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Assisti, de relance, a um episódio da nove-
la “Belíssima”, envolvendo um relacionamen-
to entre primos. Porém, o que me preocupou
sobremaneira foi o debate sobre o assunto em
um programa de televisão que não saberia de-
clinar qual seria. Abordava-se, se era salutar

o casamento entre primos, se a lei permitia etc.
Enfim, os primos podem se casar? A nós,

só nos cabe a ótica legal. E, neste particular,
podemos afirmar que não há impedimento le-
gal, conforme o art. 1521 do Código Civil, que
prescreve:

Art. 1521. Não podem casar:

I – os ascendentes com os descendentes,
seja o parentesco natural ou civil;

II – os afins em linha reta;
III – o adotante com quem foi cônjuge do

adotado e o adotado com quem o foi do
adotante;

IV – os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e
demais colaterais, até o terceiro grau inclusive;

V – o adotado com o filho do adotante;
VI – as pessoas casadas;

VII – o cônjuge sobrevivente com o conde-
nado por homicídio ou tentativa de homicídio
contra o seu consorte.

Como se conclui do disposto no artigo aci-
ma referido, especialmente no disposto em seu
inciso IV, “in fine”, não podem se casar os
colaterais até o terceiro grau.

Esclareça-se que colateral de terceiro grau
é a relação entre tios e sobrinhos. Portanto, um
tio não pode casar com a sobrinha e, da mes-
ma forma uma, tia não pode casar com o sobri-
nho. Aqui, a lei faz uma exceção. Conforme o
disposto no Decreto-lei nº 3.200/41 e Lei nº
5.891/73, permite-se o casamento de colaterais
de terceiro grau, desde que haja conclusão
médica favorável.

Já em relação ao casamento entre primos, a
lei nada proíbe. Não há impedimentos. O grau de

parentesco entre primos é de quarto grau (4º).
O objetivo desses impedimentos é no sen-

tido de se evitar a manifestação de doenças,
deformidades que poderiam ocorrer com a
consangüinidade.

Aliás, em qualquer casamento, embora não
obrigatórios, os nubentes devem se submeter
aos exames rotineiros, os chamados pré-
nupciais, inclusive, e, principalmente, no ca-
samento entre primos. Neste caso, com cer-
teza, os médicos avaliarão, também, o históri-
co genético, as doenças familiares e poderão
aconselhar os nubentes a tomarem medidas
preventivas.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

Casamento entre Primos

A 31ª Foodex Japan 2006
– Feira Internacional de Ali-
mentos e Bebidas, que termi-
nou ontem (17) em Makuhari
Messe, na província de Chiba,
no Japão –, registrou recorde
de público, com 26.661 visitan-
tes na terça-feira (14). Em ape-
nas dois dias, foram computa-
das 49.594 pessoas, superan-
do em 4 mil o número de pes-
soas na edição de 2005. O
evento contou com a presen-
ça de um pavilhão de empre-
sas brasileiras comandados
pela Apex-Brasil (Agência de
Promoção de Exportações e
Investimentos).

Em visita oficial ao Japão,
o secretário-executivo Luís
Carlos Guedes Pinto, do Mi-
nistério da Agricultura do Bra-
sil, esteve nesta quarta-feira no
pavilhão do Brasil a convite da
Embaixada Brasileira. Ele
cumprimentou os expositores,
provou os produtos brasileiros
e declarou que “o estande do
Brasil impressiona bastante,
com elevado número de em-
presas de várias regiões do
Brasil, do Norte como o Pará
até ao Sul do País com vários
produtos.O que me surpreen-
de é ver que o Japão está re-
cebendo muito bem produtos
como o açaí, sem falar do café
e outros itens mais tradicionais,
que também têm grande de-
manda”.

Com relação às negocia-
ções entre os dois países, o se-
cretário declarou: “estamos
aqui abrindo um novo merca-
do, principalmente para os pro-
dutos processados. Não se tra-
ta apenas de exportação de
matéria-prima do Brasil, e sim
de itens industrializados que
agregam valores, significando
não apenas a geração de divi-

sas e de renda para o País, mas
também geração de empregos.
Este é o caminho certo”.

Quanto ao trabalho do Mi-
nistério, o secretário foi enfáti-
co ao dizer que “o órgão da
Agricultura, por ser o respon-
sável pelas exportações da pro-
dução agrícola do País, tem se
preocupado com a presença do
Brasil como um todo”. De acor-
do com ele, dos R$ 40 bilhões
de saldo da balança comercial
brasileira, R$ 38 bilhões vêm da
agricultura. “Esta é uma priori-
dade nossa, pois todo produto
agrícola exportado pelo Brasil
passa por uma análise no Mi-
nistério da Agricultura e o Ja-
pão é um mercado extrema-
mente relevante”.

Mas este trabalho deve ser
feito a longo prazo porque, con-
forme analisa o secretário, há
barreiras, além das tarifárias,
como as sanitárias e que são
muito rigorosas.

“Temos de atender a legis-
lação japonesa e o Ministério
da Agricultura tem procurado
se aparelhar, se equipar, e man-
ter permanente contato entre
as autoridades sanitárias agro-
pecuárias do Japão e do Bra-
sil.” Guedes Pinto considera
favorável o mercado para os
próximos anos em função das
comemorações do centenário
da imigração japonesa no Bra-
sil.

Em 2007, adianta ele, pre-
tende-se promover um ano
bem brasileiro no Japão e o
inverso deve ocorrer em 2008
no Brasil. “Isso vai obviamen-
te criar maior aproximação
particularmente no campo da
agricultura, mesmo porque a
tradição inicial dos japoneses
no Brasil era a agricultura”,
conclui ele.
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Guedes Pinto considera favorável
o mercado para os próximos anos

Após quatro anos de
muito trabalho, acom-
panhado por milhões

de paulistanos – como fazem
questão de frisar, para sensi-
bilizar a população –, será
inaugurado amanhã o Novo
Tietê. Com um atraso de 16
meses, já que o prazo inicial era
finalizar as obras em 30 me-
ses, o Governo do Estado de
São Paulo apresenta amanhã
a conclusão da segunda fase
da ampliação da calha do
maior rio que percorre a região
urbana da Capital.

Uma cerimônia que acon-
tece a partir das 11 horas no
Lote 1 (no trecho do Cebolão)
contará com a presença do
governador do Estado, Geral-
do Alckmin – agora candida-
to do PSDB à presidência nas
eleições deste ano –, além de
outras autoridades e represen-
tantes da JBIC (Japan Bank
for International Coopera-
tion). Alckmin navegará ao
longo do rio, observando par-
te do que foi modificado nos
50 quilômetros.

O DAEE (Departamento
de Águas e Energia Elétrica)
cuidou das obras, que se inici-
aram em 2002 e tiveram finan-
ciamento do governo de São
Paulo e do JBIC. Na primeira
fase, foram feitas as amplia-
ções num trecho de 16,5 qui-
lômetros, canalização do Rio
Canbuçu de Cima e constru-
ção de duas barragens. Na
segunda etapa, foi ampliado
um trecho de mais 24 km de
calha, da Barragem da Penha
até o Cebolão.

O objetivo é reduzir a
ocorrência de enchentes nas
marginais e na área urbana,
que prejudica milhões de pes-
soas. E de acordo com o
DAEE, os resultados já estão
sendo demonstrados. As
grandes enchentes, que atin-
giam a região em duas a três
vezes por ano, praticamente
deixaram de existir. “Irá ocor-
rer enchente, mas em
recorrência muito menor, na
probabilidade de 50% para
1%”, diz o supervisor de pro-
jetos da calha do Rio Tietê,
Júlio César Astolpho. Como
ele mesmo recorda, em qua-
tro anos de obras, apenas uma
grande enchente causou mais
de 6 horas de transtornos, da-
tada em maio do ano passa-
do, quando 75% das obras ha-
viam sido executadas, e num
trecho que ainda não tinha
sido trabalhado.

“Agora ampliamos a capa-
cidade para a água passar por
dentro do rio em 80%. Hoje,
com a conclusão, a expectati-
va é que reduzam não só as
ocorrências, mas a duração
das cheias, para que não im-
peça o trânsito nas marginais.”
Diariamente, são feitas 750 mil
viagens por dia nas duas mar-
ginais do Rio Tietê. “A obra foi
um grande aprendizado num
trabalho que envolveu o agen-
te financiador japonês e
gerenciadoras nacionais.”

Paisagem - Durante as exe-
cuções, a calha foi aprofunda-
da em 2,5 metros e a base do
rio foi alargada de 20 para 46
metros, as margens também
foram recuperadas com con-
creto, já que algumas estrutu-
ras estavam suspensas, os de-
semboques agora identificam
os nomes dos córregos, mais
de 15 mil toneladas de lixo fo-
ram retiradas, e jardins estão
sendo implantados na nova pai-
sagem.

Ao longo de 24,5 km das
marginais, foram plantadas cem
mil árvores, arbustos e flores –
como ipê roxo e amarelo –, num
projeto paisagístico inédito e que
diversificará como “placas vi-
vas de sinalização para os mo-
toristas”. “Cada ponte terá sua
cor, de árvores de flores ama-
relas, flores alaranjadas, flores
brancas...” Em certo ponto, até
uma escultura do arquiteto Ruy
Ohtake foi instalada, um “mar-
co da calha”, que será também
inaugurado amanhã.

Em homenagem aos japo-
neses, a Ilha do Japão foi
construída, na Lagoa Carapicu-
íba, que fora justamente a ra-
zão do atraso dos trabalhos,
devido a questões ambientais,
como lembra Astolpho. “É uma
homenagem em agradecimen-
to a tudo o que foi feito, e ela
se localiza bem no chamado
‘encontro das águas’, negras do
Rio Pinheiros e marrons do
Tietê.” Um parque de lazer
para os moradores da região
também está nos planos. Por
enquanto, o projeto está no pa-
pel, mas trata-se de uma área
de 150 mil km2, que antes era
coberta por água. “Vamos fa-
zer cercamento da área em
parceria com empresas da re-
gião. Até 2008 concluímos, com
a Ilha do Japão, que seria a úni-
ca ilha da região metropolita-

na.”
O Jornal do Nikkey

acompanhou as transforma-
ções na quinta-feira, com um
passeio pelas águas do rio, no
qual há cinco meses um novo
barco é utilizado para entreter
os visitantes com apresenta-
ção teatral, num projeto de
educação ambiental.

Todo o trabalho executado
começa a ter agora seus re-
sultados que aos poucos con-
quistarão os olhos dos paulis-
tanos. “O governo brasileiro
queria fazer a obra há muito
tempo, mas não dispunha de
recursos. Isso só foi possível
com o apoio do banco japonês,

em 100% na parte de projetos
e gerenciamento de obras e
75% no financiamento”, refor-
ça Astolpho, do DAEE.

“O projeto do Tietê está
entre os 15 financiados pela
JBIC no Brasil, tendo deman-
dado até agora 50 bilhões de
ienes. Ao total, desde 1981,
foram investidos 240 bilhões de
ienes. No início eram destina-
dos à assistência no setor de
transportes, mas desde a Eco-
92m temos centrado mais em
recursos naturais e ecologia”,
afirma o representante da
JBIC no País, Kan Bito.

Esse tipo de parceria, como
explica Bito, “é uma forma de
cooperação internacional com
empréstimo de dinheiro e que
haja devolução e condições fa-
voráveis ao tomador”. O cus-
to total foi de R$ 1,5 bilhão. “A
grande vantagem que o gover-
no sentiu foi o acompanha-
mento e apoio fornecido pelo
JBIC”, observa Astolpho, pela
atenção dada pela equipe ja-
ponesa nas dificuldades encon-
tradas.

 “Ficamos satisfeitos com o
Tietê, embora tivesse levado
mais tempo que o previsto. O
financiamento do empréstimo
foi bem-feito e não tivemos
problema na administração do
projeto”, alivia-se Kan Bito.

 Taketoshi Aikawa, repre-
sentante-chefe da JBIC no
País, lembra ainda das obras
que o órgão financia no Metrô
de São Paulo, cujos trabalhos
foram apresentados à impren-
sa. “A linha 4 teve diversos pro-
blemas de desapropriação, mas
em agosto deverá compensar
o atraso. Até 2008 deve termi-
nar; a importância é em soluci-
onar o engarrafamento e ao
mesmo tempo melhorar o pro-
blema de poluição de ar”, diz.

(Cíntia Yamashiro)

RIO TIETÊ

JBIC e Estado inauguram obras que
devem conter as enchentes em São Paulo

Kan Bito, Júlio Astolpho e Taketoshi Aikawa navegam ao longo do rio

A Ilha do Japão será inaugurada amanhã em cerimônia com Alckmin

Na próxima quinta-feira (23), a
partir das 19h, o Bunkyo (Socie-
dade Brasileirade Cultura Japone-
sa), será palco de um aconteci-
mento histórico. Trata-se da ceri-
mônia de entrega do Prêmio Pau-
lista de Esportes, um dos even-
tos mais tradicionais da comuni-
dade nipo-brasileira e que este
ano chega a sua 50ª edição.

Organizado pelo Jornal do
Nikkey, que encampou sua reali-
zação após a fusão do Jornal
Paulista – que o idealizou – com
o Diário Nippak, o Prêmio tem
como objetivo reverenciar o tra-
balho de dirigentes esportivos e
estimular os atletas, contribuindo
assim não só para a renovação
como também para a preservação
de modalidades com raízes ou que
tenham ligação com a comunida-
de.

Este ano, além das dez moda-
lidades tradicionais, serão conce-
didas homenagens especiais.

Confira a relação dos premi-
ados ao lado.

COMUNIDADE

Prêmio Paulista de Esportes chega a sua 50ª edição

BEISEBOL
Evaldo Yamaoka

FUTEBOL
Tsutomu Shibata

JUDÔ
Aurélio Miguel

GOLFE
Yoshito Nomura

TÊNIS DE CAMPO
Luiz Ohara

KOBUJYUTSU
Jorge Kishikawa

GOLFE
Makoto Tanaka

GATEBOL
Haruo Tanisaki

JUDÔ
Eiji Tsuruga

MALLET GOLF
Makoto Shirahata

ATLETISMO
Massashi Shibuya

TÊNIS DE CAMPO
Rita Y. Nakashima

PARK GOLF
Satoru Tanikawa

PARK GOLF
Setsuko Tanikawa

KENDÔ
Yashiro Yamamoto

TÊNIS DE MESA
Sérgio M. Ueda

SUMÔ
João A. Wissmann

NATAÇÃO
Ricardo Y. Kojima
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*PAULO YOKOTA

Todos reconhecem a im-
portância da mídia, notada-
mente no mundo globalizado.
E por mais que haja um es-
forço no seu aperfeiçoamen-
to, deve-se reconhecer que
ela ainda é precária na cober-
tura das relações bilaterais
entre o Brasil e o Japão para
o grande público. Parece que
parte do problema decorre do
comportamento dos orientais
que procuram ser discreto
nas divulgações de suas rea-
lizações.

No entanto, como as notí-
cias negativas e dramáticas
tendem a ganhar manchetes,
a opinião pública fica com
uma imagem distorcida, sem
receber as positivas que aca-
bariam contra-balanceando
sua avaliação geral.

O Brasil, como o Japão,
tem seus problemas, mas
muito dos esforços que estão
sendo efetuados estão pro-
porcionando resultados que
nem sempre são conhecidos.
O Brasil, além de Amazônia,
carnaval e futebol, vem con-
quistando avanços substanci-
ais, como a melhoria na dis-
tribuição de renda, que nem
sempre agrada a todos da
classe média. Sua tecnologia
de exploração de petróleo e
gás em águas profundas é
impar no mundo, levando o

país a uma auto-suficiência
energética, longamente per-
seguida.

A produção florestal bra-
sileira, como a de suco de la-
ranja, frango e soja, aplican-
do tecnologias avançadas tor-
na o país competitivo no mer-
cado internacional. E firma-
se como um país fornecedor
de energia renovável e não
poluente.  Pouco disto é co-
nhecido do grande público ja-
ponês.

Também pouco se conhe-
ce no Brasil da colaboração
japonesa para o país alcan-
çar a sua auto-suficiência pe-
trolífera. E existe muitos mal
informados sobre os esforços
nipônicos para ajudar a me-
lhoria da calha do rio Tietê,
além de outros projetos que
não estão sendo aproveitados
como a despoluição da baía
da Guanabara, por insuficiên-
cia das contrapartidas brasi-
leiras.

Começa a haver uma
consciência desta lacuna e
alguns esforços se esboçam,
pois o aumento do intercâm-
bio entre os dois países pas-
sa pela melhor informação
recíproca das duas popula-
ções, que induziriam seus di-
rigentes a um maior interes-
se pelo assunto.

*Paulo Yokota é economista e pre-
sidente do Hospital Santa Cruz

OPINIÃO

Mídia entre o Brasil e o Japão

A Comissão de
Música do Bunkyo
(Sociedade Brasilei-
ra de Cultura Japo-
nesa) retoma suas
atividades em 2006
promovendo, ama-
nhã, às 11h, o Reci-
tal de Violoncelo e
Piano. E, para isso,
convidou duas impor-
tantes instrumentis-
tas: Ji Yon Shim ao
violoncelo e Danieli
Longo ao piano.

Trata-se do 27º
Concerto Bunkyo aos
Domingos, promovido
pela Comissão de Mú-
sica, que tem o apoio
cultural da Fundação
Kunito Miyasaka, Pa-
nasonic, Sudameris,
Toyota e Yakult.

As duas instrumentais
montaram um repertório com
músicas japonesas como
Akatombo e Sakura, Sakura e
composições de vários mes-
tres como Schubert e Paganini.

Ji Yon Shim já conquistou o
título máximo em vários concur-
sos como Jovens Instrumentis-
tas do Brasil em Piracicaba, Jo-
vens Instrumentistas de Cordas
Pró-Música em Juiz de Fora,
Jovens Solistas da Orquestra
Sinfônica de São Paulo e Jovens
Solistas da Orquestra Jovem
Municipal de São Paulo.

No Conservatório Superior
de Música de Genebra obteve
também o título de “Perfectio-
nement” e o prêmio máximo
de “Virtuosité”.

Ela é doutora e mestre em
música pela Universidade de
Illinois, EUA, onde desenvol-
veu pesquisa  sobre a produ-
ção camerística com violoncelo
do compositor brasileiro Hen-

rique Oswald.
Danieli Longo, premiada

em muitos concursos, apre-
sentou-se em vários países
como Brasil, França e Itália
como camerista e solista. Fez
aperfeiçoamento na França,
obtendo o “Diplôme d’Enseig-
nement” de piano em 1994 e a
“Medaille d’Argent” em pia-
no pelo Conservatório Nacio-
nal de Música em Strasbourg,
em 1998

Danieli foi membro da or-
questra do Teatro Abril duran-
te a temporada do musical da
Broadway, “A Bela e a Fera”.

27º CONCERTO BUNKYO AOS
DOMINGOS, COM O RECITAL
DE VIOLONCELO E PIANO
QUANDO: AMANHÃ (19), A PARTIR DAS

11H

ONDE: PEQUENO AUDITÓRIO DO BUNKYO

(RUA SÃO JOAQUIM, 381)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3208-1755

CONCERTO AOS DOMINGOS

Recital de Violoncelo e Piano abre
temporada de 2006 no Bunkyo

Cartaz do Concerto Bunkyo aos Domingos

REPRODUÇÃO

Começa em abril, em Curi-
tiba (PR), o “Curso básico de
postura profissional, língua e
cultura japonesa para dekas-
seguis” promovido pela Asso-
ciação Brasileira de Dekasse-
guis - ABD. Este curso é des-
tinado às pessoas que desejam
ir trabalhar no Japão pela pri-
meira vez, pois ensina questões
básicas para que possam se
adaptar melhor na sociedade
japonesa e no trabalho.

“Neste curso vamos ensinar
a escrita e a conversação básica
na língua japonesa para que o
dekassegui possa se virar no Ja-
pão”, comenta Maria Helena
Uyeda, presidente da ABD ao
explicar que o participante tam-
bém vai aprender sobre o com-
portamento dentro de uma fábri-

ca para que, com estes conheci-
mentos, possa amenizar as difi-
culdades na chegada ao Japão.

Ministrado voluntariamen-
te pela professora Irene
Eguchi, que morou seis anos e
meio no Japão, o curso tem
duração de dois meses, dividi-
do em dois módulos e será mi-
nistrado duas vezes por sema-
na, as terça e quintas-feiras,
das 9 às 10h30. Como este
projeto visa ajudar os dekas-
seguis, será cobrado R$ 25,00
de cada módulo, (este custo
serve para pagar despesas de
material e de local). Trata-se
do segundo curso básico de
japonês promovido pela ABD.

Mais informações pelo te-
lefone: 41/3233-8449 ou pelo
e-mail: abd@abdnet.org.br

CIDADES/CURITIBA

Dekassegui terá curso de postura,
língua e cultura japonesa

Acomissão organizadora
da 21ª Festa de Outo
no – Akimatsuri, que

será realizada no período de 7
a 9 de abril, em Mogi das Cru-
zes, esteve reunida na segun-
da-feira passada (13) com se-
cretários e coordenadores da
Prefeitura de Mogi. O assun-
to foi acertar os últimos deta-
lhes da festa que este ano
acontecerá na sede do Bunkyo,
no bairro Porteira Preta.

Coordenada pelo chefe de
gabinete do prefeito Junji Abe,
Gilberto Moro, a reunião ser-
viu para que cada setor da Pre-
feitura expusesse a forma
como colaborará com o even-
to. Grande parte da infra-es-
trutura da Festa do Akimatsu-
ri será de responsabilidade da

Administração Municipal, já
que o evento faz parte do ca-
lendário turístico do município.

Durante os três dias de fes-
ta estão programadas várias ati-

Comissão Organizadora do Akimatsuri
acerta os últimos detalhes da festa

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

vidades culturais, shows, expo-
sições e venda de comida típi-
ca. A festa volta a ser realiza-
da no Bunkyo, pois é um lugar
com grande identificação com

a área rural e também porque
em 2008 será a comemorado o
centenário da imigração japo-
nesa do Brasil. “É a oportuni-
dade de ir nos moldando àque-
le grande evento” disse o coor-
denador geral da festa, Kijiro
Fujii. Ele agradeceu a ajuda da
Administração Municipal, con-
siderando-a fundamental para
o sucesso da festa.

Para Gilberto Moro, o apoio
da Prefeitura será da melhor
maneira possível. “O prefeito
Junji e todos nós temos o maior
prazer em colaborar com uma
festa tão importante como
esta. Ela atraiu quase 60 mil
pessoas no ano passado e es-
peramos, no mínimo, repetir
este número neste ano”, disse
o chefe de Gabinete.

Encontro reuniu organizadores, secretários e coordenadores

DIVULGAÇÃO

Na próxima quarta-feira
(22), acontece a diplomação
dos conselheiros regionais de
turismo do estado de São Pau-
lo. A solenidade será realizada
no Centro de Formação dos
Profissionais de Ensino –
Cenforpe, em São Bernardo
do Campo, com a presença do
governador Geraldo Alckimin.
O diretor do Departamento
Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico e Emprego da
Prefeitura de Registro, Mano-
el Chikaoka, é o conselheiro
titular do município, tendo
como suplente Waldi Eugenio
Cordeiro.

Manoel Chikaoka também
é o vice-presidente da macror-
região chamada de Vertente
Oceânica Sul, que envolve a
Baixada Santista e o Vale do
Ribeira, sendo eleito para a
presidência da primeira gestão
o secretário de turismo de
Praia Grande José Alonso Jú-
nior. A cerimônia de posse da
presidência das oito macror-
regiões que estão divididas o
estado de São Paulo aconte-
ceu em Taubaté no dia 22 de
fevereiro.

Os Conselhos de Turismo
trabalharão para a obtenção de
verbas específicas para o de-

senvolvimento de atividades
turísticas regionais. Os proje-
tos terão de passar pelos con-
selhos municipais para serem
encaminhados ao Conselho
Regional de sua Macrorregião,
o qual, após deliberação, fará
o encaminhamento para o Con-
selho Estadual de Turismo.

Os conselheiros da Verten-
te Oceânica Sul foram defini-
dos em reunião realizada em
Registro no dia 3 de março,
contando com representantes
de São Vicente (Pedro Luiz de
Freitas Júnior e Márcia
Aguiar), Santos (Wania Seixas
e Marcelo Fachada), Peruíbe
(Eduardo Ribas e Ourivaldo
Frigo), Praia Grande (José
Alonso Júnior e Selma Luna),
Bertioga (Manfredo Zepf e
Luiz Júnior), Itanhaém (Silvio
Louzada e Rogério Rodri-
gues), Eldorado (Hetienne
Aguiar e Magda Mendes),
Jacupiranga (Marcio Borges e
Marcelo Rocha), Juquiá (Ser-
gio Ribeiro e Sebastião Bran-
co) e Ilha Comprida (José
Abrão Filho e José Matera).
Os municípios que ainda não
possuem conselho de turismo
mas estão providenciando sua
criação participarão como par-
ceiros.

CIDADES/REGISTRO

Chikaoka toma posse no dia 22
como Conselheiro Regional

O secretário de Registro Manoel Chikaoka (3º, no sentido horário)

DIVULGAÇÃO

A Associação Cultural e
Esportiva Tucuruvi realizou no
último dia 12 seu tradicional
Shako Dansu como parte da
programação da Associação
de Shako Dansu da Zona Nor-
te, trazendo participantes de
diversas associações nipo-bra-
sileiras da Capital.

Tradicional também pelo fa-
moso jantar oferecido aos par-
ticipantes do Karaokê Dansu,
a renda obtida será destinada
para obras de melhoria de aces-
so aos idosos dentro da Asso-
ciação de Tucuruvi e também
implantar o acesso para defici-
entes físicos.

Estiveram presentes direto-
res de dansu de diversas asso-
ciações, além do vice-presiden-

te da Associação Comercial de
São Paulo, Walter Ihoshi; o pre-
sidente da UPK (União Pau-
lista de Karaokê) e da Associ-
ação Cultural e Esportiva Pira-
tininga, Elzo Sigueta; o presiden-
te da Associação Shako Dansu
da Zona Norte, Takashi
Motomura; o presidente da
Acrec (Associação Cultural e
Esportiva Carrão), Junji
Ikemori; e o vice-presidente da
Associação Okinawa de Casa
Verde, José Kanashiro.

Durante o evento, houve
sorteios de flores e brindes em
comemoração à Semana Inter-
nacional da Mulher. O próxi-
mo karaokê Dansu da ACE
Tucuruvi está previsto para o
dia 15 de julho.

ENTIDADES/TUCURUVI

Shako Dansu sorteia flores e
presentes na Semana da Mulher

Walter Ihoshi prestigiou o evento realizado na Zona Norte

DIVULGAÇÃO

O Ciate (Centro de Infor-
mação e Apoio ao Trabalha-
dor no Exterior) promove hoje
o Curso de Integração dos
Nikkeis/Cônjuges no Dia-a-
Dia do Trabalho no Japão. O
encontro, que tem entrada

DEKASSEGUIS

Curso no Ciate discute hoje vivência de brasileiros no Japão
franca, será das 14h às 17h.

Na programação serão dis-
cutidos os seguintes temas: “Pa-
norama atual do Japão: Empre-
gos, educação das crianças bra-
sileiras no Japão e outras ques-
tões que envolvem os dekasse-

guis”, com o presidente do Ciate
e advogado Masato Ninomiya;
“Dicas sobre a vida cotidiana no
Japão através das minhas expe-
riências como dekassegui”, com
Amanda Hayashida; e “Relatos
e experiências: Contatos com os

brasileiros no Japão”, com o pro-
fessor Everson Esteques Lemos.

O Ciate fica na Rua São Jo-
aquim, 381 (prédio do Bunkyo),
1º andar, na Liberdade. As ins-
crições devem ser feitas pelo
telefone 11/3207-9014.

O Hospital Santa Cruz,
através do seu setor de Me-
dicina do Trabalho, promove-
rá no próximo dia 29, das 20
às 21h30, o simpósio “A in-
serção da pessoa com defi-
ciência no mundo do traba-
lho: a lei de cotas e a fiscali-
zação do Ministério do Tra-
balho”.

Os palestrantes serão a
advogada e chefe da fiscali-
zação da Delegacia Regional

do Trabalho do Estado de São
Paulo, Lucíola Rodrigues Jai-
me, e o médico e auditor fis-
cal do Trabalho, José Carlos
do Carmo. Ambos são auto-
res do livro “A inserção da
pessoa com deficiência no
mundo do trabalho: o resgate
de um direito de cidadania”.

O evento acontecerá no
auditório do Hospital Santa
Cruz (rua Santa Cruz, 398,
Vila Mariana, próximo à es-

MERCADO DE TRABALHO

Santa Cruz promove Simpósio sobre pessoa com deficiência
tação Santa Cruz do metrô).
As inscrições gratuitas po-
dem ser feitas até o dia 27
de março, pelo telefone 5080-
2489. Vagas limitadas.

Novo site – O Hospital San-
ta Cruz está com um novo site
na rede. Desenvolvido pela
Digitaldream, o novo site tem
uma interface mais funcional
e limpa, além de uma introdu-
ção animada, ao som de uma

música eletrônica ao fundo.
Além de diversas informações
institucionais, o navegador ain-
da tem acesso às últimas notí-
cias e eventos do hospital.

Alguns setores do hospital
podem ser visualizados em
imagens de 360º no link Visita
Virtual. A idéia é disponibilizar
também uma área exclusiva
para médicos. O endereço da
página do HSC é www.hospi-
talsantacruz.com.br.
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Com o objetivo de dar se-
qüência ao trabalho de desen-
volvimento de temas que auxi-
liam no desenvolvimento dos
praticantes e do kendô no Bra-
sil, a Confederação Brasileira
de Kendô (CBK) realizará no
próximo dia 26, no Hotel
Pathernon Towers Paulista (re-
gião central de São Paulo), o 1º
Simpósio Brasileiro de Kendô.

As inscrições, por acade-
mia ou associação, deverão ser
efetuadas até a próxima segun-
da-feira (20). A entidade infor-
ma que não serão aceitas ins-
crições fora do prazo.

Dirigido a todos os filiados
da CBK, o evento terá início
às 8h com a realização da pa-
lestra “A Importância dos
Exercícios de Aquecimento e
Alongamento Muscular do
Kendô”, onde o fisioterapeuta
e professor Ricardo Mitsuo
Gondo (ex-praticante de kendô
– 3º dan), abordará definição
de exercícios de aquecimento
e alongamento; cuidados e
complicações decorrentes de
exercícios realizados inadequa-
damente; possíveis lesões de-

correntes da modalidade es-
portiva; benefícios dos exercí-
cios de aquecimento e alonga-
mento; e a importância da es-
pecialidade dos exercícios.

Em seguida, será a vez do
ex-judoca e vereador Aurélio
Miguel falar sobre “Desafio e
Superação na Tragédia de um
Atleta Olímpico”. “A Compe-
tição Esportiva na Infância e
Adolescência” é o tema da
terceira palestra a ser minis-
trada pela bacharel em Espor-
te e mestre em Educação Fí-
sica pela Escola de Educação
Física e Esporte da USP, Paula
Korsakas. Encerrando o blo-
co de palestras, às 14h10, será
a vez do administrador de em-
presas Gilberto S. de Souza,
abordar o tema “Atitude: O
Caminho da Vitória”.

1º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE
KENDÔ
QUANDO: DIA 26, A PARTIR DAS 8H

ONDE: HOTEL PATHERNON TOWERS

PAULISTA (RUA MAESTRO CARDIM 407,
PARAÍSO)
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES PELO TEL.:
11/5071-3527 (COM ADRIANA)

ARTES MARCIAIS

Confederação Brasileira
realizará Simpósio de Kendô

DIVULGAÇÃO

Evento será realizado no próximo dia 26, em São Paulo

Após percorrer mais de
12 mil quilômetros pelo
Brasil, para assistir a

apresentações de 170 jovens
e  aspirantes  a  cantores  de
j-pop e até de músicas enka, a
equipe da Caravana de Kara-
okê da Fundação Japão volta
a São Paulo para sua terceira
e última etapa da competição.
Numa coletiva realizada no iní-
cio da semana, foram apresen-
tadas as observações dessa
longa viagem e os detalhes do
evento que acontece no próxi-
mo dia 26, no Bunkyo (Socie-
dade Brasileira de Cultura Ja-
ponesa).

Para chamar a atenção dos
jovens, o j-pop (estilo pop de
música japonesa). No fundo
disso, um objetivo bem maior.
Despertar o interesse nos alu-
nos (e futuros interessados)
para o aprendizado do idioma.
Entre as 12 mais conhecidas
bandas e cantores de sucesso
atual no Japão, escolhidas por
meio de sites de pesquisa para
serem apresentadas nas eta-
pas regionais, foram pinçados
cinco nomes: L’Arc~en~Ciel,
Ayumi Hamasaki, Ken Hirai,
Orange Range e Hikaru
Utada. Um DVD apresentará
videoclipes, no dia 26, no sa-
lão da entidade na Liberdade,
com comentários do locutor da
Rádio Fênix Celso Likio.

“Nosso objetivo principal é
atingir o público-alvo, de jovens
estudantes de japonês, e fazer
com que eles sintam que o
aprendizado possa ser bem
agradável”, ressaltou o profes-
sor de língua japonesa da Fun-
dação Japão Takashi Miura.
Não é novidade que a música
incentive os fãs a se interes-
sar pelo idioma, querendo
acompanhar a letra da melo-
dia, mesmo os não-nikkeis, que
acabam conhecendo as can-

ções até mesmo pelos animes
que assistem pela televisão.

E pelos cantores selecio-
nados para a última etapa,
percebe-se que a maioria não
tem nenhuma ascendência ori-
ental. Dos 18 finalistas – para
17 apresentações, já que há
uma dupla –, 13 são os que
têm como sobrenome Silva,
Oliveira, Santos, Souza, e ou-
tros ocidentais. Uma das mú-
sicas escolhidas pelo júri foi

“Best Friends”, da dupla ja-
ponesa Kiroro, apresentada
também por uma dupla,
Amanda e Nathália, que “re-
almente pareciam ser as me-
lhores amigas”, disse Miura.

Nos concursos, eram feitas
ainda demonstrações de aula
pela professora Cristina Maki
Endo, para as pessoas repeti-
rem a letra – de músicas do
Smap e Hana-Hana – e acom-
panharem a coreografia. “Em

todos os eventos foi um gran-
de sucesso, e depois do con-
certo do DVD o público mos-
trou-se muito animado. Até os
professores de língua japone-
sa pediram o vídeo”, afirma o
professor Miura.

O público total nas cidades
percorridas – São Paulo, Bra-
sília, Porto Alegre, Manaus,
Rio de Janeiro, Londrina, Be-
lém e Salvador – chegou a
cerca de 1.800 pessoas, numa
jornada que começou em 1º de
fevereiro, e contou com vári-
os consulados regionais e ins-
tituições colaboradoras.

Por ter sido um projeto pi-
oneiro e inovador, os organi-
zadores se surpreenderam
com os resultados e a recep-
ção do público. “Foi difícil pre-
ver os resultados e recebemos
comentários de várias entida-
des. A Fundação Japão espe-
ra assim que mais jovens ve-
nham a demonstrar interesse
pela língua japonesa. Para o
próximo dia 26, o objetivo é
lotar o Bunkyo”, finaliza Ta-
kashi Miura. Na programação
do dia, será mostrado inicial-
mente um vídeo de dez minu-
tos do resumo das etapas re-
gionais, seguido pelos DVDs
de cinco cantores e grupos
comentados com Celso Likio,
aula-demonstração com a pro-
fessora Cristina Endo, o con-
curso que premiará os três
primeiros colocados e o sor-
teio de pôsteres de artistas
japoneses dentre o público
presente.

ETAPA NACIONAL DA
CARAVANA DE KARAOKÊ
QUANDO: 26 DE MARÇO (DOMINGO),
DAS 14H ÀS 17H

ONDE: AUDITÓRIO GRANDE DO BUNKYO

- RUA SÃO JOAQUIM, 381, LIBERDADE

ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES: 11/3208-1755

KARAOKÊ

Fundação Japão realiza etapa final da
Caravana com 17 jovens selecionados

O incentivo de se apren-
der o idioma japonês pelas
músicas se comprova pela
busca dos fãs aos CDs e
vídeos dos cantores e bandas
famosos nas lojas do gênero.
Na Haikai Disc, que fica na
Liberdade, por exemplo, as
vendedoras que lá trabalham
já sabem orientar o consumi-
dor na hora da compra. “Mui-
tos já vêm procurando músi-
cas com letras fáceis de en-
tender. Para começar indica-
mos mais Kiroro, que não é
agitado, ou new enka”, infor-
ma Vivian Kobayashi.

Ela confirma que boa par-

te dos freqüentadores que che-
gam a loja dizem que estão
estudando japonês e querem
ouvir algum CD para aprender.
Mas não só a música ajuda no
aprendizado do idioma. “Às
vezes eles levam DVDs de
novela também, porque se
abordam diálogos do dia-a-
dia.” Os discos com temas de
anime como “Dragon Ball” e
“Naruto” também são uma
grande pedida. “Vêm bastan-
te não-nikkei, se é jovem, pre-
fere j-rock ou anime, se é mais
adulto, querem algo mais tra-
dicional, como enka ou instru-
mental”, afirma a vendedora.

“Eu acho que a música aju-
da sim. Meu irmão aprendeu
a ler pelas letras das músicas,
mas primeiro ficava ouvindo
e decorando. Até os brasilei-
ros (sic), lêem mangá e assis-
tem a animes em que no final
se toca a música-tema”, con-
ta o sushiman Hélio Endo, 28
anos. O também sushiman e
amigo Alexandre Oyama, 36,
já sabia o japonês antes de se
interessar pelo j-pop, mas
para não esquecer, curte ou-
vir canções do The Checkers
ou da Ayumi Hamasaki, entre
outros.

Para a jovem Karine Naka-

sone, 14, o motivo de se ma-
tricular num curso não foi a
música. “Foi por causa da
minha avó, que queria que eu
aprendesse, e comecei a
entendê-la melhor. Depois eu
parei”, lamenta a estudante.
Nem por isso ficou longe de
praticar a escuta mais nativa
e atual, ao menos. “Minhas
amigas que hoje estudam ja-
ponês me indicaram a BoA,
Ayumi [Hamasaki], Utada
[Hikaru] e Glay, que gosto de
ouvir. Quando é bem legal, eu
pego a letra para acompa-
nhar.”

(CY)

Não só j-pop e animes. Enka e novelas também ‘ensinam’ o japonês

A mostra “Simbiose”, do
artista plástico japonês Yasushi
Taniguchi foi prorrogada até o
dia 31 deste mês na Galeria
Deco, em São Paulo. Quem
ainda não viu terá oportunida-
de de conferir 20 obras inédi-
tas, onde o artista de 25 anos
explora a tensão entre os gê-
neros masculino e o feminino
em pinturas em lâminas metá-
licas de serralheria.

Taniguchi usa tinta acrílica
e oxidação para pintar silhue-
ta de delicadas mulheres nuas
em fúria, solitárias ou em gru-
po. Ele se interessa na
sobreposição de elementos dis-
tintos e complementares, pro-
porcionado pelos utensílios
usados por homens e os dese-
nhos de apelo feminino.

Nascido na província de
Gifu (oeste de Tóquio), no Ja-
pão, Taniguchi conheceu o Bra-

sil em 2001, quando trabalhou
como assistente do artista ja-
ponês Nobuo Mitsunashi. Em
2002, entra na Faculdade de
Artes Plásticas de Nagoya, mas
se muda em definitivo para o
País, trancando o curso. Em
2005, participou da mostra “Os
três artistas Nikkeis”, parte in-
tegrante do evento Japan
Experience, realizado na Sesc-
Vila Mariana; da coletiva “Kon-
sei”, junto com artistas japone-
ses, nikkeis e brasileiros con-
temporâneos, além da exposi-
ção coletiva ́ Mix´, em 2003.

EXPOSIÇÃO “SIMBIOSE”, DE
YASUSHI TANIGUCHI
QUANDO: ATÉ 31 DE MARÇO. DE

SEGUNDA A DOMINGO, DAS 10 ÀS 19H

ONDE: GALERIA DECO (RUA DOS

FRANCESES, 153, BELA VISTA)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3289-7067
ENTRADA FRANCA

ARTES PLÁSTICAS

Exposição ‘Simbiose’ prossegue
até o dia 31 de março na Deco

Público tem até o dia 31 para conferir trabalhos inéditos do artista

DIVULGAÇÃO

HOJE E AMANHÃ

12ª Mostra de Cerâmica traz
peças à venda no Naniwakai

Acontece hoje (das 13h às
18h) e amanhã (10h às 18h)
no Naniwa Kaikan a 12ª Mos-
tra de Cerâmica e Outras Ar-
tes. As ceramistas Mutsuko
Ryoji e Massaco Yamamoto
Koga trazem ao local cerca de
300 peças, que também esta-
rão à venda. Poderão ser en-
contradas peças decorativas e
utilitárias, como vasos – que
servem também para o ikebana
–, bijuterias, entre outros, al-

Exposição reúne cerca de 300 peças, que também estão à venda

DIVULGAÇÃO

gumas numa linha mais moder-
na, em branco, como lembra
Massaco.

Complementam a mostra
trabalhos em óleos sobre tela,
do artista Fukuko Morita e fo-
tografias em painéis de Hélio
Ozawa. O Naniwa Kaikan
fica na Av. Domingos de
Moraes, 1.581. Informações
pelos telefones 11/2577-1957
(Massaco) e 5058-3990
(Ryoji).

A Escola Cáritas faz ama-
nhã uma festa para comemo-
rar seu oitavo ano de exis-
tência e trabalho com edu-
cação. Os alunos, familiares
e amigos participam da ce-
rimônia que começa às 10
horas, com a inauguração de
um projeto paisagístico, que
prevê uma fonte d’água ao
lado da estátua de Dom
Bosco, além do plantio de
mudas de árvores e flores.

Desde a manhã até às 14
horas, os visitantes poderão
conhecer os trabalhos da ex-
posição de artes plásticas
desenvolvidas pelos alunos,
que farão monitoria. Todo o
processo de implantação e
reforma da instituição, expli-
ca Érica Hanada, da coor-
denação da escola, é coman-
dado pela Irmã Matilde
Makiyama e patrocinado por
benfeitores e pela Congre-
gação das Irmãs de Carida-
de do Japão.

O evento terá ainda apre-
sentação de um grupo de
dança e trabalhos expostos
de alunos da Kibô-no-Iê. Os
trabalhos artísticos dos alu-
nos da Cáritas ficarão até a
sexta-feira no pátio. O en-
dereço da Escola Cáritas é
Rua Pedro Paulino dos San-
tos, 157, São Mateus. Mais
informações pelo telefone
11/6919-9543.

COMUNIDADE

Escola Cáritas comemora
amanhã aniversário de oito anos

Jornada começou em fevereiro e passou por diversas cidades

O locutor Celso Likio e os professores Cristina Endo e Takashi Miura

DIVULGAÇÃO
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P A N O R A M A
Fotos: Marcus Kiyohide Iizuka

Fundação Japão marcou presença na 19ª Bienal Internacional do Livro... ...que teve também a participação de Roberto Shinyashiki da Editora Gente

Eva Alves, da Novo Glicério, inaugurou uma escola de futebol e uma padaria artesanal...  .. e teve também presença de autoridades como a Lu Alckmin e Mônica Serra

Dia 16, no Memorial da América Latina, aconteceu o
Senac Moda Informação, verão 2007..

 ..no auditório lotado uma palestra sobre moda e as
tendências para o próximo verão...

...cafés e sucos se misturavam com as roupas e os novos produtos da moda brasileira com...

..a sala de estar e muita conversa sobre tecidos... :...e uma apresentação da banda Gasolines

Dia 14 no Bunkyo teve a abertura da Exposição
Pró-Centro de Estudos Nipo-Brasileiros...

...e com a presença de vários artistas registrando os
melhores momentos


