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AGENDA
A MISSA DE SÉTIMO DIA
de Yoshiko Shimizu, mãe de
Orídio Shimizu, atual Tesoureiro Geral do Bunkyo e diretor
superintendente do Banco Sudameris Brasil S.A. (membro
do Conselho Deliberativo),
será celebrada hoje (19), às
15h20, no Templo Hompa
Honganji do Brasil (Rua
Changuá, 108, Chácara Inglesa (Zona Sul de São Paulo).
Yoshiko Shimizu faleceu no
último dia 13 em virtude de
falência múltipla de órgãos.

–

N º 2 2 86 / 2 1 13

–

S Ã O PA U L O , 19 A 25 DE MAIO D E 2 0 0 7

ARQUIVO PESSOAL

JUSTIÇA CRIMINAL NO
JAPÃO, a situação da
criminalidade no Japão e a
metodologia de investigação; o
tratamento dos criminosos e o
sistema de sua recuperação
social é o tema da palestra a
ser proferida por Takeyoshi
Hongo, Tabelião Público e exProcurador Geral Adjunto do
Ministério da Justiça do Japão,
na próxima terça-feira (22), às
18 horas, na Sala da Congregação da Faculdade de Direito da USP (Largo São Francisco, 95, 1º andar).

Criar um elo de ligação com o Japão, através de
acordos comerciais, e mostrar as ações do Centenário da Imigração no estado. É com essas duas
finalidades que uma comitiva formada por lideranças políticas paranaenses embarcou ao Japão
na última quinta-feira (17), país onde ficará até a
próxima semana. Liderado pelo governador Roberto Requião (PMDB), o grupo, que conta com
representantes da comunidade nipônica, busca
ampliar a exportação de álcool, soja e produtos
industrializados. Sobre os 100 anos, a idéia é estender o convite para autoridades de cidades coirmãs para que visitem o estado em 2008.
———————————————–———— | pág 4

Piedade realiza 7ª Festa do
Kaki Fuyu neste fim de semana

O YAKISSOBA BENEFICENTE do Grupo Sempre
Mulher acontece no próximo
dia 3, a partir das 11h30, no
Buffet Tutti Noi ((Rua Joaquim Nabuco, 381), em São
Bernardo do Campo. O convite antecipado custa R$ 12,00
no sistema sirva-se à vontade
ou leve para casa através do
Drive Thhru. Informações
pelo tel.: 11/4125-3438.

O BAILE ALLEGRO, que
acontece no próximo dia 26
(sábado), a partir das 19 horas, no Restaurante Nandemoyá (Rua Américo de Campos, 9, Liberdade), terá animação da Banda Musical Imagem. Os convites custam R$
15,00 (antecipado) e R$ 17,00
(no dia). Informações e reservas pelos tels: 11/3209-2609 /
9904-2237 (com Beth Yajima)

R$ 2,00

Comitiva paranaense vai ao Japão
para mostrar ações do Centenário

O FESTIVAL BUNKA MATSURI é destaque amanhã
(20), das 9 às 17 horas, na sede
do Bunkyo (Rua São Joaquim,
381), no bairro da Liberdade, em
São Paulo. O evento, cujo objetivo é celebrar a cultura japonesa, reúne diversas atrações
como shows de música, danças, exposições e workshops
de artes em um só local e que
prometem encantar o público.
Mais informações pelo site
www.bunkyo. org.br. Tel.: 11/
3208-1755

O 11º BAILE DOS ANOS 70
- KUBA LIBRE será no próximo sábado (26), a partir das
21 horas, no Espaço de Eventos Hakka (Rua São Joaquim,
460), no bairro da Liberdade
em São Paulo. A Banda Appa
Tota promete uma volta ao
passado com um repertório
que inclui hits dos Beatles, Bee
Gees, Carpenters, Rolling
Stones, Creedence, Deep
Purple e muito mais. A realização é do Grupo Kuba Libre.
Mais informações pelo e-mail:
kubalibre@tomas.adm.br

–

DIVULGAÇÃO

A sétima edição da
Festa do Kaki Fuyu de
Piedade prossegue
hoje (19) e amanhã
(20), na sede da Associação Cultural e
Esportiva de Piedade,
responsável pela organização do evento.
A expectativa é atrair
um público estimado em mais de 40 mil visitantes. Para isso,
foram programadas diversas atrações, como shows artísticos
e exposições d eprodutos agrícolas.
———————————————–———— | pág 5

BELEZA EM TÓQUIO – Aos 27 anos e com uma carreira internacional consolidada, a
modelo nikkei Vanessa Handa conquistou um espaço importante na última semana no Japão:
atualmente seu rosto está estampado em um outdoor de 10x6m na região de Aoyama, em
frente à estação Gaien-Mae, uma das mais movimentadas de Tóquio, cidade que possui um
dos metros quadrados mais caros do mundo. Divulgando a linha de cosméticos Ex-Baute, da
empresa Madre-X, Handa assinou um contrato de 1 ano com a empresa e diz que é o trabalho de maior reconhecimento na carreira. O sucesso, afirma, “vem do empenho e dedicação”.

Etapa JBC Brasil do WCS
definirá representante do Brasil
DIVULGAÇÃO

No dia 09 de junho
será conhecida a dupla que irá representar o Brasil na final
mundial do World
Cosplay Summit, o
maior campeonato de
cosplay do mundo. O
evento acontecerá na
Casa das Caldeiras,
na Barra Funda – o mesmo local em que ocorreu a edição
2006 da Etapa JBC Brasil. Os ingressos já estão à venda.
———————————————–———— | pág 12

Atibaia recebe
Tucuruvi realiza
exposição de carpas taikai com ‘feras’ do
hoje e amanhã
karaokê
De olho nas comemorações
do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil, a Associação Brasileira de
Nishikigoi realiza hoje (19) e
amanhã (20), no Parque
Edmundo Zanoni, em Atibaia
(SP), a 27ª edição da Exposição Brasileira de Nishikigoi.
A estância turística é considerada o “berço” da criação e
divulgação das “jóias que nadam” no Brasil.
—————–—— | pág 8

A Associação Cultural e Esportiva de Tucuruvi realiza no
próximo dia 27, em sua sede,
na Zona Norte de São Paulo,
o seu 23º Karaokê Taikai.
Segundo presidente da associação, Yoshio Imaizumi, o
evento recebeu 367 inscrições
e teve que ser encerrada antes do prazo previsto. O destaque fica por conta da categoria Star, que reúne a “nata”
do karaokê.
—————–— | pág 12
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O Soho promoveu mais um Corte Solidário. O evento, que aconteceu no Pátio do
Itaú da Conceição no dia 06 de maio, reuniu centenas de pessoas, que aproveitaram para cortar os cabelos, fazer as unhas e relaxar com a massagem.

Hideaki Iijima e Jaime Higuchi.

O jurista Kiyoshi Harada comemorou seu aniversário com um
almoço que reuniu amigos e familiares. A festa, realizada no dia
05 de maio, aconteceu no salão do prédio da sua residência, em
São Paulo.

Daniel Riviera, Carlos Futigami, Hiroshi
Nishitani e Ernesto Paulelli Neto.

Vivian Kaziyama
comemorou seu
aniversário no Bar
Elephante no Bairro
da Saúde, em São
Paulo, no último dia
12. Amigos e
familiares foram
abraçar a simpática
aniversariante.
Vivian Kaziyama e Tais Yamada.

Erica Kagiyama, Ana Paula Guimarães, Kelly Nakabayashi,
Marcela—, Vivian Kaziyama , Bruno Kabata e Heidi Hirano.

Família Harada: Felícia, Kiyoshi, Maristela, Fernando e o pequeno
Felipe.

O deputado William Woo participou do almoço oferecido pelo
embaixador do Japão, Ken Shimanouchi, no dia 8 de maio, em
homenagem aos membros do Grupo Parlamentar BrasilJapão.Também estavam presentes: cineasta Tizuka Yamasaki;
presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia; embaixador do Japão no Brasil, Ken Shimanouchi; ministra Regina
Dunlop Drª Izaura Maria Soares Miranda, Diretora do Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça; deputado Takayama e demais autoridades. (DIVULGAÇÃO)
Anderson Koike, Vivian Kaziyama, André Koike e Mariana Padilla.

Fabio Mussa Shiraishi, Gabriel Nishikawa, Vivian Kaziyama e
Luciano Modes Arashiro

A JCI Brasil-Japão realizou no dia 09 uma palestra com o vicepresidente executivo e de desenvolvimento tecnológico da
Embraer, Satoshi Yokota. Com apoio da Câmara do Comércio,
o evento reuniu cerca de 90 pessoas, entre empresários e jovens, e aconteceu no Nikkey Palace Hotel.

Lideranças políticas e a cineasta Tizuka Yamasaki no almoço

Jorge Sawasato, Satoshi Yokota e Kiyohiro Saito.

O casal Lucia e Satoshi Yokota entre os membros da JCI BrasilJapão.

O tradicional Festival dos Meninos comemorado no Japão, foi festejado em São Paulo no Pavilhão Japonês do Parque do Ibirapuera. A abertura do evento, no dia 26 de abril, contou com um coquetel e reuniu centenas de pessoas em uma noite fria no Parque.
O evento continuou no final de semana, com diversas atrações atividades.

Autoridades aprovaram encontro com embaixador

Jorge Yamashita, Massahiko Nozue, Tomio
Katsuragawa, Kokei Uehara, Toyoo Okita,
Takanori Sekine e Léo Ota.

3: Ministra Regina Dunlop (à esq.) com deputado William Woo

Núbia Sant´ana e Suely
Kobayashi.
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Hélio Oda, Antônio Rosa Neto, Hideko
Honma, Agenor Honma e Léo Ota.

Fabio Takeda, Erica Hieda, Leandro
Hattori, Léo Ota e Suely Kobayashi.

Shinji Yonamine, Celso Ishiy, Lívia
Kanashiro e Cida Guenka.

Somi Ikeda e Sohen Hayashi.

Léo Ota, Antônio Rosa Neto,
William Woo e Ken Yamazato.
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COMUNIDADE/ BUNKYO

OPINIÃO

Com novos nomes, diretoria busca
um ideal: unir a comunidade nikkei
ARQUIVO/JN

D

epois de vencer mais
uma eleição e garantir
a permanência até
2009, a atual gestão do Bunkyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assistência Social) deu início a “arrumação da casa”. Não, não
se trata ainda da tão esperada
revitalização do prédio ou mesmo das reformas prioritárias,
mas sim da composição dos
nomes que levarão adiante a
regra básica da entidade: a de
divulgar e propagar a cultura
japonesa.
Em reunião realizada na última semana, a diretoria tratou
de agilizar a escolha dos 25
nomes encarregados de gerenciar as atividades e tomadas de
decisões da entidade. Com a
lista fechada, este será o grupo que coordenará todo o trabalho até 2009 [vide Box]. Em
caso de desistência, uma assembléia tratará de analisar
caso por caso e nomear um
novo diretor. Já nas comissões
– 31 no total – apenas 6 confirmaram, até o fechamento
desta edição, os nomes de seus
respectivos diretores (Assistência Social, Planejamento e
Orçamento, Cultural, Esporte
e Comunicação).
Em encontro com a imprensa realizado no último dia
11, os presidentes da Diretoria
e do Conselho Deliberativo,
Kokei Uehara e Kazuo Watanabe, respectivamente, reafirmaram aquilo que todos já suspeitavam: a de que a nova diretoria traria uma mescla de
mulheres, jovens e pessoas
representativas dentro da comunidade. Mantendo a promessa de que membros dos
grupos de oposição fariam parte da diretoria, a atual diretoria fechou com quatro nomes
da chapa Unidade e Evolução,
encabeçada por Raul Takaki.
“Na eleição tivemos três
chapas concorrendo, com a
tentativa de se formar apenas
uma, o que não ocorreu. Das
duas de oposição, a mais forte
era a liderada por Raul Takaki.
Portanto, logo após o término
conversamos e eles concordaram em colaborar conosco
para se formar uma unidade
maior dentro da comunidade”,
explica o desembargador aposentado Watanabe. Também
em pauta, a questão do Comitê Executivo também está praticamente fechada, com a inserção dos quatro primeiros
vices (Jorge Yamashita,
Toshihiko Tarama, Sadao
Kayano e Kihatiro Kita). Ao
longo do tempo, o quarteto

Kokei Uehara e parte de sua equipe: promessa de gestão harmoniosa e transparência dos trabalhos

pode ganhar reforços de
“peso”. “Não é um círculo fechado. De acordo com a necessidade, este comitê poderá
ganhar mais nomes. De início,
vamos começar com os quatro primeiros vices”, diz Uehara.
Olhando a relação, os quatro nomes indicados pela oposição foram Yuho Morokawa,
Issui Takahashi, Hiroshi
Komori e Cláudio Kurita, sendo que o último permanecerá
à frente da comissão de Jovens
do Bunkyo. Para Watanabe,
todas as indicações foram consideradas boas e virão para
somar forças. “Não vetamos
ou escolhemos qualquer nome.
Simplesmente pedimos as indicações e recebemos os quatro. Isso faz parte da chamada integração [nome da chapa
da situação na eleição], que
tanto defendemos”, acrescenta. Com Akio Ogawa, líder do
grupo União, as conversas não
foram concretizadas por “falta de tempo”. “Não conseguimos chegar a um acordo por

falta de tempo. Mas, com o
passar dos meses, vamos analisar o que poderá ser feito.”
Sobre a participação tanto
de Takaki quanto de Ogawa,
Watanabe e Uehara são enfáticos: ambos podem participar,
dependendo das respostas dos
demais componentes da diretoria. Uma solução seria abrir
duas vagas para o Conselho
Consultivo para que ambos possam opinar sobre os rumos e
trabalhos do Bunkyo. “Pode ser
que eles entrem para o Conselho Consultivo, sim. É uma possibilidade de aproveitar as idéias propostas antes da eleição e
somar com as nossas. As portas nunca estão fechadas”, adianta Kokei Uehara. Do outro
lado, porém, a resposta inicial é
de que não havia sentido ocupar cargos sem grande representatividade.
Aproximação com o interior – Ao mesmo tempo em que
definem a lista da diretoria e
já se adiantam para fechar as
31 comissões que hoje com-

Composição em números do Bunkyo
– Gestão 2007/2009 –
Assembléia Geral: 2,5 mil associados
Conselho Deliberativo: 100 membros efetivos e 50 suplentes
Conselho Superior de Apoio e Orientação: 15 membros
Conselho Fiscal: 3 membros efetivos e 3 suplentes
Diretoria: 25 membros
Comissões: 31
Secretaria Administrativa: 34 funcionários
Representantes Regionais: 15 membros

põem a entidade, as lideranças
do Bunkyo focam-se ainda na
aproximação com entidades do
interior. A intenção é selecionar 15 representantes regionais
para que possam representar
os anseios e os planos de divulgar a cultura japonesa em
suas respectivas reuniões.
Para Kokei Uehara, uma
das medidas a serem adotadas
para a aproximação com lideranças do interior é utilizar o
Bunkyonet, ferramenta virtual
que proporciona uma maior
interação com pessoas fora de
São Paulo. Atualmente, na visão dos dois dirigentes, não há
uma maior comunicação devido à distância. “Mas com essa
ferramenta, será muito mais
fácil manter os diálogos, proporcionar um vínculo entre
Bunkyo e demais entidades”,
explica Kokei Uehara.
Kazuo Watanabe também
é claro. Para ele, mais do que
trabalhar a forma com que reuniões e encontros podem ser
melhorados, é fortalecer o real
papel do Bunkyo: a de que é
uma entidade central e, portanto, tem de fazer o papel político. “O Bunkyo é a entidade
central da comunidade. Temos
de fazer o papel político, e não
rivalizar com as demais. Por
isso uma das grandes missões
é estreitar o relacionamento
com todos”, diz ele, lembrando que o trabalho será árduo.
“Há uma renovação agora. É
desafiador tudo isso, mas
vontado é o que não faltará.”
(Rodrigo Meikaru)

Conheça quem são e o que fazem os 25 principais dirigentes do Bunkyo
PRESIDENTE
Kokei Uehara: professor da Faculdade de Engenharia Politécnica na USP (Universidade de
São Paulo) e atual presidente da
Associação para Comemoração
do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil.
VICES
Jorge Yamashita – engenheiro civil, atualmente é consultor do consórcio que está
construindo a linha 4 do Metrô paulista. Já foi secretário
geral do Bunkyo.
Toshihiko Tarama – primo em
segundo grau do atual imperador do Japão Akihito, ocupava
a segunda vice-presidência do
Conselho Deliberativo na gestão anterior.
Sadao Kayano – é engenheiro civil e atual presidente do Nippon
Country Club. Foi o primeiro bolsista do governo japonês do período pós-guerra em 1959.
Kihatiro Kita – contador e advogado, ocupa a presidência da
Sociedade Beneficente Casa da
Esperança Kibô-no-Iê, além de
ser presidente da Associação de
Ex-Bolsistas Gaimusho
Elzo Sigueta – advogado e farmacêutico, dentre outras ocupações, é presidente da ACE Pira-

tininga. Na gestão anterior foi secretário geral.
Emília Tanaka – presidente da
Associação Brasileira de Ikebana,
Tanaka ganhou uma condecoração do governo japonês.
Marcelo Shiraishi – economista
e diretor da Sakura Nakaya Alimentos Ltda, teve como destaque na comunidade a presidência
da Abeuni (Aliança Beneficente
Universitária).
SECRETÁRIO GERAL
Anacleto S. Hanashiro – engenheiro civil, funcionário da Secretaria da Saúde (responsável pela
licitação de obras), atua em grupo de escoteiro. Na gestão anterior foi o 1º Secretário.
TESOUREIRO GERAL
Orídio Shimizu – é diretor superintendente do Banco Sudameris.
1º SECRETÁRIO
Hiroshi Komori – veterinário formado na Nihon University, preside o Nihon Kaigui.
2º SECRETÁRIO
Coji Yanaguita – tecnólogo e coronel reformado da Polícia Militar
do Estado de São Paulo, possui
uma empresa de segurança privada. Foi membro do Conselho Fiscal de 2003 a 2005.
1º TESOUREIRO
Gerson S. Kunii – adminstrador

de empresas e bancário aposentado, é presidente da Associação
Cultural e Esportiva de Vila Nova
Cachoeirinha.
2º TESOUREIRO
Harumi Goya – engenheira civil e
funcionária da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo,
exerceu o mesmo cargo na gestão
anterior.
DIRETORES
ASSISTÊNCIA SOCIAL – Kyoko Nakagawa – psicóloga e doutora em
psicologia, é membro da diretoria
do ISEC (Instituto de Solidariedade Educacional e Cultural).
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO –
Marcelo Hashimoto – economista, é diretor do supermercado
Atacadão e foi presidente da Comissão de Jovens.
CULTURAL – Léo Ota – publicitário, na comunidade atuou como
diretor da Fundação Kunito Miyasaka e é consultor da DPZ relativo ao Centenário, além de cuidar do Pavilhão Japonês.
SOCIAL – Júlia Takako Honda –
atua há vários anos no Bunkyo
na Comissão de Incentivo e do
Coral Bunkyo.
ESPORTE – Jorge Shimao – consultor de gestão da IBM, foi presidente da Comissão de Jovens
2001, e é membro ativo também

na Comissão de Dança e Músicas Folclóricas do Bunkyo.
COMUNICAÇÃO – Victor Kobayashi – administrador de empresas, o presidente do Instituto
Paulo Kobayashi foi assessor
direto da presidência. Foi também presidente da JCI Brasil-Japão.
DEMAIS DIRETORES
Yutaka Toyota – escultor, já
atuou como presidente da Comissão de Artes Plásticas em
várias ocasiões. Atualmente
prepara um evento de artes para
o Centenário.
Issui Takahashi – presidente da
Cotia Seinen Renraku Kyoguikai, assume pela primeira vez um
cargo no Bunkyo.
Yuho Morokawa – é diretor do
Centro Brasileiro de Língua Japonesa e membro do Conselho
Deliberativo do Bunkyo.
Tomio Katsuragawa – administrador de empresa, foi diretor de
Esportes na gestão anterior.
Atua também na Associação do
Centenário.
Marcelo Hideshima – chefe do
gabinete em São Paulo do deputado federal Walter Ihoshi,
ocupou diversos cargos no
Bunkyo e a vice-presidência do
Kibô-no-Iê.

Preocupações com os
eventos da comunidade
*PAULO YOKOTA
Muitos esperam que os
eventos prioritários das comemorações do Centenário
da imigração japonesa no
Brasil sejam finalmente definidos, aglutinando ao máximo
os interessados. Até o momento parece ocorrer uma
exagerada pulverização das
iniciativas, não havendo projetos que empolguem uma
massa expressiva de brasileiros, notadamente da comunidade nikkei.
Apesar dos os esforços
que foram desenvolvidos por
diversos segmentos, infelizmente, parece que todos enfrentaram a falta de um mínimo de consenso.
Do lado brasileiro, o governo constituiu oficialmente
um organismo governamental para cuidar das comemorações coordenado pelo
Itamaraty, e composto por
inúmeros Ministérios. Conta
com a ajuda suplementar da
sociedade civil, da qual faz
parte a comunidade nikkei.
No lado japonês, o Gaimusho estruturou uma entidade
com base no setor privado, do
qual fazem parte diversas organizações oficiais e semioficiais. São iniciativas corretas, pois as comemorações
envolvem o Brasil e o Japão,
não se restringindo a comunidade nikkei, que também
deve ser ouvida.
A comunidade nikkei tentou, com a Associação do
Centenário, dominada por um
grupo limitado de entidades e
personalidades, coordenar as
diversas iniciativas. Mas muitos equívocos foram cometi-

dos, não se conseguindo empolgar os nikkeis espalhados
pelo Brasil, em que pesem
esforços desenvolvidos.
Apesar dos inúmeros alertas sobre as limitações dos recursos disponíveis para as comemorações do Centenário,
predominou a impressão que
não faltariam os indispensáveis. Não se selecionou aqueles que apresentavam viabilidade, pela capacidade de mobilização de recursos dos responsáveis pelos diversos eventos. Não cabe mais chorar
sobre o leite derramado havendo necessidade de um urgente e corajoso enxugamento,
concentrando os poucos recursos disponíveis nos eventos considerados prioritários.
Com muito realismo, as limitações orçamentárias e dos
patrocínios privados em ambos os países são objetivas.
Mesmo com as declarações
das lideranças de grande importância do Centenário da
imigração, impõem uma drástica escolha de prioridade. É
responsabilidade das lideranças assumir a decisão de
selecioná-los, usando como
critério a capacidade de
mobilização de recursos próprios dos portadores dos diversos projetos.
As autoridades de ambos
os países estão esperando
que os líderes da comunidade nikkei expressem os seus
pontos de vista, pois eles precisam cumprir seus papeis
fazendo os cortes necessários, e não esperar somente as
benesses das comemorações.
*Paulo Yokota é economista e presidente do Hospital Santa Cruz

CONVENÇÃO

Copani terá grupo de militares
da reserva durante encontro
A 14ª Convenção Panamericana Nikkei (Copani), a ser
realizada no mês de julho junto com a 48ª Convenção dos
Nikkeis e Japoneses Residentes no Exterior (Kaigai
Nikkeijin Kyokai), ganhará um
reforço extra. Trata-se da inclusão do grupo de discussões
formado pelos militares nikkeis
da reserva. O intuito, de acordo com os organizadores, é
promover o debate sobre o que
pode ser melhorado em relação à comunidade e população
em geral.
Para coordenar a programação e fazer um levantamento de quais militares estarão
disponíveis para o encontro,
fora convocado o general de
brigada Akira Obara. Ainda
em fase inicial de pesquisa, ele
revela, contudo, que só o fato
de ter a presença de militares
durante o encontro “já será
válido”.
“Ao tomar conhecimento
da existência da Associação
Panamericana Nikkei e de
seus objetivos, fiquei entusiasmado com o tema principal da
reunião, que é a contribuição
dos nikkeis em prol da sociedade. Como sempre me preocupei com o que poderíamos
oferecer e ajudar ao próximo,
vi que era uma boa oportunidade de reunir esse pessoal da
reserva e discutir os assuntos
em pauta”, explica Obara.
E não são só os brasileiros
que participarão da reunião.
Militares do Japão também já
estão confirmados para a
Copani. “Por isso queremos
reunir um grupo considerável
de militares brasileiros. A presença do pessoal do exterior
contribuirá ainda mais para a
troca de experiências”, continua o general, adiantando que
já constituiu o Grupo de Militares Nikkeis da Reserva.
Com projeções para o fu-

turo, Obara garante que o encontro trará melhorias a longo
prazo, especialmente por congregar em um mesmo local
militares de diferentes níveis e
patentes. “Só do Brasil temos
feito uma lista com alguns nomes. E são pessoas que fizeram muito pelo Brasil”, diz.
Dentre os nomes que até agora constam, um especial chama a atenção: a do comandante da Aeronáutica, Juniti Saito.
“Contar com ele, nem que fosse para a abertura, seria fantástico. Com certeza é o nikkei no mais alto posto militar.
Ouvir as palavras dele com
certeza trariam um ânimo a
mais para todos.”
Já para o presidente da
Associação Panamericana
Nikkei di Brasil (APN-Brasil),
Noritaka Yano, a inclusão de
mais um grupo só vem a favorecer a reunião. Tanto em termos de participação quanto de
experiência de vida. “São detentores de conhecimento em
nível nacional e internacional.
Repassar isso não só aos outros grupos presentes (advogados, médicos, dentistas, mulheres, etc.) mas também aos jovens é de suma importância,
pois dá um subsídio para aqueles que almejam sucesso na
vida. Na minha visão pessoal,
quem tem uma visão bem clara sobre o que acontece na sociedade são os militares. Eles
pensam em como defender o
país e sempre estão atentos
para antecipar qualquer incidente. É uma fonte de sabedoria”, desta Yano.
Aos militares da reserva que
se interessaram em participar
do encontro, o site da Copani é
o www.copani.org.br. Ou, para
mais informações sobre a programação e inscrições, o tel é
11/3107-8907. O encontro
acontece entre os dias 18 e 21
de julho.
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CENTENÁRIO

Comitiva paranaense embarca
ao Japão para divulgar ‘Imin 100’
DIVULGAÇÃO

D

e olho nos possíveis
acordos comerciais
com os japoneses,
uma comitiva formada por lideranças políticas e empresarias do Paraná está no Japão para fortalecer as relações
culturais e comerciais. Os dois
principais assuntos a serem
debatidos com governadores
de províncias e empresários a
ampliação da exportação de
álcool, soja e produtos industrializados, bem como os preparativos para as comemorações do Centenário da Imigração Japonesa ao Brasil.
Liderado pelo governador
Roberto Requião (PMDB), o
grupo de empresários, secretários do Estado e representantes da comunidade nipo-brasileira divulgará as principais atividades relacionadas ao Imin
100, o Centenário paranaense.
Segundo o presidente da Aliança Cultural Brasil-Japão no
Paraná, deputado estadual
Luís Nishimori (PSDB), a viagem ao Japão será uma das
poucas oportunidade para convidar a Família Imperial para
participar das comemorações.
“Além do fortalecimento
dos nossos laços culturais, teremos em 2008 um reaquecimento do comércio entre os
dois países. Por isso, outro objetivo da viagem é ampliar o
comércio de etanol e soja. Este
último produto é uma tradicional base de muitos alimentos
no Japão”, salienta Nishimori,
confirmando que poderá tratar
também da vinda do cantor
Itsuki Hiroshi ao Brasil. “Vamos ver como será montada a
agenda. Mas a tentativa de trazer o Hiroshi no Centenário é
uma das prioridades.”
Já o governador Requião
deverá convidar ainda o pre-

Requião ficou animado com possibilidade de exportar etanol durante encontro com japoneses

sidente da província de Hyogo
- província irmã do Paraná e participar da entrega de convites aos prefeitos das cidades de Himeji, Kakogawa e
Nishimoya, respectivamente
irmãs de Curitiba, Maringá e
Londrina, cidades que concentram a maior parte da comunidade nipônica que vive no
estado. Atualmente, cerca de
150 mil japoneses e descendentes moram no Paraná.
Curitiba tem a segunda maior
comunidade nipônica do país,
com 6,5 mil famílias.
Negócios - Para o presidente
da Associação dos Produtores
de Álcool e Açúcar do Paraná
(Alcopar), Anísio Tormena, a
viagem ao Japão pode garantir ao Estado um dos maiores
compradores de álcool combustível no mercado externo.
O contato com os japoneses
começou há alguns anos e eles
buscam a garantia de fornecimento para mudar sua matriz
energética, destacou ele.

“Como estamos num processo de expansão nacional de
produção, podemos garantir a
regularidade no fornecimento
que eles necessitam, afirma
ainda Tomena. O Japão consome cerca de 60 bilhões de
litros de gasolina por ano e algumas províncias já estudam
a adição de álcool. A adição
de apenas 3% de álcool na
gasolina num dos grande mercados do mundo é uma soma
considerável”, avalia.
A produção de álcool do
Paraná cresceu 30% na última safra, com uma colheita
próxima de 32 milhões de toneladas de cana e a produção
de 1,5 bilhão de litros de álcool. A expansão na produção
acontece principalmente na
região Noroeste do Paraná,
onde também se concentra a
maioria das usinas do Estado.
A meta do setor é crescer
mais 50% até 2008, o que vai
amplia para 450 mil hectares
a área plantada de cana-deaçúcar no Estado. Atualmen-

te, a área é de mais de 350
mil hectares. O setor gera
mais de 80 mil empregos diretos e 500 mil indiretos no
Estado.
Coordenando a missão empresarial, o secretário da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul, Virgílio Moreira Filho, afirma que o objetivo também é equilibrar o comércio de produtos industrializados. Entre os principais produtos exportados pelo Paraná
em 2006, os destaques ficaram
para alimentos congelados, fios
de seda, café solúvel, óleo de
soja e álcool etílico. Nas importações, lideraram no ano
anterior circuitos eletrônicos,
equipamentos automotivos,
pneus, compressores e automóveis. A missão será o momento para o governo estadual incentivar uma maior diversificação de produtos exportados para o Japão, em especial
de produtos que possuam maior valor agregado, acrescenta
Moreira Filho.

POLÍTICA

Frente Parlamentar Brasil-Japão encontra-se
com embaixador japonês Ken Shimanouchi
DIVULGAÇÃO

Com os trabalhos envolvidos principalmente por causa do Centenário da Imigração, a Frente Parlamentar Brasil-Japão foi recebida na tarde
do último dia 8 pelo embaixador do Japão no Brasil, Ken
Shimanouchi, em Brasília, no
Distrito Federal. Em pauta, discussões sobre as comemorações e também o incremento
das relações políticos, econômicas e comerciais entre os
dois países. Para a grande
maioria, o encontro representou um marco importante nas
relações.
Durante o evento, estiveram em torno de 100 parlamentares, entre senadores e deputados que vêm trabalhando
pelo estreitamento das relações bilaterais, com o total
apoio daquela Embaixada.
Para o presidente da Frente,
deputado Hidekazu Takayama

Encontro reuniu lideranças políticas e da comunidade

(PAN-PR), “o encontro foi histórico por reunir muitas autoridades com o princípio de articular e fomentar ainda mais
as relações Brasil-Japão”.
Takayama saudou o embaixador, em japonês, e agradeceu em nome de todos. Também presente no encontro, o
senador Flexa Ribeiro, vice-

presidente da Frente, salientou
a dinâmica da atual diretoria
para incrementar o Grupo que,
com o falecimento do deputado Paulo Kobayashi, abriu-se
uma lacuna, devidamente preenchida e engajada pela atual
diretoria. Também foram saudados os vice-presidentes, deputados William Woo (PSDB-

SP) e Walter Ihoshi (DEMSP) que embarcaram na última quarta-feira (9) para o Japão a fim de mostrar os trabalhos desenvolvidos tanto a curto prazo (Centenário), quanto
a médio e longo prazo, em especial nas causas envolvendo
os trabalhadores brasileiros
residentes no país.
Com o advento do Centenário da Imigração japonesa,
já está formalizado o convite
ao ministro japonês Taro Aso
para vir ao Brasil e vice-versa. E os trabalhos não param,
de acordo com Takayama. Na
última quinta-feira, em reunião
na Câmara dos Deputados,
novas articulações estarão sendo concretizadas. “Vamos trabalhar com afinco para a realização dos festejos. E, claro,
de olho no crescimento tanto
do Brasil quanto do Japão”,
disse o deputado paranaense.

OPINIÃO

Estudantes: ontem e hoje
*SHIGUEYUKI YOSHIKUNI
Há muito tempo que as
vejo passar defronte a minha
casa. Crianças, com uns seis
ou sete anos. Apesar da idade, carregam volumosa mochila nas costas. São as que
freqüentam os primeiros
graus do fundamental, em
escola particular.
Só por curiosidade, pedi
para mostrarem o que eles levavam. Quantas coisas: livros, cadernos, papel para
desenho, réguas, estojo com
inúmeros lápis, canetas de
diversas cores.
Como a educação mudou.

Será que para melhor? Tenho
sérias dúvidas. No meu tempo
– mania de velho essa de falar
do passado – não necessitava
de tanta coisa. Se me lembro,
passei todo o curso fundamental e médio sem adquirir um livro. Ia à escola com apenas
lápis e caderno. E olha que durava o ano inteiro. Adquirir livros só na faculdade. Ainda,
assim, poucos, nem o necessário às vezes. “Xerocava-se”,
ainda é assim (?), a maioria das
lições.
Tive um professor de história geral, isso já na faculdade,
que ditava o ponto do início ao
final da aula. Nunca exigiu li-

vro ou apostilas. Levava umas
fichas numeradas. Numa certa aula, uns estudantes pregaram-lhe uma peça. Durante o
intervalo, como ele deixava as
fichas na mesa, surrupiaram-lhe
umas fichas do monte. Quando ele retornou, reiniciou a ditar normalmente, até um aluno
alertá-lo de que o trecho estava sem sentido. Olhou, pesquisou, não encontrando a seqüência da lição, ante à gargalhada
de todos, encerrou a aula e foi
embora.
Quando os professores exigiam que adquiríssemos determinado livro, o protesto era geral. Argumentavam que o livro

era caso perigoso. E davam
exemplos. A bibliotecária da
faculdade ao tentar alcançar
uma obra no alto da estante
caiu e quebrou as pernas.
Uma aluna lendo Drummond
foi atravessar a rua e foi atropelada. Desculpa esfarrapada
para livrar-se da imposição.
Mas todos ríamos a valer, inclusive os professores.
Será que os estudantes
dos cursos superiores são
hoje obrigados a adquirir tantos livros e materiais como os
dos cursos fundamentais?
*Shigueyuki Yoshikuni é jornalista
e reside em Lins

Hierarquia civil e
hierarquia militar
PARTE I
KIYOSHI HARADA *
Hierarquia significa ordem e subordinação dos poderes eclesiásticos, civis e
militares.
Na hierarquia civil, há uma
graduação de autoridade correspondente a inúmeras categorias de servidores públicos lato sensu (agentes políticos, funcionários públicos,
empregados públicos) da
mesma forma que na hierarquia militar, há ordenação da
autoridade em diferentes níveis dentro da estrutura das
Forças Armadas. No Exército, o General de Exército encontra-se no topo da hierarquia. Não existe mais o posto de Marechal de Exército
em tempo de paz. Na Aeronáutica, situa-se no topo da
hierarquia o Tenente Brigadeiro, ao passo que, na Marinha, o posto de Almirante de
Esquadra representa a mais
elevada graduação em tempo de paz.
Há, contudo, uma diferença sutil entre a hierarquia militar e a hierarquia civil. A hierarquia militar está diretamente relacionada com a instituição militar, ao passo que,
a hierarquia civil encontra-se
relacionada com a pessoa física ocupante do cargo ou
função.
Por isso, na hierarquia militar a sua observância é bem
mais rigorosa e a sua quebra
implica desestabilização da
estrutura institucional. A quebra de hierarquia no Exército, no passado, serviu de estopim para a deflagração do
Movimento Revolucionário
de 1964. No governo Geisel,
quando houve divergências
entre o Presidente da República e o Ministro do Exército, General Silvio Frota, representante da linha dura, em 12
de outubro de 1977, este foi
exonerado e toda corporação
militar passou a subordinarse, sem problemas, ao novo
Ministro. O importante é a
instituição e não quem está
no comando da instituição.
Mais recentemente, quando o Presidente da República interferiu na hierarquia e
disciplina no âmbito da Aero-

náutica, impedindo a punição
dos militares controladores de
vôos que haviam se rebelado
(motim), houve imediata reação das três forças singulares, exatamente porque a hierarquia militar está mais ligada à instituição militar, de
natureza perene, e menos à
pessoa que exerce a autoridade, necessariamente, de
natureza temporária. Por isso,
o Presidente da República
teve que voltar atrás. Para
alguns leigos o Presidente da
República, por ser o comandante supremo das Forças
Armadas, poderia passar por
cima do comandante da força singular. Ora, exatamente
por ser o comandante supremo a quebra da disciplina e
da hierarquia militar por parte dele é bem mais grave do
que a quebra perpetrada, por
exemplo, por um sargento.
A hierarquia civil está
sempre ligada à pessoa que
detém o poder hierárquico, o
poder de ordenar. As pessoas são passageiras, ao passo
que, as instituições são permanentes. Por isso, ela é
menos eficaz do que a hierarquia militar. As autoridades são sempre passageiras.
É comum os servidores
de escalões subalternos deixarem de executar as ordens
emanadas de escalões superiores, quando há mudanças
das pessoas ocupantes de
cargos correspondentes a
esses escalões superiores. A
ordem dada por um
governante (Presidente da
República, Governador ou
Prefeito) no final de mandato dificilmente será cumprida
pelos subordinados.
Só para citar, um exemplo no âmbito do Município de
São Paulo.
Em setembro de 1988, o
então Prefeito Jânio Quadros
autorizou a ACAL -Associação Cultural e Assistencial da
Liberdade, antiga Associação
de Lojistas da Liberdade, a
ocupar, a título precário, o terreno sito à Av. Liberdade, remanescente de desapropriação, e que vinha servindo
como depósito de lixos, para
edificação de sua sede social.

* Especialista em Direito Tributário e em Direito Financeiro pela FADUSP.
Professor de Direito Tributário, Administrativo e Financeiro. Conselheiro
do Instituto dos Advogados de São Paulo. Presidente do Centro de Pesquisas e Estudos Jurídicos. Membro do Conselho Superior de Estudos Jurídicos da Fiesp. Ex Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica do Município
de São Paulo.
Site:www.haradaadvogados.com.br
E-mail: kiyoshi@haradaadvogados.com.br

CENTENÁRIO/SANTOS

Logomarca é escolhida para
homenagear imigração
O trabalho
denominado
“Bolas com
Ideogramas”
foi o grande
vencedor do
concurso da
marca comemorativa ao
Centenário da
Imigração Japonesa no
Brasil, realizado pelo Museu do Café, em
Santos. O premiado foi
Rodrigo Nogueira Sommer. A
Comissão Julgadora foi formada por Eduardo Carvalhaes
Júnior, diretor de desenvolvimento do Museu do Café,
Lincoln Seragini, da Design de
Idéias, José Eduardo Costa,

GSB2, Bechara Abdalla Pestana Neves, da Condepasa, e
Naoya Miyakawa, da MC
Coffee.
Os critérios para a premiação levaram em conta elementos como o centenário da imigração japonesa; o Brasil; o
Japão e o café. “Bolas com
Ideograma foi o trabalho escolhido por conter todos os requisitos e pela idéia inspiradora
de retratar simultâneamente
nas bolas as cores do Brasil e
do Japão e de forma sútil, a
cereja do Café. Outro fator
considerado relevante e de
grande associação com o Japão, foi a forma da escrita dos
dizeres na vertical, típica da
escrita japonesa”, explicou
Lincoln Seragini.
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CIDADES/OURINHOS

CIDADES/PIEDADE

7ª Festa do Kaki Fuyu deve
atrair mais de 40 mil visitantes

Ourinhos quer ser o ‘município
acolhedor’ dos dekasseguis

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O

prefeito de Ourinhos,
Toshio Misato (PSDB),
se reuniu no último dia
8 com o presidente do Sebrae
(Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas),
Paulo Okamotto, em Brasília.
A reunião foi agendada pelo deputado federal Walter Ihoshi
(Democratas-SP) e tratou do
tema “Dekassegui empreendedor e cidadão”.
Criado pelo Sebrae para
transformar a presença de imigrantes em fator de desenvolvimento, o programa “Dekassegui empreendedor” visa também a preservação e o crescimento do capital acumulado
pelos dekasseguis durante o
período de trabalho nas empresas japonesas, procurando
canalizá-lo para o desenvolvimento econômico regional e
nacional.
A intenção do prefeito
Toshio é trazer o programa
para Ourinhos com o intuito de
criar uma estrutura para atender aos brasileiros que buscam
oportunidade de vida no Japão,
tanto na ida quanto no seu retorno, criando na cidade um
“Centro de Apoio ao Dekassegui”.
A idéia é capacitar o futuro
dekassegui para os melhores
empregos disponíveis no mercado japonês. Quando estiver
vencendo o período de trabalho, os interessados já começariam a receber informações
sobre as demandas do mercado ourinhense, oportunidades
de negócios, viabilidade de investimentos, proporcionando
uma estrutura sensível à causa de quem ficou anos fora da
terra natal, prestando assessoria, consultoria para aqueles
que quiserem empreender no
município.
“Na verdade, já tivemos
duas conversas com o SebraeSP e estamos dispostos a firmar essa parceria nos próximos meses. O encontro com
o Paulo Okamotto foi mais no
sentido de recebermos o sinal
verde já que as conversas com

Centenas de caixas do kaki fuyu estarão à venda durante o evento

Prefeito Toshio Misato em encontro com Paulo Okamotto discutiu detalhes sobre inserção de programa

o Sebrae-SP estão bastante
adiantadas”, garantiu.
Despreparo – O próximo passo será a formalização desse
convênio através de um
triunvirato formado pela Prefeitura, o Sebrae e o Aeco [Associação Cultural e Esportiva de
Ourinhos]. “No Congresso, estamos contando com o apoio do
deputado Walter Ihoshi, vicepresidente
da
Frente
Parlamente Brasil-Japão”, comentou o prefeito, acrescentando que a criação de um Centro
de Apoio ao Dekassegui é um
sonho antigo.
“A idéia surgiu em 1998,
quando estive no Japão justamente para tratar de questões
como essas. Tive oportunidade de retornar em 2005 para
entender melhor esse processo e, pelo que constatei, o município que não tiver sintonizado com os problemas dos dekasseguis terá problemas em
recebê-los de volta”, disse
Misato em entrevista ao Jornal Nippak.
O prefeito lembra que uma

das reclamações dos prefeitos
japoneses refere-se à falta de
informações sobre a cultura
japonesa. “Eles [prefeitos japoneses] solicitaram que os
dekasseguis fossem minimamente preparados sobre a cultura japonesa e conceitos triviais das empresas para onde
vão”, explicou. “Por isso, a
capacitação será feita antes,
durante e depois de sua estadia no Japão”, revelou.
Segundo ele, a proposta
não é atrair apenas os eventuais investimentos que os dekasseguis possam fazer no
município. “Também queremos
ajudá-los em sua readaptação”, informou Misato, acrescentando que Ourinhos conta
atualmente com cerca de 400
famílias nikkeis.
Famílias – Uma das preocupações é quanto à família dos
dekasseguis. “Muitas delas
foram para o Japão com filhos
ainda pequenos e, quando voltam, as crianças se perdem
pela diferença cultural e de idioma. A prefeitura, através da

Secretaria de Educação, preparará um programa específico de atendimento aos filhos
dessas famílias”, disse Misato,
afirmando que o objetivo é
atender não só os dekasseguis
de Ourinhos, mas também os
de outras regiões.
“Ourinhos será um município acolhedor para os dekasseguis, prestando a eles um
atendimento diferenciado,
adaptado às necessidades de
quem ficou anos longe do Brasil, e, ao mesmo tempo, atraindo investimentos para o município que ajudarão no desenvolvimento econômico de Ourinhos. Já estamos atraindo investimentos de empresas, tornando o município mais atrativo, e queremos fazer o mesmo com os dekasseguis”, justifica.
Participaram da reunião,
além do deputado Walter
Ihoshi, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Luiz
Augusto Perino e o gerente do
escritório do Sebrae em Ourinhos, Wilson Nishimura.
(Aldo Shiguti)

Prefeito busca parcerias para o Parque Centenário
DIVULGAÇÃO

que vem solicitando que as
contribuições sejam dadas dentro da realidade e da possibilidade de cada um.

Empresários mostraram-se interessados em ajudar no Centenário

presidente da Câmara de Mogi
das Cruzes, José Antonio Cuco
Pereira, e o presidente da Associação Pró-Centenário, Osvaldo Nagao.
“Nossa sugestão é que, no
dia 18 de junho, o aniversário
do Centenário seja celebrada
uma missa ecumênica, como
forma de agradecimento a
Deus e também como uma

dutoras, sendo aproximadamente 60 de nikkeis, que cultivam o produto em uma área
estimada em 100 hectares”,
conta Enomoto, explicando que
parte da produção é escoada
diretamente para o Ceasa, em
São Paulo, e outros Estados.
Atrações – Além de shows ao
vivo durante os dois dias, haverá ainda venda e exposição de
produtos agrícolas da região
(caqui, hortaliças, folhas, folhagens e cogumelos comestíveis),
exposição de gado piemontês,
caprinos, ovinos e venda de artesanatos e produtos turísticos,
além de um parque de diversões e praça de alimentação
com pratos típicos japoneses.
(Aldo Shiguti)
7ª FESTA DO KAKI FUYU
DE PIEDADE
QUANDO: HOJE (19) E AMANHÃ (20),
A PARTIR DAS 9 HORAS
O NDE : A SSOCIAÇÃO C ULTURAL E
ESPORTIVA DE PIEDADE (KM 101 DA
RODOVIA SP-250, TRECHO PIEDADE/
PILAR DO SUL)
ENTRADA FRANCA
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 15/3244-1664
(KAI KAN)

PARANÁ

Informativo da Aliança Cultural Brasil-Japão do
Paraná e da Liga Desportiva e Cultural Paranaense

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

O prefeito de Mogi das Cruzes, Junji Abe (PSDB), se reuniu no último dia 10 com um
grupo de empresários em busca de patrocínio para a construção do Parque Centenário
– obra com a qual Mogi das
Cruzes homenageará os 100
anos da imigração japonesa no
Brasil, a serem comemorados
em 2008. O projeto tem valor
estimado em R$ 1 milhão e
será entregue no ano que vem.
Após a formação da Associação Pró-Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, em
março deste ano, Junji vem
participando de reuniões com
grupos de empresários locais.
Os encontros são agendados
após o envio de um ofício em
que o prefeito destaca a importância histórica da data, ressalta seu valor simbólico para
a cidade e solicita o apoio da
iniciativa privada para a concretização do projeto. Além de
Junji, assinam o documento, o

Organizada pela Associação Cultural e Esportiva de
Piedade, a sétima edição da
Festa e Exposição do Kaki
Fuyu prossegue hoje (19) e
amanhã (20), no Kai Kan, com
entrada franca. A expectativa
dos organizadores é receber
mais de 40 mil pessoas, superando o público dos anos anteriores. A festa faz parte das
comemorações dos 167 anos
de emancipação política de Piedade.
Estão programadas diversas atrações como apresentações de danças típicas e
shows com artistas regionais.
Segundo o presidente da
Comissão de Eventos, Toshiro
Enomoto, o objetivo do evento
é divulgar a vocação agrícola
da região. “Em função do clima propício – de dia faz calor
e à noite esfria – Piedade produz o melhor caqui fuyu do
País. E este ano a expectativa
é muito boa já que a produção
e a qualidade estão ótimas e o
sabor melhor ainda”, comemora Enomoto, lembrando que a
colheita do caqui fuyu em Piedade vai de março a junho.
“São cerca de 70 famílias pro-

reflexão sobre a importância da
data. Já a inauguração oficial
do Parque Centenário poderia
ocorrer uma semana depois
porque muitas autoridades estaduais e federais, cuja presença seria fundamental em nosso município, certamente terão
compromissos no dia 18, em
eventos que serão realizados
por todo o País”, disse Junji,

Estrutura – O Parque Centenário será construído na região de Cezar de Souza, em
uma área de 215 mil metros
quadrados e terá o objetivo de
ser um local de circulação de
pedestres e contemplação da
natureza. Apresentado pelo
prefeito Junji Abe no dia 7 de
março deste ano, no gabinete,
o projeto contou com a presença de autoridades políticas,
empresários e representantes
da comunidade japonesa.
A idéia central do parque é
oferecer um espaço para a circulação de pedestres, com áreas verdes para contemplação
e educação ambiental. Os quatro lagos existentes no terreno
serão preservados, assim como
a mata ciliar do trecho em que
o rio Tietê que corta a área.

SUKIYAKI – A Associação
Cultural e Esportiva de Rolândia promove hoje (19) seu tradicional Sukiyaki em sua sede
social. Segundo o presidente
Zen Hatiro Sakiyama, trata-se
de uma promoção da associação com a participação de toda
a comunidade de Rolândia.
Informações pelo tel.: 43/
3255-1325.
BEISEBOL E SOFTBOL –
Hoje (19) e amanhã (20), será
realizado nos campos da Acel,
em Londrina, o 20º Campeonato Brasileiro Interseleções
de Beisebol Veterano Ouro
com a participação de várias
equipes composta de conhecidos beisebolistas, e em Maringá, a 5ª Taça Brasil de Softbol
Feminino, no campo esportivo
da Acema, também com a participação de várias equipes,
numa promoção da Federação
de Beisebol e Softbol.
GATEBOL – Amanhã (20),
será realizado o 19° Campeonato Paranaense de Gatebol
(Rengoo Hai), no campo da
Acema, em Maringá.
FESTIVAL DA CANÇÃO –
A sede da Acea (Associação
Cultural e Esportiva de Arapongas) será palco, amanhã
(20), do I Festival da Canção
– 4 Estações (Shiki no
Utamatsuri).
MONBUKAGAKUSHÔ –
Os interessados em concorrer
a uma Bolsa de Estudo –
Monbukagakushô, do Ministério da Educação, Cultura, Es-

porte, Ciência e Tecnologia do
Governo do Japão e tenham os
requisitos básicos como nacionalidade brasileira e conhecimento da Língua japonesa e/
ou inglesa, podem participar
em Pesquisa (Nível de PósGraduação); na área de Graduação, Escola Técnica Superior e Curso Profissionalizante; Escola Técnica Superior e
Curso Profissionalizante. Mais
informações com o Consulado Geral do Japão em Curitiba
(Rua Marechal Deodoro, 630,
18º andar, sala 18094, telefone
(41) 3322-4919) e e-mail:
cgjcwb@terra.com.br ou com
Estela Fuzii, em Londrina pelo
telefone 43/ 3324-6418 ou na
sede da Aliança, na rua Paranaguá, 1782.
PROFESSOR(A) DE JAPONÊS – A Aliança Cultural Brasil-Japão do Paraná está selecionando pessoas interessadas
em dar aulas de japonês e que
tenham algum conhecimento
também de “origami”, “shuuji”,
“ekaki-utá”, computação em
japonês ou instrumento musical. As pessoas interessadas
devem se apresentar com currículo na rua Paranaguá, 1782
em Londrina e tratar com
Márian, tel. (43) 3324-6418.
CURSO RÁPIDO DE JAPONÊS – Escola Modelo está
formando novas turmas para
o curso de japonês para crianças e adultos. Inscrições na
Rua Paranaguá, 1782, em Londrina. Mais informações com
Marian, pelo tel. (43) 33246418.

JORNAL NIPPAK

6

São Paulo, 19 de maio de 2007

PERFIL

A VITÓRIA DO CONFORMISMO

‘A Liberdade é um pedaço especial do
Japão no Brasil’, diz jornalista italiano
ARQUIVO PESSOAL

O

Japão sempre despertou o interesse do italiano Floriano Terrano,
mesmo quando este era ainda
uma criança e admirava a pintura do Monte Fuji pendurada
no quarto de sua mãe. De
contemplante, ele passou a um
grande conhecedor da cultura
nipônica, a ponto de escrever
para um jornal de imigrantes
japoneses na Itália e de promover conferências sobre o
relacionamento entre o Brasil
e o Japão. A mais recente foi
realizada na última semana,
em Milão, de onde o jornalista
conversou com o Jornal
Nippak via e-mail..
Terrano estudou a arte e a
cultura oriental e foi através dos
convites dos amigos universitários – dá época em que cursava Arte e Cultura Grega e Latin
– que viajou pela primeira vez
ao arquipélago. “Eles me fizeram descobrir a beleza das tradições japonesas. Minhas idas
ao Japão nunca foram a turismo, mas para descobrir a cultura nipônica. Eu sempre fiquei
hospedado na casa dos meus
amigos e, dessa forma, pude
viver, comer e dormir como um
japonês. Eu usava quimono e
tinha zori nos meus pés. Eu era
um japonês, só meu corpo era
ocidental”.
Desde então, o italiano voltou mais seis vezes ao país e
visitou diversas províncias.
Mas foi quando esteve em São
Paulo que encontrou um Japão
que não pôde ver nem no arquipélago. “O bairro da Liberdade é um pedaço especial do
Japão no Brasil. É um lugar
onde os mais velhos preservam as tradições do país de
antes da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que os japoneses da Liberdade são mais japoneses que os próprios japoneses do Japão”, brinca.
Terrano já visitou outros centros dedicados à comunidade
nipônica, como as torres japonesas em São Francisco (EUA)
e em Vancouver (Canadá) e não
esconde o desapontamento com
ambas. A homenagem americana ele considera apenas uma
atração turística, com “descendentes totalmente americaniza-

Terrano, no Museu de Arte Asiática da França: “Eu gosto de dizer que meu coração é japonês”

dos”; já a canadense, “um lugar
perigoso, cheio de drogados e
traficantes”.
“Mas a Liberdade é diferente, um lugar adorável cheio
de pessoas interessantes e tradições. A cultura japonesa está
‘faminta’ agora: as novas gerações não querem preservar
suas tradições e eles só têm
olhos para os modelos ocidentais. Por isso que considero a
Liberdade um lugar de esperança”, acrescenta.
Planos para o centenário –
Na última semana, foi a vez de
transmitir em Milão tudo o que

tem aprendido sobre a integração dos dois países. Na conferência Coração – Kokoro.
História de amor à distância
entre Brasil e Japão, Terrano aborda o início das relações
bilaterais, a imigração japonesa no País, o movimento dekassegui e destaca alguns
nikkeis que se tornaram famosos, como a cineastra Tizuka
Yamazaki, a modelo Juliana
Imai e a cantora de bossa nova
Lisa Ono – que faz grande sucesso na Ásia. “Eu falo sobre
o ‘Japão no Brasil’ e sobre o
‘Brasil no Japão’. Não é sobre o aspecto turístico, eu amo

ter conhecimentos profundos
sobre a cultura nipônica”.
Com a proximidade da comemoração do centenário da
imigração, o italiano planeja a
realização da conferência no
Brasil, mais precisamente, no
bairro da Liberdade. “Espero
que minha ambição se torne realidade”, torce o jornalista, que
chegou até a falar sobre a relação dos nipônicos com fantasmas. “O público ficou bem chocado em saber quanto os japoneses acreditam em fantasmas
e monstros, mesmo o país sendo a nação da tecnologia”.
(Luciana Kulba)

Para Terrano, relação entre Europa e Japão é apenas de turismo
Segundo Floriano Terrano, a
maior concentração de japoneses
na Europa está localizada no Reino Unido e na Alemanha. E é a
cidade alemã de Düsseldorf a eleita pelo italiano como o lugar onde
estão os melhores restaurantes japoneses e lojas de souvenir orientais no continente.
O jornalista acredita que nos
dias de hoje, existam mais semelhanças entre os europeus e japoneses que entre os nipônicos

e brasileiros. “Os europeus e japoneses são muito fechados com
estrangeiros. Inclusive os descendentes que vão ao Japão são
considerados estrangeiros, estranhos para eles. Isso acontece na
Itália também, enquanto que no
Brasil a sociedade é um lindo mosaico feito por todos os povos do
mundo”, justifica.
Apesar dos pontos em comum,
Terrano considera a relação entre
o continente e o arquipélago ape-

nas “de turismo”. “Já o Brasil deu
um trabalho e uma nova vida para
tantos imigrantes japoneses...”.
Quando o assunto é as semelhanças entre nipônicos e
brasileiros, o italiano coloca em
primeiro lugar a consciência religiosa. “Mesmo que tenham religiões diferentes, ambos têm um
sentimento profundo por seus
deuses, mas de formas diferentes. Os brasileiros mostram sua
fé, os japoneses escondem-a”.

RESFEST

Moda urbana japonesa ganha destaque
em festival de cultura pop de São Paulo

POR MARCELO IKEMORI
Muitas vezes deixamos de
lutar no que acreditamos pelo
medo do novo, da mudança,
da inovação.
O ser humano é assim,
psicologicamente a primeira
atitude é a da negação por
uma idéia nova.
Perdemos muitas chances
pelo simples fato de dizermos
não, sem ao menos nos questionarmos. Quem tem uma linha de pensamento mais
aberta consegue pelo menos
pensar nas hipóteses existentes e consegue enxergar as
oportunidades!
Isso se encaixa em tudo
na nossa vida, as vezes a acomodação faz com que se tenha medo de deixar um relacionamento, pois já está acostumado e não se sabe se irá
encontrar uma outra pessoa
tal qual a que te acompanha,
portanto fica com a mesma,
sabendo que tudo já virou rotina, mas não se arrisca, ou

no caso de um emprego,
pode com certeza receber
uma proposta e ficar analisando demais e acabar perdendo a vaga, pois como diz: tudo
já virou rotina e você acaba
dizendo não ao desafio de
encarar algo novo, algo diferente, algo que te motive e faá
ter novas idéias, pois sempre
dizer não é o caminho mais
fácil não é mesmo?Pois se os
outros tentarem e falharem
você ainda pode culpá-los.
Sem se engajar em nada,
sempre em cima do muro, esperando que os outros digam
sim por você!Que os outros
tenham coragem de dar suas
opiniões, que lutem por você!
Temos que eliminar a maneira negativa de ver tudo,
pois nós só podemos enxergar de duas maneiras, reconhecendo o lado positivo ou
o lado negativo de todas as
coisas, portanto como diz
uma música muito bonita, vamos dizer mais vezes sim do
que não!

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

IMPOSTO DE RENDA PAGO NO JAPÃO

O que é importante para
quem vai a trabalho
PARTE 1
Todas as pessoas que obtêm qualquer tipo de rendimento no Japão estão sujeitos a pagar o Imposto de Renda, como ocorre em outros
países, inclusive o Brasil.
O imposto de renda incide
sobre todas as rendas ocorridas durante o ano, e desta forma os estrangeiros também
estão incluídos nesta condição, desde que considerados
como “residentes” com algum rendimento.
Entretanto, para os estrangeiros definidos como
“não residentes” o imposto é
cobrado de maneira uniforme,
equivalente a 20% sobre a
renda.
Os “residentes” são via de
regra, aqueles que mantêm
endereço fixo no Japão, ou
quando estão em um mesmo
endereço por mais de um ano.
Para que se defina se o
estrangeiro é classificado
como “residente” ou “não re-

sidente” é necessário observar o tipo de contrato de trabalho que foi definido com a
empresa empregadora, tempo de contrato para prestação de serviços pelo trabalhador estrangeiro, condições do
serviço, visto consular e o
tempo de permanência definido no passaporte.
Independentemente da
condição caracterizado inicialmente de “não residente”,
caso o tempo de permanência ultrapasse um ano ou
mais (da entrada no país), o
mesmo será classificado
como “residente”, quando
incidirá o imposto de renda
como qualquer pessoa produtiva com rendimento. Necessariamente, não está definido que este novo contribuinte passe a ter a condição de “residente”.
Qualquer irregularidade
poderá ser esclarecida através do Ajuste de Final de Ano,
conhecido em japonês como
“Nenmatsu Tyosei”

Shinji Jorge Nakaoka
Diretor Executivo

DIVULGAÇÃO

Cabelos compridos e co-loridos, roupas exuberantes e
um grande número
de acessórios que
adornam o corpo.
Se por aqui tal conjunto desperta curiosidade, no Japão a
situação é diferentes. Lá, o moderno
anda de mãos dadas
com a tradição, dividindo o mesmo
espaço. Ficou curioso? Pois é justamente esse contraponto que traz a exposição “Fruits”,
que acontece nesse
fim de semana em Imagens retratam os costumes dos
São Paulo.
fequentadores do bairro de Harajuku, Tóquio
Em cartaz dentro
do festival de cultura pop no cotidianos dos jovens japoResfest, que acontece hoje (19) neses, a mostra promete sure amanhã (20) na Cinemateca, preender. As fotos de Aoki
a mostra traz seqüências de mostram adolescentes e joimagens inicialmente publica- vens que criaram uma excêndas na revista japonesa “Fruits”, trica subcultura baseada na
e registradas pelo criador da pu- reinvenção de elementos típiblicação, Shoichi Aoki. São fo- cos japoneses misturados com
tos tiradas desde 1997 em Tó- elementos ocidentais e peças
quio, capital japonesa, especi- de segunda mão. O resultado
almente dos freqüentadores do são ousados e inesperados
bairro de Harajuku, que se ves- modos de se vestir; uma bustem sob várias influências, dos ca, talvez desesperada, por dimangás à cultura cyber, passan- ferenciação individual em uma
do pelo estilo do movimento sociedade cada vez mais plapunk.
nificada e homogênea. Em
Aos visitantes que nunca meados dos anos 90, estes joviram os modelitos uitilizados vens espontaneamente passa-

ram a se reunir no bairro de
Harajuku, tornando-o, durante
muito tempo, o centro dessa
efervescência e laboratório ao
ar livre de expressão social
através de uma moda independente e única
Filmes e música – Outra representação japonesa também
se prepara para encantar os
brasileiros. Trata-se da cantora Miho Hatori, radicada em
Nova York há muitos anos.
Com o invejável currículo de
quem já foi integrante da lendária banda Cibo Matto, uma
das mais importantes da cena
nova iorquina do final da década de 90, a cantora chega
ao Brasil para apresentar seu
recém-lançado primeiro disco
solo, “Ecdysis” (Rykodisc,
2006). O show acontece neste sábado (19), às 20 horas.
Hatori, que também integrou a banda virtual Gorillaz,
além de ser ex-integrante do
grupo Butter 8 e ter colaborado com Beck e Beastie Boys,
apresetará no Resfest as suas
composições “doces”, que misturam eletrônica com elementos tropicalistas, em uma espécie de mistura de Beck com
Björk. Aos iniciados, segundo
os próprios organizadores, trata-se de diversão garantida e
sonoridade ímpar.
Por falar na cantora Björk,
os cinéfilos de plantão pode-

rão curtir, dentro da programação de filmes do festival, o
longa Drawning Restraint 9,
de Matthew Barney. Rodado
em 2005, a fita mostra a história que se passa em uma refinaria de óleo japonesa, onde
um caminhão cheio de vaselina desfila da fábrica para o
porto. A procissão, liderada
por animais, é ladeada por
centenas de japoneses animados, enquanto o caminhão chega a um enorme baleeiro para
onde a vaselina é bombeada,
em um molde no convés. O
navio parte, e, durante as semanas de viagem, fatos interessantes começam a se manifestar dentro do navio. A
sessão está prevista para começar às 12h40 deste sábado.
RESFEST 10
QUANDO: 19 E 20 DE MAIO, DAS 11H
ÀS 24H
ONDE: CINEMATECA BRASILEIRA (LARGO
SENADOR RAUL CARDOSO, 207, VILA
MARIANA, SÃO PAULO)
INFORMAÇÕES: 11/ 5084-2177
INGRESSOS: RESFEST 1 - R$60 (INTEIRA),
R$30 (MEIA ENTRADA) * DÁ DIREITO A
TODAS AS ATRAÇÕES, INCLUINDO SHOWS /
RESFEST 2 - R$40 (INTEIRA), R$20
(MEIA ENTRADA) * DÁ DIREITO A TODAS
AS ATRAÇÕES, EXCETO SHOWS (PREÇOS DOS
INGRESSOS POR DIA E À VENDA NAS LOJAS

C HILLI B EANS , P IOLA
WWW.INGRESSOFACIL.COM.BR)
SITE: WWW.RESFEST.COM.BR

E

PELO

Daiwa Service
snakaoka@daiwaservice.com.br

Tel (11) 5572-1717 / (11) 3105-2114

ADVB-JAPAN

Chieko Aoki assume
presidência do Conselho
A empresária Chieko Aoki
assumiu a presidência do Conselho Consultivo da ADVBJapan. Por recomendação de
Miguel Ignatios, presidente da
Associação dos Dirigentes de
Vendas e Marketing do Brasil
(ADVB-SP), e escolhida por
unanimidade, Chieko Aoki estará à frente do cargo nos próximos dois anos e será responsável pela escolha dos membros que vão compor as demais posições no Conselho. A
cerimônia de nomeação ocorreu em Nagoya, no Japão, no
dia 12 de maio.
Integrante da comitiva brasileira responsável pelas atividades comemorativas do Centenário da Imigração Japonesa
no Brasil, Chieko Aoki foi convidada a palestrar na Expobusiness, feira realizada anualmente na cidade de Nagoya, no Japão. O evento promove empresas e produtos do Brasil para o

atraente mercado formado por
brasileiros que vivem no Japão.
No dia 12 de maio, o tema
de Chieko Aoki para a platéia
de brasileiros que moram no
Japão foi a valorização do espírito empreendedor, sem perder de vista o foco no resultado, essencial para o sucesso da
iniciativa, e no dia 13, a presidente da rede Blue Tree Hotels
falou na Expobusiness sobre a
gestão de pessoas e as características imprescindíveis à liderança no século 21.
Também foram abordadas
pela palestrante as principais
iniciativas implementadas para
estreitar cada vez mais alianças e incrementar a balança
comercial entre Brasil e Japão.
O roteiro de sua conversa incluiu ainda as crescentes oportunidades de vida e de trabalho disponíveis aos imigrantes
das duas nações também em
seus países de origem.
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FUNDAÇÃO JAPÃO

Participantes do Fellowship
2006 apresentam estudos

Programação da NHK

DIVULGAÇÃO

21 – Segunda-Feira
05:00 NHK News
05:10 Mini Program
05:15 Grand Sumo Summer Tournament
at Ryogoku (B, R)
06:00 Tanka Poetry
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 43
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 The Ultimate Cuisine
10:30 Micro World (R)
10:35 My Gardening
11:00 News & Weather
11:05 NHK Overseas Network
11:40 Asian Word Traveller
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”
Eps. 43
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare”Eps.43 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 Grand Sumo Summer Tournament
at Ryogoku (B)
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Walking the Koshukaido
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 NHK Special
22:50 Pa Pa Saurus
23:00 The Mark of of Beauty (B)
23:25 World Music Album
23:30 News & Sports
00:10 Stylish Men of Yesteryear Encore
00:35 Children Around the World
00:50 Mini Program
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Grand Sumo Summer Tournament
Highlights
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 reasures of Japan: Sacred Sites
and Pilgrimage Routes in the Kii
Mountain Range (B, R)
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

22 – Terça-Feira
05:00 NHK News
05:15 Grand Sumo Summer Tournament
at Ryogoku (B, R)
06:00 Haiku Poetry
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 44
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Living Well at 100
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”
Eps. 44
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare”Eps.44 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 Grand Sumo Summer Tournament
at Ryogoku (B)
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Walking the Koshukaido
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Extracurricular Lesson (R)
20:30 Japan on Site
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 NHK Song Concert
22:43 World Weather
22:45 Tsurube’s Salute to Families
23:30 News & Sports
00:10 Stylish Men of Yesteryear Encore
00:35 Children Around the World
00:50 Mini Program
00:55 Business Frontline

01:15
01:45
02:00
02:10
02:35
02:50
03:00
03:15
03:58
04:00
04:15
04:20
04:25
04:35

News Today 30 Minutes (E)
Health for Today
NHK News
Grand Sumo Summer Tournament
Highlights
News Today Asia (E)
Points at Issue
NHK News
The Moment History Changed (R)
World Weather
NHK News
Overseas Safety Information
Kiddie Craft
Fun with Japanese
With Mother (R)

23 – Quarta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Grand Sumo Summer Tournament
at Ryogoku (B, R)
06:00 Enjoy Learning: The Knowledge
Master
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 45
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. 45
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare”Eps.45 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 Grand Sumo Summer Tournament
at Ryogoku (B)
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Walking the Koshukaido
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Top Runners
20:44 World Weather
20:45 Micro World
20:50 Meet the Legend
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Science for Everyone
22:43 World Weather
22:45 Professionals
23:30 News & Sports
00:10 Stylish Men of Yesteryear Encore
00:35 Children Around the World
00:50 Mini Program
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Grand Sumo Summer Tournament
Highlights
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)

24 – Quinta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Grand Sumo Summer Tournament
at Ryogoku (B, R)
06:00 The Mark of Beauty
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 46
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. 46
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare”Eps.46 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 Grand Sumo Summer Tournament
at Ryogoku (B)
18:00 News

18:10
18:45
19:00
19:30
19:56
20:00
20:30
20:59
21:00
22:00
22:43
22:45
23:30
00:10
00:35
00:50
00:55
01:15
01:45
02:00
02:10
02:35
02:50
03:00
03:15
03:58
04:00
04:15
04:20
04:25
04:35

Whiz-Kids TV MAX
Walking the Koshukaido
NHK News 7 (B)
Today’s Close-up
World Weather
Songs of Our Generation
Neo-Office Chuckles
World Weather
News Watch 9 (B)
Thursday Samurai Drama “Sword
Fights of Jubei Yagyu: The Last
Duel” Eps. 7
World Weather
The Moment History Changed
News & Sports
Stylish Men of Yesteryear Encore
Children Around the World
Mini Program
Business Frontline
News Today 30 Minutes (E)
Health for Today
NHK News
Grand Sumo Summer Tournament
Highlights
News Today Asia (E)
Points at Issue
NHK News
NHK Song Concert (R)
World Weather
NHK News
Overseas Safety Information
Express Yourself! Mini
Fun with Japanese
With Mother (R)

25 – Sexta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Grand Sumo Summer Tournament
at Ryogoku (B, R)
06:00 Enjoy Learning: Real Life Stories
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 47
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. 47
12:00 News
12:20 Friday Variety
12:45 Drama Serial “Dondohare”Eps.47 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 Grand Sumo Summer Tournament
at Ryogoku (B)
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Walking the Koshukaido
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Tokyo Metropolis
19:55 World Weather
20:00 Stylish Men of Yesteryear Encore
20:25 Mini Program
20:30 Variety Show: The Human Body
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Premium 10
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 World Heritage 100 Selection (R)
02:00 NHK News
02:10 Grand Sumo Summer Tournament
Highlights
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Thursday Samurai Drama “Sword
Fights of Jubei Yagyu: The Last
Duel” Eps. 7 (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)

26 – Sábado
05:00 NHK News
05:10 Grand Sumo Summer Tournament
at Ryogoku (B, R)
06:00 Enjoy Learning: History at Hand
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather (E)
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 48
08:30 NHK Weekly News
09:00 Check Your Life Budget
09:30 Extracurricular Lesson
10:00 News & Weather
10:05 Songs for Everyone
10:10 Weekend Japanology (B)
10:54 World Weather
10:55 Overseas Safety Information
11:00 Around Japan Again
11:39 World Weather
11:40 Mini Japanese Lessons
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”
Eps. 48
12:00 News
12:15 Law and Laughter

12:40
12:45
13:00
13:05
13:50
14:00
14:10
14:55
15:00
15:10
15:39
15:40
16:00
18:00
18:10
18:42
18:45
18:55
19:00
19:30
19:59
20:00
20:45
21:00
22:00
22:10
22:53
22:55
23:00
23:10
23:40
00:00
00:25
00:55
01:00
01:10
01:40
02:00
02:10
02:35
02:40
03:00
03:10
04:30

Micro World
Drama Serial “Dondohare”Eps.48 (R)
News
Historical Drama “Furinkazan”
Eps. 20 (R)
Enjoying Hot Springs (R)
NHK News
World Strollers
World Music Album
NHK News
J-MELO (E)
World Weather (E)
Insight & Foresight (E)
Grand Sumo Summer Tournament
at Ryogoku (B)
News
News for Kids Weekly
Our Favorite Songs
Pottery Dream Atelier (R)
Overseas Safety Information
NHK News 7 (B)
Can You Speak English?
World Weather
Exploring World Heritage
News & Weather
Saturday Drama “Hello Mother”
Eps. 1
NHK News
Tonight with Kiyoshi
World Weather
Asian Word Traveller
NHK News
Nature Wonder Land
Inspiring Lives: Europe
Saturday Sports News
MUSIC JAPAN
Overseas Safety Information
NHK News
WHAT’S ON JAPAN (B)
Getting into Nihongo
NHK News
Grand Sumo Summer Tournament
Highlights
Mini Japanese Lessons
The Ultimate Cuisine (R)
NHK News
Go & Shogi Journal
Japanese Narrative Art

27 – Domingo
05:00 NHK News
05:10 Grand Sumo Summer Tournament
at Ryogoku (B, R)
06:00 News & Weather
06:15 Vegetable Gardening Monthly
06:45 Mini Japanese Lessons
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 Japan’s Potential
10:50 World Heritage 100
10:55 Overseas Safety Information
11:00 Time for a Hobby
11:59 World Weather
12:00 News
12:15 NHK Amateur Singing Contest
13:00 News
13:05 Comedy Hour
13:35 With Mother
14:00 NHK News
14:10 Deciphering Science
14:55 World Music Album
15:00 NHK News
15:10 Beautiful Peaks of Japan
15:30 Tokyo Yushun (Japanese Derby)
16:30 Grand Sumo Summer Tournament
at Ryogoku (B)
18:00 News
18:10 Junior High School Diary
18:40 World Heritage 100 Selection
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Battle for Laughs
19:59 World Weather
20:00 Historical Drama “Furinkazan”
Eps. 21
20:45 News & Weather
21:00 NHK Special
21:49 World Weather
21:53 Top Runners Special
23:00 This Week and You
23:40 NY Streets
00:00 Sunday Sports News
01:00 NHK News
01:10 NHK Amateur Singing Contest (R)
01:55 Overseas Safety Information
02:00 NHK News
02:10 Grand Sumo Summer Tournament
Highlights
02:35 Asian Word Traveller
02:40 Three-month English Lessons
03:00 NHK News
03:10 Historical Drama “Furinkazan”
Eps. 21 (R)
03:55 Our Favorite Songs (R)
04:00 NHK News
04:10 Grand Sumo Summer Tournament
at Ryogoku (B, R)
***Programação sujeita a alteração sem
aviso prévio***

Apresentação destaca “Hôjôki” (cabana de nove metros)
Acontece no dia 23 de maio trado em Letras pela Univer(quarta) às 19h30, a palestra sidade Feminina Ochanomizu
de participantes do programa (1981), doutorado em Letras
Fellowship no ano de 2006. O (Teoria Literária e Literatura
encontro, sediado no Espaço Comparada) pela USP (1995)
Cultural da Fundação Japão, e pós-doutorado pela Univertem participação aberta ao pú- sity of the Air, no Japão
blico em geral e entrada gra- (2007).
A apresentação de Nana
tuita.
A apresentação reúne Yumi destaca “Hôjôki” (Anotações
Garcia dos Santos, que falará numa Cabana de Nove metros
sobre a pesquisa “Mulheres quadrados), uma das obras
chefes de família no Japão: essenciais da literatura japoneentre a autonomia e a depen- sa, de autoria de Kamono
dência”, e a professora Luiza Chômei (1155–1212), que deNana Yoshida, da Universida- senvolve uma reflexão sobre
de de São Paulo, que versará a existência humana através
sobre “O espaço da obra de da questão da transitoriedade
Hôjôki, de Kamo no Chômei”. do homem e de sua moradia.
No relato, a capital do JaYumi Garcia dos Santos,
doutoranda em Sociologia na pão, Kyoto, é devastada por
Faculdade de Filosofia, Letras desastres (terremotos, teme Ciências Humanas da Uni- pestade e incêndios). Despeversidade de São Paulo (USP) dindo-se do mundo, o poeta e
e Université Paris 8 no siste- monge budista Kamono
ma de co-tutela, é graduada Chômei deixa a cidade e seem Ciências Políticas na Uni- gue para as montanhas, onde
versidade Católica de Louvain constrói sua cabana e produz
“Hôjôki”, descrevendo suas
(Bélgica).
De setembro de 2006 a ja- escolhas pela vida simples,
neiro de 2007, Yumi participou pelas caminhadas e pelos gesdo programa Fellowship para tos de bondade.
A pesquisa analisa o espaEstudos Japoneses. Sua pesquisa destaca as mulheres che- ço em “Hôjôki”, especialmenfes de família monoparental e te o significado da cabana de
as políticas públicas existentes Hino, que parece transcender
em três países: Brasil, França a concepção da transitoriedade e afirmar-se como algo próe Japão.
As mulheres abordadas no ximo ao “locus amoenus” (o
trabalho são aquelas que se en- “lugar ameno”, próprio da pocontram em situação de única esia de Virgílio, ideal retomaprovedora do lar, por terem vivi- do no Renascimento).
do o rompimento do estado conjugal por separação ou divórcio, APRESENTAÇÃO
ou assumido a maternidade fora FELLOWSHIP 2006
do casamento. No Japão, a pro- DATA: 23 DE MAIO, ÀS 19H30
porção desses domicílios LOCAL: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO
monoparentais femininos ainda JAPÃO (AV. PAULISTA, 37 – 1º ANDAR).
é pequena: 2,7%, enquanto que NÃO É NECESSÁRIO FAZER INSCRIÇÃO
no Brasil é de 18% e na França, ANTECIPADA NECESSIDADES ESPECIAIS
mais ou menos 20%.
ENTRADA GRATUITA
Durante o fellowship, Yumi INFORMAÇÕES: (11) 3141-0110 /
realizou entrevistas com 15 3141-0843
mães e 15 profissionais da área SITE: WWW.FJSP.ORG.BR
das políticas voltadas para
mulheres com filhos, nas cidades da região de Kansai, recorrendo ao método de “relato de vida” para ouvir as experiências de cada um dos entrevistados.
Espaço e literatura – Luiza
Nana Yoshida, professora doutora do Curso de Língua e Literatura Japonesa da Universidade de São Paulo, é formada em Letras pela Universidade de São Paulo, com mes-
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Rádio Banzai: música japonesa
na internet 24 horas por dia
JORNAL NIPPAK

“B

anzai...Banzai...Banzai!” Da tradicional saudação japonesa foi retirado o novo nome
para a “rádio oriental do Brasil”. (Re)Nascida das cinzas
da Fenix 2, a Rádio Banzai estréia na próxima segunda-feira (21), às 10 h da manhã, dando continuidade à proposta de
oferecer música japonesa 24
horas por dia, além da interação dos ouvintes com os radialistas por meio do chat, da
webcam ou do telefone. O
objetivo é atender a crescente
demanda do público brasileiro
pelos diversos estilos musicais
do Japão pelo site www.radio
banzai.com.br.
“A mudança do nome é uma
estratégia para atingir o Japão,
países da América Latina e da
Europa. A Fenix 2 surgiu da rádio
Fenix
do
Japão
(www.radiofenix.net), mas os
nomes estavam confundindo o
público. Já temos força suficiente para prosseguirmos com
um nome não- vinculado à rádio
japonesa após 19 meses no ar”,
afirma o diretor e locutor da
Rádio Banzai, Nilson Nil. Novos
programas específicos, simplificação da navegação, melhorias
no chat e no banco de dados são
algumas das novidades prometidas para o projeto.
Para Nil, o grande diferencial da rádio é o atendimento
personalizado aos ouvintes. De
um playlist de 4 mil músicas,
os amantes da música japonesa podem selecionar as suas
favoritas e ainda dedicá-las às
pessoas mais próximas. Além
disso, a tendência de crescimento da internet, a parceria

Os locutores Miyuki Morikawa e Nilson Nil: conhecimento da cena musical japonesa

com a Rádio Nikkey (dos locutores Paulo Miyagui e Mieko
Senaha) e o aumento do interesse dos brasileiros pelo Japão são apontados como outros pontos a favor da permanência do veículo.
“A rádio não é voltada somente para o público oriental.
Atualmente, há muitos não-descendentes estudando o idioma
japonês que incorporaram a
cultura do anime e do mangá.
Não é só a culinária e os festivais japoneses que atraem a
atenção do público não-nikkei”,
acrescenta Nil. Na programação da Banzai, há espaço tanto
para os ritmos tradicionais japoneses, como o enka, o new
enka e as canções de Okinawa, quanto para os modernos,

como o J-Pop e o J-Rock. Está
previsto também a inclusão de
músicas coreanas e chinesas
no repertório da emissora – fazendo jus ao slogan de “rádio
oriental do Brasil”.
Japão – A experiência de Nil
no Japão proporcionou maior
proximidade da rádio brasileira com o público do país: os
gostos, as preferências e os
hábitos dos japoneses e brasileiros foram considerados pelo
nikkei para elaborar os programas em horários em que a audiência é mais forte por lá devido ao horário. Para ele, a
realidade mudou muito desde
sua primeira ida como dekassegui para Shizuoka, em 1992,
até a visita pela rádio no ano

passado.
“Hoje, muitos ex-dekasseguis brasileiros que eram comerciantes ou tinham formação universitária se tornaram
empresários no Japão. Acredito também que o brasileiro
procura oportunidades, não se
contenta em ser apenas mais
um. As cidades também estão
diferentes. Nos anos 90, tínhamos que procurar telefones
públicos para ligações internacionais e esperar determinado
dia em que eram vendidos produtos brasileiros. Hoje, por
exemplo, as características
brasileiras da cidade de Gunma
são tão fortes quanto às marcas japonesas do bairro da Liberdade, no Brasil.”
(Gílson Yoshioka)

BELEZA 1

Miss Festival do Japão inicia inscrições para candidatas
DIVULGAÇÃO

Beleza, elegância, desenvoltura, simpatia e envolvimento com a cultura japonesa são
as cinco categorias pelas quais
as candidatas da 5ª edição do
concurso Miss Festival do Japão serão avaliadas neste ano.
As inscrições seguem até o dia
24 de junho e para participar,
a candidata precisa ter descendência japonesa e idade mínima de 15 anos.
O concurso Miss Festival
do Japão 2007 acontece no
sábado, dia 21 de julho, no Palco Principal do 10º Festival do
Japão, que traz diversas atrações culturais durante os três
dias do evento. Com o tema
principal “Beleza do Japão”, a
edição comemorativa do décimo aniversário do Festival prepara o público para o Centenário da Imigração Japonesa
no Brasil, em 2008.
Inscrições – As interessadas
podem se inscrever pela
Internet, no site www.festival
dojapao.com, preenchendo a
ficha de inscrição disponível, e
enviando de 2 a 6 fotos, todas
recentes e de boa qualidade
(pelo menos uma de rosto e
outra de corpo inteiro, sem
óculos escuros, boné ou rou-

além do título de representante oficial do evento.
A divulgação do resultado
do concurso e a premiação das
finalistas acontecem no dia 21
de julho, logo após o desfile.
No domingo, 22 de julho, as
finalistas do concurso Miss
Festival do Japão prestigiam as
festividades cumprimentando
o público presente ao evento.

Kendi Yamai (à dir.) com vencedoras do concurso no ano passado

pas largas).
As fotos enviadas não precisam ser profissionais, e as
inscrições também podem ser
feitas pelo correio. Todas as
candidatas menores de 18 anos
devem providenciar uma autorização para participar do concurso, assinada pelos pais ou
responsável legal.
Passada a primeira etapa,
de seleção por fotos, as selecionadas serão chamadas para
o ensaio do concurso. Os trajes serão comunicados somente para as candidatas selecionadas para a etapa final. Den-

tre os prêmios oferecidos pelos patrocinadores do concurso, estão viagens e pacotes
turísticos para as vencedoras,

MISS FESTIVAL DO JAPÃO 2007
DATA: 21 DE JULHO DE 2007
LOCAL: 10º FESTIVAL DO JAPÃO (CENTRO
DE EXPOSIÇÕES IMIGRANTES, RODOVIA
DOS IMIGRANTES, KM. 1,5, SÃO PAULO,
SP)
INSCRIÇÕES: WWW.FESTIVALDOJAPAO.COM
OU CAIXA POSTAL 12824, CEP 04009970, SÃO PAULO, SP (ATÉ 24/06)
INFORMAÇÕES: (11) 6865-4312
E-MAIL: MISSCONTATO@YAHOO.COM.BR

Associação realiza exposição
neste fim de semana
Admiradores das carpas,
ou “jóias vivas”, tem um bom
programa para o fim de semana, com a 27ª Exposição
Brasileira de Nishikigoi. Realizado pela Associação Brasileira de Nishikigoi no Brasil,
o evento acontece no Parque
Edmundo Zanoni em Atibaia,
interior de São Paulo. O evento é uma preparação para as
comemorações do Centenário da Imigração, pois, além
da cidade ser considerada
o berço da criação de carpas, também traduz um
novo pensamento tanto
dos integrantes quanto
dos dirigentes que hoje
tocam a Associação.
Na ocasião, 300
carpas pré-selecionadas de diversas variedades e mais de 50
combinações de cores estarão expostas
aos visitantes. Um
concurso irá eleger
as mais belas a partir da avaliação de
e s tampa,
formato, maneira de nadar, entre outras qualidades.
“É um julgamento
subjetivo, mas é como
ocorre na escolha de
uma Miss. Devem saber
desfilar com elegância,
ter um corpo bonito, beleza e saúde”, explica o vicepresidente da ABN, Carlos
Cyrillo.
O julgamento é feito de acordo com a família de cores e o
tamanho. Assim, obtém-se o 1º,
2º e 3º lugar de cada classe, e
depois os campeões com todas
as divisões. Além da exposição,
haverá pela primeira vez uma
feira de produtos diversos.
Estandes com linhas de equipamentos específicos para a criação de carpas, como filtros, bombas e jardins, estarão à venda
no local. Consultores técnicos
também estarão a postos para
tirar dúvidas dos interessados.
De acordo com Cyrillo, a
mudança de parâmetros dentro
do evento vem de encontro com
a nova filosofia da ABN. A idéia
é entrosar todo o universo que
engloba esses peixes (criadores,
paisagistas, comerciantes, etc) e,
assim, oferecer aos sócios apoio
e orientação. Muito diferente da
política exercida há dois anos,
quando a organização era um
“clube de amigos”, como ilustra
o presidente.
“Antes, os integrantes eram
praticamente isseis. Era como
se ainda vivessem no Japão. Tinham uma visão muito fechada
e, por conta disso, não havia progresso, resultando na falência da
Associação. Em 2005 não tivemos a exposição”, explica
Cyrillo, acrescentando que são

BELEZA 2

Festival de Santos abre inscrições para
interessadas em participar de concurso
O 1º Festival da Imigração
Japonesa no Brasil, evento que
abre o calendário oficial de festejos pelo centenário da imigração, e ocorrerá de 21 a 24 de
junho próximo, no Mendes
Convention Center, de Santos,
abriu inscrições para eleger a
representante da comunidade
japonesa que será a Miss Festival.
As candidatas devem ser
descendentes de japoneses,
com idade igual ou superior a
15 anos, de qualquer cidade do
Brasil. A ficha de inscrição e
o regulamento estão disponíveis pelo site www.miss
festival.com.br. A inscrição
deve ser feita até o dia 1º. de
junho, pela internet ou pelo
correio, na Caixa Postal 12824
– CEP 04009-970 – São Paulo – SP.
Tanto pela internet como

pelo correio, é obrigatório enviar no mínimo duas e no máximo seis fotografias coloridas
recentes, sendo pelo menos
uma de rosto e uma de corpo
inteiro, sem óculos, sem boné
e sem roupas largas.
Não é necessário ser fotografia profissional ou tirada de
book, mas é imprescindível ter
boa qualidade. As candidatas
menores de 18 anos deverão
ter autorização escrita dos pais
ou responsáveis.
As candidatas pré-selecionadas na etapa fotográfica serão convidadas a participar do
desfile, marcado para o dia 23
de junho, no palco do Festival
da Imigração Japonesa, em
Santos. Os jurados avaliarão os
critérios de beleza plástica, elegância, desenvoltura e simpatia.
As primeiras classificadas

ganharão viagens e pacotes
turísticos. Todas serão avaliadas e algumas poderão ser
convidadas para trabalhar no
Japão, como modelo profissional. Mais informações pelo
telefone (11) 6865.4312, ou
pelo e-mail:misscontato@
yahoo.com.br.

esperados para esse fim de semana nada menos do que 10
mil pessoas. Segundo ele, o
nishikigoi já faz parte da
cultura brasileira e não é
justo restringir a entidade
à apenas descendentes.
“Nada se faz sozinho. Vivemos em uma sociedade.
Somos uma equipe.”
E essa boa expectativa de público é mantida
também para os associados. Hoje, há 20 integrantes. Até o fim de
2007, espera-se que
esse número ultrapasse 100. Para isso, a diretoria conta com a
ajuda do comércio, relacionada às “jóias
que nadam”, na divulgação da entidade aos clientes dos
estabelecimentos.
Segundo o dirigente, agora é a Associação que irá ao
encontro dos participantes, e não o
contrário,
como
ocorria
na gestão antiga.
“Nossa proposta foi entendida. Estamos com apoio do
Consulado Geral do
Japão, da Prefeitura
Municipal de Atibaia e
da Acenbra [Associação
Nipo-Brasileira de Atibaia].
Estamos abrindo as nossas
portas, mas sem deixar de preservar as raízes. O cônsul nos
emprestou o cd com a música
do hino nacional do Japão para
tocar neste evento, o que nunca foi feito antes”, declara.
Centenário – Ao mesmo tempo em que acerta os parâmetros dos novos ideais da ABN,
diretores e voluntários já se preparam para o ano que vem.
Nas comemorações do Centenário, Atibaia voltará a sediar a
exposição, por ser considerada
o berço do nishikigoi no Brasil.
O pioneiro na criação, Saburo
Furukubo, dedicou boa parte de
sua vida à criação de carpas.
Agora, cabe a seu filho, Shinishiro Furukubo, homenagear o
pai e continuar os trabalhos à
frente da ABN – de antemão,
sabe-se que ele será o novo
presidente da entidade a partir
do ano que vem.
“Fizemos questão que o herdeiro de Saburo assumisse a
presidência quando a reestruturação será consolidada, além
de ser uma data tão importante”, afirma o atual presidente,
em vista dos cem anos de imigração japonesa no Brasil.
Dentre os planos, estão a de
construir uma estrutura para
abrigar um grande número de
carpas, além de instalar no local cinco esculturas de peixes
feitas em bronze e com um
metro de altura. O local escolhido para abrigar a homenagem
é o Parque Municipal de
Atibaia. “As festas deixarão
apenas saudades, enquanto o
nishikigoi ficará marcado para
o futuro”, define Cyrillo.
(Cibele Hasegawa)
27ª EXPOSIÇÃO BRASILEIRA
DE NISHIKIGOI
QUANDO: HOJE (19) E AMANHÃ (20),
A PARTIR DAS 9H
ONDE: PARQUE EDMUNDO ZANONI
(AV. HORÁCIO NETTO, 1030, JARDIM
TAPAJÓS)
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BARRACAS

Diversidade de produtos à
venda é atrativo para visitantes
MARCUS IIZUKA

GASTRONOMIA

Recheios exagerados fazem fama
do Mercado Municipal Paulista
MARCUS IIZUKA

P

onto turístico de São
Paulo, o Mercado Municipal Paulistano também entrou no roteiro gastronômico da cidade com a fama
do pastel de bacalhau e do sanduíche de mortadela. Um dos
mais tradicionais, o Bar do
Mané hoje vê sua idéia sendo
a responsável pelas extensas
filas que se formam nos diversos boxes que seguiram os
passos da família Cardoso
Loureiro.
Entre eles está Eder Massaro Kurokawa, proprietário
da lanchonete Bem-te-vi.
Quando venceu a concorrência e conseguiu o ponto do box
32 na rua K, o nikkei era estreante no ramo de alimentação, o que não quer dizer que
não tinha experiência para comandar o negócio. Pelo menos
como degustador, eram sábados e sábados no banco de
horas usados para a apreciação dos pratos.
“Era recém-casado e eu
vinha com minha esposa todo
o sábado passear no Mercadão
para comer o pastel de bacalhau e o lanche de mortadela”,
conta Kurokawa, que depois
de seis anos no comando da
lanchonete não consegue comer mais que um pastel por
semana, e isso se ainda for de
um tamanho menor e com
menos recheio.
Segundo o empresário, foi
depois da última reforma no
Mercado Municipal, em 2004,
que os pratos alcançaram grande sucesso. Para ele, alguns
detalhes é que fazem a diferença em comparação com os
também famosos pastéis de
feira. “Na feira, o pastel é frito no óleo e aqui é com gordura hidrogenada. Fora que também acho a massa da feira
mais fininha”.
Mas não é preciso se atentar à receita da massa ou ao
modo de preparo para entender por quê tanta propaganda.
Basta uma mordida para justificar a fama e o preço (R$
7,50) do salgado. “As pessoas
reclamam do preço, mas é um
pastel bem recheado”, rebate
o nikkei.
Por quilo - Para deixar o pastel com quase três dedos de
recheio, Kurokawa compra
direto do importador cerca de
600 quilos de bacalhau por se-

Variedade de frutas incluem desde as populares às exóticas

Sanduíche de mortadela e pastel de bacalhau ganham destaque no roteiro gastronômico de SP

zida, com 150 gramas, os clientes pagam R$ 4,00.

Kurokawa: antes de empresário, experiência como degustador

Receitas de pastel e bolinho consomem 2 tonaladas de bacalhau por mês

mana. O peixe é desfiado e
temperado numa cozinha instalada próxima ao Mercado,
onde funcionários preparam
diariamente centenas de unidades para atender ao público. Num final de semana, por
exemplo, o nikkei calcula que
sejam vendidos cerca de 500
a 600 pastéis.
É nesta cozinha que tam-

bém são fatiadas as diversas
peças de mortadela Ceratti. E
como a ordem é caprichar no
recheio, são necessários 300
gramas do frio para cada sanduíche (R$ 6,00). “Eu acho
demais. Por isso que até inventei a opção Júnior, para quem
não consegue comer com tanta mortadela”, acrescenta o
empresário. Na versão redu-

Turistas – Com tanta concorrência no local, Kurokawa
aposta no atendimento para
atrair clientes. “Esperar na fila,
é normal. Mas ficar 40 minutos para pedir e mais 40 minutos para o prato ficar pronto é
demais. Nos finais de semana, abro duas caixas, coloco
mais uma pessoa para atender
e mais uma fritadeira. A ordem
é que a pessoa não espere
mais que 18 minutos depois que
retirou a ficha”.
No reduto de portugueses
e italianos, além de administrar
o negócio, o nikkei gosta de
observar o movimento e perceber os mais diversos estilos
de freqüentadores que circulam pelo Mercadão. Conforme
os cálculos do proprietário,
cerca de 80% do público é formado por turistas, tanto de outras cidades e estados brasileiros como também de fora do
País. “O engraçado é ver os
estrangeiros fazerem os pedidos. Sai de tudo, até pastel de
camarão!”.
(Luciana Kulba)

Nos 300 boxes espalhados
pelas ruas internas do Mercado Municipal Paulistano podem ser encontrados os mais
variados tipos de alimentos. É
difícil quem resista às ofertas
que vão desde sementes e frutas populares e exóticas, a doces sírios, queijos, castanhas,
cafés, pães, azeitonas e condimentos.
Há opções para todos os
gostos e necessidades.Na lista de ramo de atividade dos
comerciantes, os visitantes
podem encontrar peixarias,
empórios, laticínios, mercearias, avícolas e quitandas.

Sérgio Awoki é um dos proprietários de box do Mercadão.
Instalado há 25 anos com a
Frutaria Showa, o nikkei resolveu dar continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo pai.
Segundo Awoki, não há
preferência dos clientes por
tipo de fruta e a saída é boa
tanto para as de época, como
para as mais exóticas. “Vendo um pouco de cada coisa”,
afirma.
Para aproveitar as compras,
confira abaixo uma receita de
sobremesa preparada com produtos à venda no Mercado:

Creme de ricota com frutas
Ingredientes:
• ½ kg de ricota fresca
• ½ xícara de chá de leite
• 250 g de creme de leite para
chantilly
• 1 ½ xícara de chá de açúcar
• 1 colher de sopa de baunilha
• 1 xícara de chá de morangos
picados
• 1 xícara de chá de abacaxi
cortado em cubinhos
• 1 xícara de chá de kiwis
picados

Modo de Preparo:
Bata no liquidificador a ricota
com o leite, a baunilha e uma
xícara de açúcar até formar
um creme. Reserve. Bata o
creme de leite com o restante
do açúcar até formar um chantilly e misture no creme reservado. Em um recipiente, faça
camadas: creme, abacaxi, creme, kiwi, creme, morangos, terminando com o creme. Leve
para gelar por três horas.

Fonte: site Acessa.com – Só sabor

Vitrais retratam produção
agrícola e pecuária paulista
MARCUS IIZUKA

MERCADO MUNICIPAL
PAULISTANO
RUA DA CANTAREIRA, Nº 306
PARQUE D. PEDRO
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
ATACADO - SEGUNDA À SÁBADO, DAS 22H
ÀS 6H. VAREJO - SEGUNDA À SÁBADO,
DAS 6H ÀS 18H; DOMINGO, DAS 6H ÀS
16H; FERIADO, DAS 6H ÀS 16H
LANCHONETE BEM-TE-VI –
RUA K, BOX 32

Obra demorou cerca de quatro anos para ser finalizada

O Mercado Municipal
Paulistano começou a ser
construído em 1928, com projeto do arquiteto Francisco de
Paula Ramos de Azevedo. O
prédio foi projetado para
substituir o mercado velho,
localizado na rua 25 de Março.
Foram necessários quatro
anos para a obra ser finalizada e depois da longa espera,
o mercado acabou tornandose paiol de armas e munições
devido a Revolução Constitucionalista. As portas do local só foram abertas à população no dia 25 de janeiro de
1933.
A bela arquitetura da
construção teve como influência o estilo eclético, em
moda na época na Alemanha,
Itália e França, sendo uma

das características principais
o uso de fachadas sóbrias,
com colunas internas e externas em estilo grego.
Os 55 vitrais com estilos
góticos são assinados pelo artista
russo
Conrado
Sorgenicht Filho - responsável também por vitrais na
Catedral da Sé - e retratam
cenas da produção agrícola e
pecuária do interior paulista.
No total, são 32 painéis, produzidos com vidros coloridos
importados da Alemanha.
Há relatos de que alguns
soldados que participaram da
Revolução em 1932 treinavam pontaria utilizando como
mira as cabeças das figuras
nos vitrais. Conrado teria trabalhado por mais dois meses
na reposição dos fragmentos
quebrados.
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AUTOMÓVEIS

CÂMERA DIGITAL

Honda Automóveis lança programa
para seminovos da marca

Sony lança máquina com
resolução de 10.1 megapixels
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

C

olocar à disposição dos
consumidores automóveis Honda seminovos
com alta qualidade e certificação de procedência. Esses são
os principais objetivos do Programa Seminovos Honda, já
em operação em toda a rede
de concessionárias da marca
no País.
Além desses diferenciais, o
programa oferece, sem custo
adicional, garantia de um ano
cumulativa à garantia de fábrica e assistência 24 horas no
território brasileiro. Certamente esses fatores contribuem
para que o Programa
Seminovos Honda apresente o
melhor conjunto de benefícios
do mercado, promovendo ainda mais segurança aos clientes da marca.
Para oferecer estas vantagens, a Honda desenvolveu
parcerias com The Warranty
Group Brasil (AON), responsável pela garantia do motor e
da transmissão; Brasil Assistência, para prestação do
atendimento 24 horas; e Chekauto, empresa que fará a verificação de documentos e his-

Modelo tem zoom óptico de 3x e LCD de 3 polegadas

Podem fazer parte do programa automóveis com até sete anos de uso
tórico dos automóveis candidatos a ingressar no programa.
Ao receber o Programa
Seminovos Honda, as concessionárias obtiveram orientação
sobre todos os procedimentos
e processos, desde a compra
do seminovo até sua revenda

e revisões periódicas.
Podem fazer parte do programa os automóveis Honda
com até sete anos de uso,
com limite de 100 mil quilômetros – desde que aprovados na inspeção realizada pelo
departamento de Serviços

Pós-Venda das concessionárias Honda. Entre os conjuntos verificados estão motor,
transmissão e direção, sistema de freios, suspensão,
pneus, sistema elétrico, área
externa e interna do automóvel e itens de segurança.

DEKASSEGUI

Sebrae capacitará dekasseguis para empreendedorismo
A comunidade dekassegui
deve contar, em breve, com
mais uma ferramenta de apoio
na criação do seu próprio negócio. Trata-se do curso “Planejar para Vencer: Dekassegui Empreendedor”, desenvolvido pelo Sebrae (Serviço Bra-

sileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas) através
das Unidades de Capacitação
Empresarial e de Atendimento Individual. “O mais novo
curso tem como foco os dekasseguis que estão indo para
o Japão. A solução educacio-

nal irá orientar o dekassegui no
que se refere a planejar sua
estada no Japão e abrir seu
empreendimento no retorno ao
Brasil”, explica a coordenadora
do curso, Andréia Calderan.
O primeiro piloto do curso
foi realizado no início de abril

em Mato Grosso do Sul. No
período de 28 a 30 de maio, no
Pará, acontecerá o segundo e
último piloto, quando será feita
a capacitação de seis instrutores que poderão aplicar o curso posteriormente. A idéia é que,
a partir da segunda quinzena de
julho, o curso esteja pronto para
ser aplicado nos quatro estados
que desenvolvem o ‘Projeto
Dekassegui Empreendedor’:
Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Pará.
O curso possui uma cargahorária de 24 horas, distribuídas em três encontros presenciais consecutivos de oito horas cada. O primeiro encontro
irá tratar dos temas: Movimento dekassegui – um pouco de
história; A mudança de perspectiva sobre o movimento
social; Vínculo entre empreendedorismo, movimento dekassegui e coragem; Etnocentrismo sob a ótica de Everardo
Rocha; e Técnicas de visualização de futuro.
Já o segundo encontro
abordará os temas: As bases
da auto-estima e os medos que
a afetam; A importância do
relacionamento interpessoal no
mundo empresarial; Cultura e
negócios; As características de
comportamento dos empreendedores; Como as redes se
formam e funcionam; As redes já estabelecidas; Maneiras
de se comunicar com o Brasil
estando no Japão; e Os riscos
da perda de contato com o
Brasil e tentativa de empreender na volta.
Por fim, o terceiro encontro debaterá os temas: A atitude de planejamento; A visão de
futuro; Plano de vida; Planejamento financeiro e o impacto no retorno ao Brasil; e Comprometimento com seus sonhos.
Site do Portal Dekassegui
Empreendedor
www.dekassegui.sebrae.com.br

A Sony Brasil lança no
mercado brasileiro a câmera
digital DSC-N2 com 10.1 mega
pixels, a mais alta resolução da
linha Cyber-shot disponível no
Brasil. O novo modelo conta
com vários diferenciais, que
prometem conquistar do usuário em busca das novidades
em tecnologia aos consumidores antenados no mundo da
moda. A tela LCD de 3 polegadas touch panel possibilita
que, com apenas um toque, o
usuário encontre as funções
que deseja. Além disso, o tamanho da tela promete agradar aqueles que gostam de
visualizar melhor as imagens
clicadas e compartilhar com
amigos e familiares.
O modelo conta com zoom
óptico de 3x, zoom digital de
6x, smart zoom de 17x, lentes
Carl Zeiss Vario Tessar e
25MB de memória interna. O
recurso de alta sensibilidade
permite a captura de objetos
em movimento rápido com redução do efeito borrado das
imagens utilizando o ajuste
máximo de ISO 1600. Também
é possível fotografar sem flash,
em ambientes de pouca luminosidade, como museus, restaurantes e shows, obtendo
imagens com aspecto mais
natural.
A tecnologia de imagem
Clear Photo Plus reduz as possibilidades de fotos manchadas
ou granuladas, mantendo o ruído da imagem em nível mínimo. A reprodução das cores
fica mais próxima da realida-

de, tornando os detalhes das
fotos muito mais perceptíveis.
Já o recurso Slideshow
Musical traz quatro músicas
que podem ser utilizadas como
trilha sonora, sendo que a apresentação das fotos segue o ritmo da música. O usuário pode
adicionar sua trilha favorita –
seguindo o limite de até 4 músicas armazenadas – no formato MP3, através do cabo
USB fornecido com a câmera.
Acessórios – A DSC-N2
conta também com saída
USB/AV, função corretora de
olhos vermelhos, oito seleções
de cenas, capacidade de gravação de vídeos MPEG VX,
zoom óptico no MPEG VX e
picture bridge, para impressão
de fotos direto da câmera para
a impressora, sem necessidade de computador.
A nova Cyber-shot é comercializada com os seguintes
acessórios: bateria recarregável, carregador de baterias, cabo
multi-uso (AV/USB), software
picture motion browser, que
possibilita a edição de vídeos
com a seleção das cenas consideradas mais importantes pelo
usuário, cordão de mão e paint
pen, que permite a inclusão de
desenhos e frases nas fotos,
mais uma forma de personalizar suas produções fotográficas.
O preço sugerido é de R$
2.099,00 e o produto pode ser
adquirido a partir deste mês no
site de vendas www.sonystyle.
com.br e nas lojas especializadas.

PALESTRA

Ex-lutador de sumô participa
de evento na CCIJB
DIVULGAÇÃO

Yoshinobu
Kuroda, exsekitori Waka
Azuma, fez palestra na Câmara de Comércio Indústria Japonesa
do Brasil, durante confraternização dos
associados, em
São Paulo. O Kuroda (à esq.) palestrou para associados
evento
que
aconteceu no dia 10 de maio e o objetivo de se tornar lutador
que teve a participação de mais de sumô, que era o sonho do
de 100 pessoas, contou com as seu pai. Entrou na Academia
presenças do presidente da Tamanoi e em 2001 subiu para
Câmara, Makoto Tanaka; do a categoria sekitori, elite do
cônsul-geral do Japão em São sumo japonês. Em 2003 se
Paulo, Masuo Nishibayashi, afastou do sumô e voltou para
dos conselheiros Takashi Goto o Brasil. Atualmente, Kuroda
e Masahiko Sadakata e do dirige o restaurante Bueno vice-presidente Seiji Ishikawa, especialidade em Tchanco
entre outros.
Nabe -, no bairro da LiberdaKuroda nasceu no dia 21 de de em São Paulo, onde ele
abril de 1976, em São Paulo. mesmo está à frente da coziFoi para o Japão em 1991, com nha
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VELOZES E FURIOSOS

RUMO AO PAN

Prática ilegal, ‘racha’ nas ruas de
SP atrai competidores nikkeis
JORNAL NIPPAK

P

Ilegalidade - Em apenas vinte segundos, tempo médio de
duração do “pega”, como são
também denominados, os pilotos urbanos infringem quatro
artigos, 174, 175, 176 e 308, do
Código de Trânsito Brasileiro
que constitui a Lei 9503/97, da
qual proibem as corridas. E as
penas para essa prática são:
suspensão do direito de dirigir,
apreensão do veículo, multa e
até mesmo, detenção que pode
variar de seis meses a dois
anos de prisão.
De acordo com o tenente
da Polícia Militar Emerson
Masseira, acompanhantes e
espectadores também correm
o risco de punição, dependendo da situação. “Mesmo sem
participar diretamente, a platéia incentiva esse tipo de ato
e também, dificulta a aproximação da polícia militar no local”, acrescenta.
Cerca de cinco operações
específicas são realizadas todos os finais de semana por
meio de denúncias anônimas.
Por conta disso, a PM já tem
mapeado, atualmente, cerca de
60 pontos de “rachas” na ci-

Competições costumam ocorrer de madrugada; no destaque, exemplo de motor “preparado”

dade de São Paulo. Metade
desse número se concentra na
Zona Leste, enquanto no Centro, não há nenhuma ocorrência.
Dentre esses lugares estão
a Avenida Jacu-Pêssego, em
Itaquera; Avenida Escola Politécnica, no Butantã; Avenida Jornalista Roberto Mari-

nho, no Campo Belo e Avenida Doutor Ricardo Jafet, no
Ipiranga até a sua extensão na
Avenida Abraão de Morais,
na Saúde.
Com o órgão de segurança pública atenta, os pilotos
urbanos contam que já tiveram problemas. “Já tive meu
documento apreendido. Estava com rádio e o policial ficou tentando falar com a pessoa do outro lado da linha,
mas ninguém atendeu”, conta Diego, além das fugas de
viaturas policiais.
Entretanto, a autoridade e
a legislação parecem não impedi-los de continuarem o
hobby preferido. Tanto é que
toda semana, encontram-se no
posto, “quantas vezes melhor”

diz Matheus, para disputarem
corridas ou simplesmente para
conversar e trocar informações sobre o incansável assunto: carros.
Nessa paixão dedicam
muito dinheiro para afinarem
cada parte do veículo a seu
modo. “Em termos financeiros, de 70% a 80% são dedicados aos automóveis”, estima Diego a respeito dos gastos de quem é do meio. Além
disso, muitos “racheiros” utilizam os veículos preparados
apenas para os dias de “pegas”, enquanto um outro fica
para o uso no dia-a-dia, principalmente porque seguradoras não cobrem máquinas
modificadas demais.
(Cibele Hasegawa)

REPRODUÇÃO

assam das onze horas.
Já se escuta de longe o
ruído do motor envenenado. Golfs, Saveiros e Civics,
alguns dos veículos mais comuns nesse meio, começam a
movimentar o posto de gasolina. Relíquias como Opalas,
Fuscas e “Gols quadrados”
também marcam presença no
local. Todos com o mesmo
objetivo: disputar corridas clandestinas em vias públicas, os
chamados “rachas”.
Ainda que sejam poucos, a
reportagem do Jornal Nippak
foi em alguns pontos e constatou a participação de nikkeis
nos campeonato urbanos. O
empresário de uma firma automotiva Diego* (os nomes são
fictícios), 27, e o universitário
Matheus*, 22, se conheceram
nas baladas voltadas a comunidade nipo-brasileira e hoje,
são mais um dos pilotos em busca de
aventura. “É uma
sensação de prazer,
adrenalina. É um momento só seu”, ilustra Diego.
Cantando
os
pneus, os carros
saem rumo à pista a
ser trafegada e se
preparam para acelerar. “Seguro o pé em seis mil
giros e meio. Quando for dado
o sinal, tiro o pé da embreagem e piso fundo no acelerador”, explica Matheus.
Os duelos acontecem, entre mesmo automóvel, grupos
e oficinas, podendo haver até
apostas. Por meio de fóruns na
internet, comunidades no orkut
[site de relacionamento] e clubes de marcas automotivas,
são marcados data, hora e local do encontro.
Embora corram de madrugada, quando fluxo é menor, os
condutores não se inibem de
transitar entre caminhões e
demais transportes fazendo ultrapassagens arriscadas. Nessa perigosa diversão, os motoristas chegam a atingir 240 km/
h em vias onde o limite é de 70
km/h.

Guilherme Kumasaka é uma
das esperanças do badminton
DIVULGAÇÃO

Ele não pode
deixar a peteca
cair. Deve fazer
de tudo para
colocá-la no chão
da quadra do adversário para marcar pontos. O jogador de badminton
Guilherme
Kumasaka é um
dos atletas que vão
representar o Brasil nos Jogos PanAmericanos Rio2007, em julho. Na
competição, o nikkei jogará com o
parceiro Guilherme Pardo nas du- Aos 29 anos, Kumasaka afirma: “Quero
plas masculinas da participar ainda da próxima Olimpíada”
modalidade. Primeiro colocado no ranking da para a área de Educação Físicategoria do País, Kumasaka ca por conta das dificuldades
afirma que o resultado dos jo- que sofreria como professor”,
gos é imprevisível devido ao coloca. Segundo o atleta, uma
das vantagens de exercer as
equilíbrio entre as seleções.
“O Brasil pode chegar à fi- duas profissões é o contato
nal, mas, se não estiver atento, com a arquitetura de outros
pode ser eliminado na primeira países durante as viagens das
rodada. O resultado da partida competições internacionais.
Para ele, o início nos espordepende do emocional do jogador, a experiência e o fato de tes aconteceu nas quadras de
jogar em casa não tem o mes- outra modalidade: o tênis.
mo peso. Até prefiro jogar com Dele, trouxe a noção de espaa torcida contra porque a pres- ço, a tática e a habilidade com
são para vencer é do adversá- a raquete. Ao trocar as bolas
rio”, explica. A expectativa da pelas petecas aos 13 anos, o
equipe brasileira pela primeira nikkei encontrou um caminho
medalha da história em pan- novo e desafiador. “Comecei
americanos é grande, apesar no tênis muito cedo e isso acada tradição dos Estados Unidos bou me saturando. Mas a disciplina exigida ajudou no meu
e do Canadá no esporte.
Enquanto o torneio não che- desempenho no badminton.”
Dentre os principais títulos de
ga, Kumasaka concilia os treinos e as competições (o nik- duplas de Kumasaka estão o 3°
kei tentava uma vaga nas se- lugar no Pan-Americano Adulmifinais do Pan-Americano de to 2001, 1° lugar no Torneio
Badminton do Canadá, até o Caribaco em 2002, vice-campefechamento desta edição) com onato no Aberto do México em
a carreira de arquiteto em 2002, 3° lugar no Aberto do CaCampinas. Os treinos diários nadá , 3° lugar no Aberto de
de 3 horas e meia são dividi- Cuba 2003, 3° lugar no Aberto
dos nos períodos da manhã e da Guatemala em 2003, 3° ludo final da tarde (antes e de- gar no Peru Open 2004 e o vicecampeonato no Brazil Open
pois do expediente).
“Sempre tive uma ligação 2006, em São Paulo.
(Gílson Yoshioka)
forte com os esportes. Não fui

JUDÔ

Vânia Ishii fica fora do Pan
DIVULGAÇÃO

Campeonato de arrancada está conquistando competidores nikkeis: ambiente controlado

Evento de arrancada de carros de ruas atrai nikkeis
O barulho ensurdecedor
dos motores soava como música nos ouvidos, enquanto o
cheiro de combustível era
como a essência de um “perfume francês” para o público. Os olhos tão pouco admiravam a ala feminina, da qual
não passava de 20% dos presentes. A atenção se concentrava mesmo nas máquinas
que faziam a platéia vibrar.
Esse era o cenário da “Arrancada Interlagos” de carros de rua.
Um evento promovido
pela Trixx Performance que
reuniu cerca de 4 mil pessoas e 128 corredores no Autódromo de Interlagos José
Carlos Pace, na zona sul de
São Paulo. O objetivo era reunir pilotos urbanos e estimular uma competição automotiva sadia e segura. “Vamos
acabar com os rachas de ruas
e vamos brincar aqui até às
cinco horas da manhã”, dizia
o locutor da ocasião.
Os competidores deviam
estar protegidos com capacete, cinto de segurança e tênis
de amarrar. Outra precaução

dos organizadores era a vistoria no veículo a fim de checar
extintor de incêndio, lanternas
e freios. E no caso de qualquer
emergência, uma ambulância
se encontrava de prontidão no
local.
A Polícia Militar também
marcou presença, embora seja
uma ocasião legalizada. Contudo, vaias aos policiais e gritos chamando-os de “coxinha”,
como são apelidados, não faltaram enquanto circulavam.
Competidores Nikkeis “Aqui é um ambiente controlado. Ao contrário das ruas onde
não há regras e ainda tem a
adrenalina de fugir da PM”, explica o estudante Leandro* , 20.
Mesmo admitindo que participe
de “pegas” em vias públicas, ele
declara a preferência por campeonatos do gênero. “Eles [organizadores] marcam o tempo,
então dá para ver se o carro
melhorou, se o investimento valeu a pena”, justifica.
E não é para menos esse
interesse no resultado, visto que
já foram gastos R$10 mil para
potencializar seu Gol G3. Tudo

na conta do papai, é claro. Um
alto valor em função do prazer de sentir a alta velocidade. “Tirei a carteira de motorista pensando correr. Não ligo
para vitória. Curto só o fato
de acelerar”, revela.
Em uma raia de 200
metros, os automóveis concorreram em sistema “matamata”, como é denominado,
ou seja, o automóvel que perde uma corrida está automaticamente desclassificado.
Há cinco anos nesse meio,
Caio*, 26, consultor, opina que
duelos como esse demonstra
o amadurecimento dos “racheiros”. Entretanto, as grandes avenidas ainda se mostram bem atrativas em razão
do comprimento do percurso.
“A pista é muito curta. Muitos
carros são preparados para no
mínimo 400 metros”, justifica.
“Todo corredor, pelo menos nós [equipe da oficina],
sabemos de todos os perigos
em correr nas ruas. Tentamos
evitar ao máximo os riscos,
principalmente de terceiros”,
alega.
(CH)
*Os nomes são fictícios

A meio-médio Vânia Ishii,
medalha de ouro nos Jogos
Pan-Americanos de Winnipeg
(99) e prata em Santo Domingo (03), ficou fora da equipe
que representará o Brasil noa
competição de judô no Rio de
Janeiro, em julho. Danielli Yuri
ficou coma vaga. O anúncio foi
feito no último dia 11, em Belo
Horizonte. São 14 atletas, que
misturam a experiência de
Edinanci Silva e Flávio Canto
com a juventude de Mayra
Aguiar e João Gabriel Schlittler.
Apenas quatro atletas da atual equipe estiveram em Santo
Domingo 2003: além de Canto
e Edinanci, estiveram no último Pan o campeão mundial
João Derly (na época peso ligeiro) e Priscila Marques. A
seleção conta também com os
medalhistas olímpicos Leandro
Guilheiro e Tiago Camilo.
“Chorei muito quando ouvi
meu nome. A primeira coisa
que fiz, em seguida, foi ligar
para a minha família, no Japão.
Vou buscar agora treinar mais
com atletas canhotas para poder surpreender a cubana
Gonzalez”, disse Danielli.
A técnica da equipe feminina, Rosicléia Campos, admitiu que a principal dúvida era
justamente a categoria -63kg.
“Tínhamos a Vânia Ishii com
todo o seu passado brilhante e
a Danielli Yuri, que surgiu agora na seleção com bons resultados. Não vejo a juventude da
equipe como um problema, já
que estamos acostumados, no
judô, a trabalhar com meninas
jovens em um nível alto de responsabilidade”, diz a treinadora, ela própria, quando atleta,
tendo participado aos 16 anos
dos Jogos Pan-Americanos de
1987, e citando Danielle
Zangrando, bronze no Mundial Sênior de 1995 com 15
anos.

Vânia foi superada por Yuri

Já o técnico do masculino,
Luiz Shinohara, diz ter enfrentado mais dúvidas nas categorias ligeiro e meio-leve. “Procurei ser o mais justo possível.
No meio-leve, a igualdade foi
grande. Os dois tiverem resultados muito bons na Europa e
a diferença foi nos detalhes.
Levantamos as estatísticas de
pontuação a favor e contra
cada um dos dois atletas, levando em conta também a forma como ganharam ou perderam dos mesmos adversários”,
diz Shinohara.
O próximo compromisso da
seleção brasileira será no Campeonato Pan-Americano, no
Canadá, de 22 a 29 de julho.
Na ocasião, o masculino será
representado pela equipe reserva. No feminino vão as titulares.
Convocação – A equipe foi
convocada com: Daniela Polzin
(-48kg), Érika Miranda (-52kg),
Danielle Zangrando (-57kg),
Danielli Yuri (-63kg), Mayra
Aguiar (-70kg), Edinanci Silva
(-78kg) e Priscila Marques
(+78kg); Alexandre Lee (-60kg),
João Derly (-66kg), Leandro
Guilheiro (-73kg), Flávio Canto
(-81kg), Tiago Camilo (-90kg),
Luciano Correa (-100kg) e João
Gabriel Schlitter (+100kg).
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KARAOKÊ

HENSHIN

Taikai da ACE Tucuruvi reúne ‘feras’ do karaokê

Etapa JBC Brasil do WCS
apresentará cosplayers

DIVULGAÇÃO

A

Associação Cultural e
Esportiva de Tucuruvi
(Zona Norte de São
Paulo) realiza no próximo dia
27, em sua sede, o seu 23º Karaokê Taikai. Segundo presidente da associação, Yoshio Imaizumi, o evento recebeu 367 inscrições e teve que ser encerrada antes do prazo previsto.
Serão 33 categorias em disputa e o ponto alto deve ser a
segunda edição do Gran
Concour Tokubetsu Show, dirigido para cantores que, segundo Imaizumi, por já terem
sido campeões em todas as
categorias dos karaokês tradicionais, não tem mais categoria para participar de taikais
tradicionais, como Alexandre
Hayafuji, Jane Ashihara e
Lílian Tangoda, entre outros.
No ano passado, Alexandre

dados para participar
deste concurso-show
disputarão o grande
prêmio da Televisão de
42" de plasma. Outros
prêmios como DVD
com HD da Sony serão
distribuídos para os
melhores classificados.
Segundo Imaizumi,
cantores do Estado de
São Paulo, Paraná e
Mato Grosso do Sul devem participar deste
evento que “serve de
incentivo ao karaokê e
Hayafuji ficou com o título em 2006
preparativo para as comemorações do CenteHayafuji ficou com o título.
nário da imigração Japonesa no
Por iniciativa do Departa- Brasil no âmbito da Capital”.
mento de Karaokê e, em esNo dia do evento, o Fujinpecial, do patrocínio dos prê- kai da ACE Tucuruvi estará
mios pelo vice-diretor Koiti preparando o tradicional yakisTanaka, os 24 cantores convi- soba e à noite servirá o udon,

além de doces japoneses, e sobremesas preparadas pelas
mães dos alunos da Escola de
Japonês.
Imaizumi lembra ainda que
a associação comemora este
ano 64 anos de fundação e
como parte das comemorações está prevista a inauguração da nova galeria de presidentes com a inclusão das presidentes do Fujinkai e uma pequena apresentação da história da associação.
23º KARAOKÊ TAIKAI
DA ACE TUCURUVI
QUANDO: 27 DE MAIO, A PARTIR DAS 7
HORAS (A CATEGORIA STAR ESTÁ PREVISTA
PARA COMEÇAR ÀS 19 HORAS)
ONDE: ACE TUCURUVI
(RUA VALENTIM BOUÇAS, 338, JARDIM
TREMEMBÉ)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/6262-1605

MÚSICA CLÁSSICA

33º Concerto Bunkyo apresenta a pianista Yuka Shimizu
DIVULGAÇÃO

A série “Concerto Bunkyo
aos Domingos” apresenta, no
próximo dia 27, às 11 horas, o
recital da pianista Yuka Shimizu. O evento tem como objetivo difundir amplamente a música clássica, trazendo sempre
novidades, sobretudo dentro do
repertório de música clássica
japonesa, com a qual raramente se tem contato fora do Japão. A apresentação acontece no Pequeno Auditório do
Bunkyo (Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e de Assistência Social).
No programa, destaque
para Fantasia “Sakura Sakura”, “Ohanano Okina Inoshishi wa Wasurenbo” (O Javali com o Nariz Enorme é
Esquecido), peças de compositores japoneses, “Festa no
Sertão”, de H. Villa-Lobos, e
peças de Ernesto Nazareth,

Pianista estuda música nacional

como “Noturno”, “Brejeiro” e
“Odeon”, entre outras.
Currículo – A pianista Yuka
Shimizu, nascida em Saitama,
no Japão, ingressou na Faculdade de Música Kunitachi (Tóquio), sob a orientação da professora Keiko Kubota, em
1995. No ano seguinte, parti-

cipando de Master Class com
Clara Sverner, na Associação
Villa-Lobos no Japão, interessou-se em estudar música brasileira no Brasil.
Instalando-se no Rio de Janeiro em 1997, deu continuidade a seus estudos com Clara
Sverner, transferindo-se em
2000 para o Conservatório
Brasileiro de Música, também
no Rio de Janeiro, graduandose em 2001.
O talento de Yuka Shimizu
foi logo comprovado pelos recitais que tem dado até hoje.
Desde 1998 apresenta-se em
diversos espaços, como Museu
Villa-Lobos, Teatro Municipal
de Itaguaí, Teatro Municipal de
Niterói, Teatro Municipal em
Petrópolis, Teatro Myonichikan,Teatro Musicasa em Tóquio e Sala de Plaza Music em
Nagoya no Japão, entre outros.

A artista recebeu prêmios,
como o primeiro lugar no Concurso Talentos de Piano em
Brasília, e o segundo lugar no
Concurso Nacional de Piano
Artelivre em São Paulo. Em
2006, lançou seu primeiro CD
no Japão, “Ernesto Nazareth
~ Embalada pela Brisa do Rio“,
e atualmente trabalha sob orientação do professor Mordehay Simoni.
33º CONCERTO BUNKYO AOS
DOMINGOS – RECITAL DE
PIANO COM YUKA SHIMIZU
QUANDO: 27 DE MAIO (DOMINGO),
ÀS 11 HORAS
ONDE: PEQUENO AUDITÓRIO DO BUNKYO
(RUA SÃO JOAQUIM, 381)
ENTRADA GRATUITA
INFORMAÇÕES PELOS TELS.:
11/3208-1755 / 3141-0110
SITE: WWW.BUNKYO.ORG.BR/
WWW.FJSP.ORG.BR

DIVULGAÇÃO

No dia 09 de junho será
conhecida a dupla que irá
representar o Brasil na final mundial do World
Cosplay Summit, o maior
campeonato de cosplay do
mundo. O evento acontecerá na Casa das Caldeiras, na
Barra Funda – o mesmo local em que ocorreu a edição 2006 da Etapa JBC
Brasil.
A final mundial acontecerá no dia 05 de agosto,
em Nagoya - Japão. O Brasil, campeão mundial do
WCS 2006, lutará pelo bicampeonato competindo
com as duplas de cosplayers da Alemanha, Dinamarca, Itália, Japão, Méxi- Uma das duplas finalistas
co, Tailândia, entre outros.
Para quem ainda não é faRicardo Cruz: brasileiro
miliarizado com a palavra, membro do JAM Project (Japan
cosplay é a junção das pala- Animationsong Makers), irá
vras inglesas “costume” (fan- cantar os grandes sucessos dos
tasia) e “play” (brincar). Tra- animes.
ta-se de uma atividade em que
The Face: o mais tradiciopessoas se caracterizam e in- nal grupo nikkei de street danterpretam seus personagens ce empolgará o publico com
preferidos de anime (anima- uma eletrizante apresentação.
ções japonesas) ou mangá
Além das atrações, o públi(quadrinhos japoneses). Vale co irá conferir com exclusivifazer o que a criatividade e o dade o lançamento de mais um
amor ao personagem permiti- super título em mangá da JBC,
rem: desde cantar a música- poderá se divertir com games
tema da série até reproduzir e concorrerá a vários prêmios.
falas e golpes característicos. Ingressos – Os ingressos
para o evento já estão à venAtrações – Na grande final da. O valor da entrada é 14
da Etapa JBC Brasil, além da reais, mas há promoção de
apresentação das duplas que meia-entrada para todos duconcorrem à vaga brasileira na rante o início das vendas. Não
final mundial, os visitantes tam- serão vendidos ingressos no
bém irão conferir as seguintes local do evento, apenas nos
atrações:
seguintes postos até o dia 30
Francesca Dani: uma das de maio. A entradas para Etamaiores cosplayers do mundo pa JBC Brasil do WCS 2007
vem diretamente da Itália para só podem ser compradas anuma apresentação especial no tes do evento.
evento.
Edu Falaschi: o vocalista Mais informações sobre o
da banda Angra agitará o pú- evento no site oficial da Etapa
blico com animesongs – músi- JBC Brasil do WCS: www.
wcsbr.com.br
cas-tema de animes

