, trazendo 56 nomes
ao palco do Bunkyo, em São
Paulo.

Com realização do Jornal
Nippak e Nikkey Shimbun,
o evento deste ano tem um
gostinho especial. Afinal, se no
ano passado o grande auditó-
rio ficou abarrotado com um
tributo a cantora Misora
Hibari, neste o público prome-
te lotar novamente o espaço
em peso para assistir às apre-
sentações das canções, esco-
lhidas pelos próprios leitores
através de uma pesquisa.

“Como em 2006, realizare-
mos um show especial, com
canções antigas e que marca-
ram muitas pessoas da comu-
nidade. Os leitores escolheram
bem as músicas, sem contar
nos intérpretes, cantores que
realmente são profissionais”,
explica uma das coordenado-
ras do evento, Lúcia Ikawa.

Dividido em duas partes,
Melodias Imortais tem início às
10 horas no Grande Auditório
do Bunkyo (rua São Joaquim,
381, SP - Ingressos podem ser
adquiridos na hora) com músi-
cas compostas antes da guer-
ra, quando sobem ao palco can-
tores como Edna Nishiya, Nel-
son Harada e Norton Miyaza-
ki, dentre outros. Já na parte
da tarde, é a vez das canções
do pós-guerra, trazendo verda-
deiras “lendas” do karaokê,
caso de Mario Chibana, Mari

SHOW

Melodias Imortais traz ao Bunkyo
canções que ‘tocam na alma’

Nishimura, Kimio Suzuki,
Fábia Tanabe e o grande cam-
peão do Brasileirão 2007 de
karaokê, Nobuhiro Hirata.

Segundo as também coor-
denadoras do evento, Midori
Michi e Mariko Maeda, todas
as canções escolhidas pelos
leitores foram avaliadas e se-
lecionadas. Em seguida, hou-
ve a distribuição aos cantores.
“Não foram os intérpretes que
escolheram quais músicas iri-
am cantar. Fizemos uma sele-
ção e depois enviamos as indi-
cações. Muitos estão treinan-
do há tempos para o Melodias
Imortais. E, claro, todos estão
motivados. Só pelo treino dá
para perceber”, garante
Midori. Mariko também con-
corda e ressalta a importância
da música japonesa hoje no
Brasil. “Tudo isso fazemos
com respeito e carinho, tanto
ao público quanto aos canto-
res. É uma forma de continu-
ar divulgando a cultura japo-

nesa”, atesta a colega.
Para abrilhantar ainda mais

o evento, todos que subirem ao
palco serão acompanhados
pela Orquestra The Friends,
liderada pelo professor e ma-
estro Tadao Ebihara. Com di-
reito a todos os instrumentos
(sax, teclado, guitarra, baixo,
trompete e bateria), os canto-
res se sentirão “em casa”.
“Todos querem cantar acom-
panhado de uma banda ou uma
orquestra. Então, que seja com
uma das melhores, a The
Friends. Posso assegurar que
estão se dedicando ao máxi-
mo para trazer um belíssimo
espetáculo”, salienta Ikawa,
contando ainda que espera por
um público de milhares de pes-
soas. “Outra ponto é que par-
te das verbas será destinada à
entidades assistenciais.”

Interação – Mas não é só a
cantoria que tomará conta do
Bunkyo. Além das músicas

tradicionais, demonstrações de
arte como dança e taikô tam-
bém fazem parte da programa-
ção, caso do Bailado Terutiyo
Ikemoto e do grupo Setsuko
Tangue.

Para os organizadores, mes-
clar atrações é uma forma de
deixar o evento mais “leve” e
com mobilidade. “Por isso re-
solvemos convidar grupos e
outros artistas. O público gosta
de variedade, e neste ano pre-
paramos muitas novidades”,
antecipa Midori Michi. Outro
ponto também é a comemora-
ção dos 100 anos de imigração
japonesa, a ser celebrado no
ano que vem. Ainda sem um
formato totalmente definido,
sabe-se apenas que será algo
“mais que especial”. “Já esta-
mos pensando sim e será muito
criativo. Podem esperar”, fina-
liza Lucia Ikawa. Se depender
do ânimo dos cantores, da or-
ganização e do público, o su-
cesso está garantido.

Campeão abosluto do Brasileirão 2007, Nobuhiro Hirata é uma das estrelas confirmadas

ARQUIVO/JN

A Comissão
de Artes Plásti-
cas e da Gran-
de Exposição
de Arte Bun-
kyo, anunciou,
no último dia 9,
a premiação das
obras inscritas
para a Grande
Exposição de
Arte Bunkyo
com início no dia
11 de outubro
próximo. O
evento, que reúne as modali-
dades arte contemporânea,
arte figurativa (Biten) e arte
em craft, tem como vencedo-
ra Nádia Saad que conquistou
o Grande Prêmio Ouro (com
direito a viagem ao Japão e
prêmio de R$ 1.000,00).

No Salão de Arte Contem-
porânea, Milton Takada con-
quistou a Medalha de Ouro
com a obra em técnica mista,
“Na Pizzaria Rindo do Povo”.

No Salão de Arte Figurati-
va, a Medalha de Ouro ficou
com Fumi Tagiku (obra “Pe-
dra das 15:30h” – óleo sobre
tela)

No Salão de Arte em Craft,
a Medalha de Ouro foi para
Lúcia de Fátima Roda Maciel
(obra “Monolito I – II e III” –
cerâmica)

Segundo o presidente da
Comissão, Yutaka Toyota, de
30 de julho a 3 de agosto, exa-
tamente 299 artistas (totalizan-
do 908 obras) fizeram suas ins-
crições. No balanço geral, 433
obras foram selecionadas.

De acordo com Toyota, o
Salão de Arte Contemporânea
teve 317 obras inscritas, sendo
que somente 106 (30%) foram
selecionadas para a exposição
(211 obras foram recusadas).
Para o Biten (Arte Figurativa),
foram selecionadas 163 obras
das 367 inscritas. Na parte de
Arte em Craft, do total de 224
obras inscritas, 164 foram se-
lecionadas para exposição.

ARTES

Bunkyo anuncia os premiados
da Grande Exposição de Arte

OS PREMIADOS
Grande Prêmio de Ouro: Nádia
Saad

Salão de Arte
Contemporânea

Medalha de Ouro: Milton Takada
Medalha de Prata: Toshie Ima-
sato e Rosana Pascale
Medalha de Bronze: Camila Pe-
reira da Silva Vargas, Rogério
Issao Degaki e Yasushi Taniguchi
Menção Honrosa: Matilde Naoko
Ezawa, Guiller Von Plocki, Lourdes
Sakotani, Helena Carvalhosa, Air-
ton Miyasaka, Maria Luisa
Editore, Rubi e Hyung Chul Shin

Salão de Arte Biten
Medalha de Ouro: Fumi Tagiku
Medalha de Prata: Martha W.
Farias, Carlo Rangel Desinano
Medalha de Bronze: Hebert F.
Steffen, Mauricio Takiguthi e
Tiyoko Elizabete T. Zakabi
Menção Honrosa: Ichiro Sasaki,
Yumiko Kikuchi, Suely Sallim,
Rosalia Lener, Kiyonobu Tamura
e Tsutomu Kuramoto.

Salão de Arte em Craft
Medalha de Ouro: Lúcia de Fáti-
ma Roda Maciel
Medalha de Prata: Katsue
Yasuoka e Mariângela Aragão
Medalha de Bronze: Morito
Ebine, Kazuko Iwai, Maria Angé-
lica Shiotsuki
Menção Honrosa: Junko Tani-
zaki, Zilamar Takeda, Cristina
Monteiro Chaih, Niine Moriya,
Takako Nakayama, Massako Ya-
mamoto Koga, Junko T. Matsui,
Lica Cruz, André Simmank, Elaine
Nunes de Aguiar Zanella e João
Roberto Hayashi.

Obra classificada para a Exposição de Arte
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