
ANO 10 –  Nº 2392 /  2135  –  SÃO PAULO, 20 A 26 DE OUTUBRO DE 2007  –  R$ 2,00
www.jornalnippak.com.br

Casa Imperial confirma visita de príncipe
Naruhito ao Brasil para o Centenário

Na última terça-feira (16), a
Agência da Casa Imperial ja-
ponesa confirmou a vinda de
um dos herdeiros do trono
japonês ao Brasil. Trata-se do
príncipe Naruhito, filho mais
velho do Imperador Akihito e
da Imperatriz Michiko. A con-

firmação, agora, só precisa
ser aprovada pelo Parlamen-
to nos próximos dias. Aos 47
anos,  Naruhito já visitou Bra-
sil em 1982 para estreitar re-
lações com a comunidade. A
Casa Imperial ainda não deu
mais detalhes sobre a visita,

Mostra Internacional
de Cinema de São
Paulo reúne mais de
400 filmes
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Durante duas semanas, a
Mostra Internacional de Ci-
nema de São Paulo exibirá
434 filmes, sendo 353 longas,
25 médias e 56 curtas-metra-
gens, de diretores dos 5 con-
tinentes. O Japão participa da
Mostra com nove diretores,
entre eles o consagrado Ta-
keshi Kitano. Para acompa-
nhar a programação comple-
ta de filmes da 31ª Mostra, o
pacote integral de ingressos
custa R$ 360,00. Entre os 15
endereços que abrigam a pro-
gramação, cinco contam com
exibição gratuita.
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KYODO

mas é praticamente certo que
sua esposa Masako, de 43
anos, não estará em terras
brasileiras. Ainda de acordo
com a nota oficial, o príncipe
japonês visitará o Brasil a
convite do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. Há al-

São Bernardo
oficializa comissão
dos 100 anos
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No fim de agosto, a Prefeitu-
ra Municipal de São Bernar-
do do Campo,a através do
prefeito William Dib, consti-
tuiu oficialmente a Comissão
Mista Organizadora do Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa no Brasil. Composta por
duas sub-comissões, uma a
cargo de servidores munici-
pais e outra liderada por re-
presentantes da comunidade,
o grupo elaborará e coorde-
nará a programação munici-
pal das atividades oficiais.
“Projetos não faltam”, dizem
os coordenadores.

Mudanças na organização da 20ª
Expovale esquentam bastidores do evento
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Mais “transparência” com o dinheiro público. Esta é a expec-
tativa do presidente da Câmara de Vereadores de Registro,
Nilton Hirota, com a aprovação da emenda que determina o
limite de 120 dias para a prestação de contas da 20ª Expova-
le. Apesar de a proibição do lucro da comissão organizadora
com a Expovale (2ª emenda) ter sido vetada, a decisão pro-
mete mudanças nos bastidores do evento.

Os confrontos entre Brasil e
Japão no futebol sempre dei-
xaram muitos nikkeis dividi-
dos. Se esta situação já é
difícil, imagine estar em cam-
po defendendo um dos dois
lados. O jogador Rodrigo
Tabata pode enfrentar essa
situação em breve. Sonda-
do por equipes da J-
League, a primeira divisão do
futebol profissional japonês,
o nikkei volta a pensar em
obter a dupla nacionalidade
para defender a seleção ni-
pônica. Em entrevista ao
Jornal Nippak, o Samurai
da Vila fala sobre a possibi-
lidade de seguir os passos de
Rui Ramos, Wagner Lopes e
Alessandro Santos.

Rodrigo Tabata não descarta possibilidade de defender o Japão
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guns meses o presidente tinha
feito um convite para que al-
gum membro da Família Im-
perial visitasse o País em
2008. Em setembro, a minis-
tra do Turismo, Marta Supli-
cy, também reforçou o pedi-
do ao próprio Naruhito.

DIVULGAÇÃO
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AGENDA
A 9ª CAMPANHA de Promo-
ção da Saúde da Criança acon-
tece no ambulatório médico do
Enkyo, no sábado (27), das 8
às 16 h. O atendimento é gra-
tuito, mas a organização solici-
ta que os responsáveis pelas
crianças (até 15 anos) agendem
as consultas com antecedência.
Os especialistas são da área da
pediatria, odontologia, oftalmo-
logia, otorrinolaringologia,
urologia, dermatologia e nutri-
ção. O Enkyo fica na Benefi-
cência Nipo-Brasileira de São
Paulo, na Rua Galvão Bueno,
596. Mais informações pelo te-
lefone 3385-6600
A MOSTRA Mestres do Anime
prossegue até amanhã (21), em
São Paulo, no Centro Cultural
Banco do Brasil. O evento, que
será apresentado de 23/10 a 04/
11 em Brasília, reúne obras dos
diretores mais consagrados da
animação japonesa, como
Osamu Tezuka, Hayao Miyaza-
ki e Satoshi Kon. O CCBB fica
na Rua Álvares Penteado, 112 -
Centro - São Paulo. Tel.: 11/
3113-3651 / 3113-3652.
‘A SAGA DO JUDÔ’, biogra-
fia romanceada de Jigoro Kano,
o criador do judô e considerado
um best-seller no Japão, será
lançado no Brasil no próximo dia
31. A iniciativa é da Akobrace
(Associação Kobra de Cultura e
Esporte) com apoio da Funda-
ção Japão, do Consulado Japo-
nês e da CBJ. Escrito por Tsuneo
Tomita, a ‘orelha’ do livro é as-
sinada pelo maior judoca japo-
nês em todos os tempos, Yasu-
hiro Yamashita. É a primeira vez
que este livro terá tradução para
um idioma do ocidente.
O BAILE ALLEGRO aconte-
ce no próximo dia 27, a partir
das 19h, no Restaurante Nan-
demoyá (Rua Américo de Cam-
pos, 9, Liberdade), com anima-
ção da Banda Bom Balance.
Haverá presença de vários
“personal dancer” e sorteio de
1 pacote aéreo para casal, in-
cluindo hospedagem (sete dias),
translado, café da manhã. O
felizardo(a) poderá optar entre
Natal, Porto Seguro ou Forta-
leza. Reservas com: Beth pelo
tel. 11/ 3209-2609 / 9904-2237.
O 35º GUEINOSAI, Festival de
Artes Cênicas do Paraná, será no
dia 28/10 (domingo), na sede da
Associação Cultural e Esportiva
de Marialva. O evento é uma
uma promoção da Aliança Cul-
tural Brasil-Japão do Paraná e
Liga Desportiva Cultural Parana-
ense. O presidente da Acém,
Massaru Sigaki está preparando
o evento para ser  um dos me-
lhores festivais do Paraná.
O STUDIO DO SABOR abre
inscrições para aula de Peixe e
Crustáceos, que será realizada
nesta terça-feira (23/10), das
19h30 às 22h. A chef Monica
Sky ensinará como cortar os
peixes de forma correta e a pre-
parar pratos com frutos do mar.
Receitas como ceviche de vieiras
com toque tropical, filé de lin-
guado em crosta de quinua, ca-
marão cantonês e chowder de
mariscos, serão algumas delíci-
as preparadas durante a aula e
que também poderão ser degus-
tadas pelos alunos. Valor: R$
85,00. Local: Rua Gustavo
Teixeira, 362, Pacaembu, São
Paulo. Informações e inscrições:
(11) 3673-1973 ou www.
studiodosabor.com.br

FOTO  DO  LEITOR

Este espaço é seu! Envie
sua foto para esta coluna
pelo e-mail jornaldonikkey
@yahoo.com.br (assunto:
foto do leitor), com informa-
ções sobre o evento e tele-
fone para contato. Vale tudo:
festa de aniversário, batiza-
do, casamento, reunião de
confraternização, excursão,
a foto do filho, do animal de
estimação... Participe!

KARAOKÊ – A Associação Cultural e Esportiva
Piratininga realizou no último dia 7, em sua sede, o
17º Concurso de Karaokê. Participaram aproxima-
damente 300 cantores de diversas associações. O
ponto alto do evento foi o show apresentado pelos
cantores Edson Saito, Mario Chibana, Laura Oku-
mura, Norton Miyazaki, Fábia Tanabe e Nobuhiro
Hirata. O corpo de jurados foi formado pelos pro-
fessores Tadao Ebihara, Cecília Ohira e Setsuko
Kawai.

Amigos presentes: Celso Onitsuka, André Korosue,
Samuel Yoshida e Mario Nakano

Elzo e Masako Sigueta junto com Laura Okumura e
Paulo No da NSK

Masako Sigueta, Fábia Tanabe, Norton Miyazaki e
Edson Saito

MISSÃO ECONÔMICA – O presidente da Câ-
mara do Comércio e Indústria Brasil-Japão do Para-
ná, Antonio Ueno, liderou a 35ª Missão Econômica
para o Japão e China. Formada por empresários e
políticos, a comitiva fez uma visita a Kakogawa, ci-
dade co-irmã de Maringá, onde foram recebidos pelo
prefeito, vereadores e empresários da cidade, no dia
15 de outubro.

PARANÁ – O secretário do Governo Municipal de
Curitiba, Rui Hara, recebeu no último dia 11 visita
do cônsul geral da China em São Paulo, Sun
Rongmao. O cônsul, que ficou na capital paranaen-
se até o dia 13/10, pediu informações sobre alguns
programas de Curitiba, que se tornaram conhecidos
em todo o país. Disse também estar satisfeito com a
visita que o prefeito Beto Richa fará à China, no
mês que vem.

PARQUE DO JAPÃO – Em audiência realizada
no dia 11/10, o superintendente do DAEE. (Depar-
tamento de Águas e Energia Elétrica), Ubirajara Tan-
nuri Felix recebeu o ex-deputado Hatiro Shimomo-
to, coordenador do Projeto Parque das Nações.
Ubirajara manifestou interesse pelo projeto e se com-
prometeu a dar seqüência para as comemorações
do centenário da imigração japonesa em 2008. Esti-
veram presentes ainda ao encontro Osamu Matsuo,
Elzo Sigueta e Hiroshi Utsumi

Foto (esquerda p/ a direita): Elzo Sigueta, Osamu
Matsuo, Ubirajara Tannuri Felix, Hatiro Shimomoto, Hi-
roshi Utsumi e Nelson Massakasu Nashiro (chefe de
Gabinete do DAEE).

CASAMENTO –
Katiuscia e David tro-
caram alianças no úl-
timo dia 13, na Igreja
Nossa Senhora da
Achiropita, no bairro
do Bixiga, em São
Paulo. Katiuscia é re-
datora do jornal Viva
Liberdade, suplemen-
to editado pela Edito-
ra Jornalística União
Nikkei Ltda com cir-
culação quinzenal.

EXPOSIÇÃO – Aberta no último dia 9, na Galeria
Deco, em São Paulo, a mostra do jovem artista ja-
ponês Kansuke Akaike reuniu artistas, colecionado-
res, imprensa e amigos. Em sua primeira individual
em São Paulo, Akaike mostrou uma série de pintu-
ras em madeira e papel, além de roupas - peças ex-
clusivas e únicas.

A galerista Hideko Suzuki Taguchi ladeada pelo artista
plástico Kansuke Akaike e sua namorada Aya Momoki,
designer gráfica
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MESTRES DO ANIME - O CCBB realizou a mostra de
filmes “Mestres do Anime” em São Paulo nas últimas se-
manas. Agora o festival, que tem o apoio da Fundação Ja-
pão, segue para Brasília. Reunindo animês famosos dos anos
60 até os dias de hoje, o evento também contou com pales-
tras de especialistas no gênero. Na última quarta-feira, dia
18, o editor de mangás Marcelo del Greco e o tradutor de
mangá Arnaldo Ota discutiram a tradução e adaptação de
animê e mangá com o público. A doutora pela USP Sonia
Luyten também palestrou no início do festival.

DIVULGAÇÃO / ERICO MARMIROLI

O editor Marcelo del Greco e o
tradutor de mangá Arnaldo Ota

BRASIL-JAPÃO – Os deputados William Woo
(PSDB-SP), Hidekazu Takayama (PSC-PR), Jú-
lio Delgado e Osmar Serraglio, membros do Gru-
po Parlamentar Brasil-Japão, visitaram o ministro
de Estado, Chefe da Secretaria de Comunicação
Social da Presidência da República, Franklin Mar-
tins. Durante a reunião o deputado William Woo
ressaltou a importância das comemorações do cen-
tenário da imigração japonesa a ser realizado em
2008. O grupo presenteou o Ministro Franklin
Martins com um cisne feito de origami.

Deputados William Woo, Osmar Serraglio, Ministro
Franklin Martins, deputados Takayama e Júlio Delga-
do (E/D)

JAPAN EXPERIENCE – Por mais um ano, o Japan Experience provou ser um dos grandes eventos da
cultura japonesa em São Paulo. Milhares de pessoas, principalmente jovens, compareceram ao evento,
realizado na Uninove no último fim de semana, em São Paulo. Dentre os destaques, as atrações culturais
como danças típicas e música fizeram a alegria do público. Na parte de workshops, a interação também foi
grande. A organização também contou com apoio maciço de voluntários, alguns até de outra cidades.

Evento contou com participação ativa do público Requios agitou a última tarde do evento com taikô
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Agora é oficial. Com o
planejamento a todo o
vapor para as comemo-

rações dos 100 anos de imigra-
ção japonesa no Brasil, uma de-
finição acaba de trazer alento
na programação oficial. Na úl-
tima terça-feira (16), a Agên-
cia da Casa Imperial japonesa
confirmou a vinda de um dos
herdeiros do trono japonês para
a festa. Trata-se do príncipe
Naruhito, filho mais velho do
imperador Akihito e da impe-
ratriz Michiko. A confirmação
oficial precisa ser aprovada pelo
Parlamento nos próximos dias.

Aos 47 anos, Naruhito visi-
tou o Brasil pela última vez em
1982, para estreitar relações
com a comunidade. A Casa
Imperial ainda não deu mais
detalhes sobre a visita, mas é
praticamente certo que sua
esposa Masako, de 43 anos,
não estará em terras brasilei-
ras por conta de uma depres-
são que a afastou das ativida-
des oficiais, além da distância
entre os dois países.

Ainda de acordo com a nota
oficial, o príncipe japonês visi-
tará o Brasil a convite do pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va. Há alguns meses o presi-
dente reiterou mais uma vez,

CENTENÁRIO

Festejo do Centenário da Imigração no Brasil
terá participação de príncipe Naruhito

Nome: Naruhito
Título: Hiro-no-miya - Prínci-
pe herdeiro do Japão
Nascimento: 23 de fevereiro
de 1960 no Palácio Togu, em
Tóquio
Pais: imperador Akihito e im-
peratriz Michiko
Esposa: princesa Masako
Filhos: Aiko/ princesa Toshi
(Toshi-no-Miya), hoje com 6
anos
Graduação: Bacharel e mes-
tre em História pela Faculda-

de de Letras da Universidade
Gakushin e especialização na
Inglaterra
Hobbys: música (instrumen-
tos de cordas como violino e
viola) e escrever (já possui
um livro lançado, intitulado O
Tamisa e Eu)
Esportes: Tênis, jogging e
montanhismo
Trabalhos sociais: O prínci-
pe Naruhito é conhecido pelo
engajamento em diversos pro-
jetos sociais

Quem é o príncipe que visitará o Brasil?

através de uma carta-convite,
para que um membro da Fa-
mília Imperial visite o País em
2008. Em setembro, a minis-
tra do Turismo, Marta Suplicy,
também reforçou o pedido ao
próprio Naruhito, quando visi-
tou o Japão para promover o
turismo brasileiro.

A notícia pegou todos de
surpresa. Segundo conversas
com os próprios dirigentes do
Centenário, a confirmação só
viria mesmo no começo do ano
que vem, fato que poderia atra-
sar o fechamento das progra-
mações oficias em São Paulo,
Paraná e Brasília. Por outro

lado, notícias davam conta que
a visita estava praticamente
confirmada, pois oficiais japo-
neses visitaram as instalações
do Sambódromo do Anhembi
no primeiro semestre deste ano
para inspecionarem o local.

Com a confirmação, resta
agora saber qual o itinerário a
ser percorrido pelo príncipe no
Brasil. Oficialmente, o pedido
feito para a Casa Imperial era
que os membros visitassem os
estados de São Paulo, Paraná
e Distrito Federal. Porém, es-
tados como o Pará, Rio de Ja-
neiro e Minas Gerais também
reivindicaram a visita.

Parente do imperador
Akihito – é primo de segun-
do grau – Toshihiko Tarama

vibrou com a definição de que
Naruhito virá ao Brasil. Segun-
do ele, que já conheceu pes-
soalmente o príncipe, a esco-
lha não poderia ser melhor.

“Quando soube, fiquei mui-
to feliz. Ele é um grande ad-
mirador do Brasil e tenho cer-
teza que abrilhantará as come-
morações do Centenário”, diz
ele, complementando que ain-
da não pensou em como será
quando encontrá-lo pessoal-
mente. “Fui pego de surpresa.
Mas com certeza pensarei em
algo especial”.

Atual 2º vice-presidente
do Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de cultura Japonesa e
de Assistência Social) e es-
colhido para ocupar o cargo
justamente por ser um paren-
te do imperador, Tarama afir-

Primo de segundo grau do imperador Akihito, Toshihiko Tarama vibra com escolha

Tarama aprovou escolha

ma que não ficou triste por
não poder ver o primo impe-
rador. “Pelo contrário. Sei
que é uma viagem cansativa,
por isso entendo o motivo do
casal imperial não vir ao Bra-
sil. Mesmo assim, vou tentar
escrever uma mensagem e
entregar ao príncipe”, com-
pleta ele.

Dentre as lembranças
mais recorrentes do primo, ele
lembra das passagens na es-
cola. “Estudamos no mesmo
colégio no Japão, encontráva-
mos sempre. E era muito en-
graçado, pois brincávamos e
conversamos. Depois, me dis-
tanciei um pouco. Mas sem-
pre que vou ao Japão nos en-
contramos. Nem lembro mais
quantas vezes. Mas é sempre
emocionante”, brinca Tarama.

O imperador Akihito e a
imperatriz Michiko vieram ao
Brasil três vezes. Em 1967, o
príncipe-herdeiro Akihito e a
princesa Michiko visitaram o
Brasil pela primeira vez, com
uma recepção que lotou o es-
tádio do Pacaembu. Em 1978,
participaram das comemora-
ções pelos 70 anos da imigra-
ção, novamente lotando o
Pacaembu.

Em 1997 o casal imperial
fez uma nova visita de dez
dias ao Brasil, provocando
grande emoção na comunida-
de. E em 1998, a comunidade
nikkei de todo o País come-
morou com festa os 90 anos
da imigração, com a presen-
ça da última sobrevivente da
primeira leva de imigrantes,
Tomi Nakagawa.

Família reunida: Príncipe Naruhito deve vir mesmo desacompanhado de esposa Masako e filha Aiko

FOTOS: KYODO E DIVULGAÇÃO

Buscar a integração das
entidade nikkeis, bem como for-
talecer o laço cultural Brasil-
Japão com a sociedade. São
com essas finalidades que sete
associações da zona norte da
Capital realizam pelo segundo
ano consecutivo o Nikkey Ma-
tsuri, evento que traz um mix
de cultura japonesa. A festa,
aberta a todo o público e com
entrada gratuita, acontece hoje
e amanhã (20 e 21) das 10 às
19 horas ao lado da estação Jar-
dim São Paulo do Metrô.

Na ocasião, os organizado-
res planejam uma ampla pro-
gramação artístico-musical,
que vai da apresentação de
música e dança japonesa ao
sumiê (pintura típica do Japão)
e origami (arte da dobradura
de papel), passando por apre-
sentações de taikô (tambor ja-
ponês) e artes marciais. Para
os amantes de plantas, haverá
ainda uma grande venda de
orquídeas e flores diretamen-
te dos produtores com preços
acessíveis.

No espaço livre do clube,
as entidades, juntamente com
quatro instituições assistenci-
ais da comunidade nipo-brasi-
leira (Yassuragui Home, Kibô-
no-Iê, Kodomo-no-Sono e Ikoi-
no-Sono) contarão com barra-
cas de comidas típicas, como
yakissoba, doriaki e okinawa
sobá, além da venda de arte-

EVENTO

2º Nikkey Matsuri leva cultura japonesa para
zona norte da Capital

Atrações da cultura japonesa agitarão público esperado

DIVULGAÇÃO

sanato e cerâmica japonesa.
“Toda a renda das barracas
será revertida para as obras
das entidades participantes”,
afirma uma dos coordenado-
res, Yoshio Imaizumi.

No domingo (21), das 9 às
16 horas, uma equipe de pro-
fissionais da Soho Hair Inter-
national realizará cortes de ca-
belos a preços populares. A ar-
recadação deste trabalho será
integralmente revertida para o
Yassuragui Home e Associa-
ção dos Moradores Mirante do
Jardim São Paulo.

Por ocasião da proximida-
de do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil, o Consu-
lado Geral do Japão realizará
uma mostra, em maquete, de
castelos japoneses. A Funda-

ção Mokiti Okada promoverá
uma mostra fotográfica dos
primeiros imigrantes japone-
ses, que vieram ao Brasil para
trabalhar na lavoura de café.

Na programação musical,
estão confirmadas as participa-
ções especiais da Escola de
Samba Unidos de Vila Maria,
além de showscom os canto-
res Joe Hirata, Karen Ito e Mau-
ricio Miya.

2º NIKKEY MATSURI
QUANDO: 20 E 21 DE OUTUBRO

HORÁRIO: DAS 10 ÀS 19:00H

LOCAL: CLUBE DA CIDADE DO JARDIM

SÃO PAULO (RUA VIRI, 425, SÃO

PAULO). OS ORGANIZADORES AFIRMAM

QUE A MELHOR OPÇÃO DE ACESSO É PELA

ESTAÇÃO JARDIM SÃO PAULO

ENTRADA GRATUITA

Inaugurado e concebido
para ser o centro de divulga-
ção da cultura japonesa no Bra-
sil, o Bunkyo, ao longo dos tem-
pos, foi perdendo tal status. Não
que não seja um pólo que irra-
dia referências do Japão. Mas,
em termos de arregimentação
e participação de outras enti-
dades, deixa a desejar. A ponto
de muitas já não se preocupa-
rem em se associar à entidade,
fato que enfraqueceu e desgas-
tou a Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social. Todavia, a situa-
ção parece mudar de lado.

Durante a reunião com
conselheiros deliberativos
ocorrido no último dia 29 de
setembro, que, diga-se de pas-
sagem, foi a primeira após a
estratégica reeleição de Kokei
Uehara, uma proposta apre-
sentada pela comissão de Re-
lacionamento chamou a aten-
ção ao propor integração com
entidades regionais. O objeti-
vo é mais que óbvio: fomentar
ações para divulgar as ativida-
des do Bunkyo.

Para tanto o primeiro even-
to já está agendado. Será nos
dias 1 e 2 de dezembro, quan-
do serão convidados diretores
e lideranças representativas de
entidades, ligas e associações.
Até lá, reuniões mensais da
comissão acontecerão para

esquematizar o encontro.
Segundo o coordenador

Tomio Katsuragawa, a inten-
ção é aproximar representan-
tes regionais com o Bunkyo e
promover, de tempos em tem-
pos, o intercâmbio para a tro-
ca de idéias. “Temos de man-
ter esse contato para não iso-
lar as idéias. Essa proposta
vem justamente trazer o diálo-
go com pessoas mais distan-
tes, mas que mesmo assim têm
alguma ligação com o Bun-
kyo”, diz ele.

Para se chegar a uma
sinergia como a desejada, as
ferramentas escolhidas para
auxiliarem na comunicação são
o Bunkyonet, rede virtual que
atualmente encontra-se sem

INTEGRAÇÃO

Bunkyo traça estratégias para estreitar
relacionamento com entidades do interior

Diretores querem mais diálogo com representantes regionais

ARQUIVO/JN

grandes novidades, e os pró-
prios representantes regionais.
Na reunião do Conselho havi-
am alguns presentes, porém,
por falta de tempo, não houve
manifestação ou mesmo opi-
nião concreta sobre o tema.

“O intuito é também fazer
com que não só a comissão
de Relacionamentos seja di-
vulgada, mas também todas as
outras. Por isso, a idéia é pla-
nejar encontros periodica-
mente e levar para outras ci-
dades esse tipo de evento”,
planeja Katsuragawa, que é o
atual presidente da Associa-
ção Cultural e Esportiva Saú-
de e também um dos coorde-
nadores da Associação do
Centenário.
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CENTENÁRIO/ ABC

São Bernardo do Campo oficializa
comissão para festa dos 100 anos

FOTOS: JORNAL NIPPAK E DIVULGAÇÃO

Projetos principais já estão
praticamente definidos. Apoio
das entidades nikkeis e da co-
munidade local, também. O que
faltava então para a cidade de
São Bernardo do Campo, na
região do ABC paulista, des-
lanchar de vez nas comemo-
rações do Centenário? Claro,
criar uma comissão oficial para
dar liga a todas as propostas e
o suporte necessário para que
a região não fique fora dos fes-
tejos.

Foi o que o prefeito da ci-
dade, William Dib, fez. No fim
de agosto, a Prefeitura consti-
tuiu oficialmente a Comissão
Mista Organizadora do Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil. Composta por duas
sub-comissões, uma a cargo de
servidores municipais e outra
liderada por representantes da
comunidade, o grupo elabora-
rá e coordenará a programa-
ção municipal das atividades
oficiais.

Nos planos ambiciosos, pro-
jetos não faltam. Na parte de
condecoração, por exemplo,
estão programados uma Ses-
são Solene em homenagem aos
Imigrantes Japoneses e seus
Descendentes na Câmara
Municipal e homenagens às
personalidades da comunidade
nipo-brasileira através de títu-
los; para marcos físicos, a co-
missão planeja inaugurar duas
praças: Tokuyama, em uma
área desapropriada da Asso-
ciação Cultural de Mizuho; e
a urbanização da Praça
Kasato Maru, que ganhará um
monumento.

Para o presidente da Co-
missão Mista e Secretário de
Planejamento e Tecnologia da
Informação de SBC, Hiroyuki
Minami, a maioria dos proje-
tos está em andamento, o que
confirma o bom entendimento
entre os envolvidos nas come-
morações. Segundo Minami,
“trata-se de uma grande data
e que todos os esforços para a
comemoração serão feitos”.

“Com a constituição da Co-

Confira alguns dos principais projetos de SBC:

• Sessão Solene em Homenagem aos Imigrantes
• Entrega de medalhas de honra e outros títulos
• Inauguração da Praça Tokuyama
• Urbanização da Praça Kasato Maru
• Caminhada do Centenário
• Formação do Bosque da Diversidade
• Construção da Casa do Imigrante
• Show com a cantora Minami Kanako
• Torneio de gatebol
• Plantio de 100 cerejeiras e 100 ipês
• Exposição de Ikebana
• Karaokê do Centenário
• Festividades dos 100 anos no Pavilhão Vera Cruz

missão, agora temos o suporte
ideal para levar adiante os pla-
nos para as comemorações do
Centenário em São Bernardo.
O prefeito, que é muito próxi-
mo da comunidade, também
está bastante empenhado nos
trabalhos”, destaca Minami.

Na região, segundo cálcu-
los feito pelas entidades
nikkeis, vivem aproximada-
mente 3 mil famílias de des-
cendentes, totalizando cerca
de 15 mil pessoas. A idéia da
Comissão é atingir grande par-
te desses nikkeis para que pos-
sam contribuir com as festivi-
dades. “Como não consegui-
mos atingir a todos, temos de
recorrer a meios de comuni-
cação. Nossa idéia é trazer
para perto gente que tenha his-
tórias interessantes para con-
tar e também contribuir plan-
tando mudas de árvores para
os dois bosques programados
e também da caminhada”, diz
o presidente. A caminhada a
que ele se refere é a organiza-
da pela Associação Aruko-kai
e percorrerá o trecho de San-
tos a São Paulo, com partici-
pação da comunidade e de ja-
poneses.

Comissão com lideranças da comunidade trabalhará junto com servidores municipais

Pavilhão Vera Cruz será o centro das comemorações em 2008

CARNAVAL 2008

Porto da Pedra define samba oficial para desfile sobre imigração
Após a paulistana Unidos

de Vila Maria definir há duas
semanas seu samba-enredo
que tratará da imigração japo-
nesa, quem também já tem seu
“hino” é a carioca Porto da
Pedra. Com o tema “100 Anos
de Imigração Japonesa – Tem
Pagode no Maru”, a agremia-
ção prepara-se agora para dar
os ajustes finais do desfile na
Marquês de Sapucaí, no ano
que vem.

A disputa entre os finalistas
foi acirrada. Porém, o resulta-
do final ficou, mais uma vez,
com a parceria de David de
Souza, Fábio Costa e Carlos
Júnior. O bicampeonato veio
depois de uma disputa que ti-
nha mais três parcerias con-
correntes. O trio sobressaiu-se
não so pela canção em si, mas
também pelo espetáculo que
promoveu durante sua apre-
sentação, com direito até a um
tigre de espuma que segurava

Trio vencedor levantou o público com samba diferenciado

DIVULGAÇÃO

Waldeir Melodia, Jedir Brisa,
Wanderley Canoa e Marceli-
nho, teve como ponto alto a re-
ferência ao carnaval japonês.

O lado yang, conhecido
como princípio ativo, luminoso,
quente, do segundo samba
apresentado, foi a vasta explo-

a bandeira do Japão e que se
movimentava durante a apre-
sentação do samba.

No geral, todos os concor-
rentes atenderam ao pedido do
carnavalesco Mario Borrielo,
que volta a escola depois de
alguns anos afastado. Todas
mesclaram bastante o linguajar
nacional com o japonês, e re-

trataram os principais pontos
de interseção entre as duas
culturas, que se encontram
principalmente na comunidade
de São Paulo.

Ponto positivo também para
a torcida, que foi um ótimo ter-
mômetro para provar que a
disputa seria resolvida em de-
talhes. A primeira parceria, de

Brasil! Abra o leque ao
Japão, são 100 anos de
imigração
O show vai começar
De São Gonçalo o meu tigre
se transforma em torá
Imperador da cultura milenar
No templo dourado a mãe
natureza
Sopra o vento da paz,
encontro marcado com a
sutileza
Há luz, bambus, bonsais
Gira baiana, oh! mãe do
samba
Emana cerejeira em flor
Na grande viagem, fé na

bagagem
A esperança navegou

O maru cruzou o mar
Lançado à sorte, o braço forte
na lavoura trabalhou
A liberdade cultura viva
Terra querida é luz e cor

O sopro do gênio o fez samurai
Quem foi Manabu? das artes o
pai
Quem dobra o papel com as
mãos do céu
Faz do origami pedaço de paz
Vai um sushi saborear
Vi um gato no mangá, o gato é

sorte
Vem coração oriental
Vem na era digital me dar
suporte
Japão, o sol nascente brilha
em cada um de nós
Em azakusa agora explode a
minha voz
E a lágrima que cai é de
emoção
A verdade que embala o meu
coração
É a Porto da Pedra a minha
paixão
Aplausos que o show vai
terminar ÔÔ
Me perdoe se eu chorar

ração de termos tipicamente
japoneses, como teatro Kabuki
e Tora. Aparentemente estra-
nhos e correndo risco de pas-
sarem despercebidos pelos ca-
riocas, as referências fazem a
alegria dos nativos japoneses.

A parceria de número 21,

terceira a se apresentar, primou
por bons pares de versos, e não
dependeu apenas de refrões
para empolgar a torcida. No
entanto, vez por outra alguns
versos pareciam encaixados
“na marra”, o que prejudicou o
acompanhamento da melodia.

CIDADES/LONDRINA

Vice-prefeito convida príncipe
japonês para Imin

O vice-prefeito de Londri-
na, Luis Fernando Pinto Dias,
junto com o vereador Rober-
to Kanashiro (PSDB), convi-
dou o príncipe herdeiro do Ja-
pão, Naruhito, para participar
das comemorações do Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa (Imin-100), em Londrina.
“Em audiência, falei de Lon-
drina, das comemorações do
Imin 100, da praça em home-
nagem a imigração, inclusive
entreguei uma cópia do pro-
jeto e o convidei para estar
presente na nossa festa”, dis-
se Luis Fernando, por men-
sagem eletrônica ao Núcleo
de Comunicação onde infor-
mou toda a agenda cumprida
na semana que incluiu, entre
outras, uma audiência com o
governador de Hyogo,
Toshizo Ido.

O vice-prefeito também
convidou para os festejos da
imigração, o deputado Takeo
Kawamura, secretário-geral
do grupo parlamentar Japão-
Brasil. Assim como para o
príncipe Naruhito, também foi
apresentado ao parlamentar
japonês, o projeto da Praça
da Imigração Japonesa Tomi
Nakagawa, que será constru-
ída no terreno de 9,4 mil m²,
na área central da cidade,
entre o Centro Municipal de
Educação Infantil Valéria
Veronezzi e o Pronto Atendi-

mento Municipal (PAM)
Adulto e Infantil. A obra, que
é uma parceria da Prefeitura
de Londrina com a comissão
Imin-100, iniciativa privada e
o governo federal, também foi
objeto de encontro com o go-
vernador de Hyogo.

Missão Econômica – Em
viagem oficial ao Japão, Luis
Fernando visitou a sede da
NPO Comunidade Brasileira
de Kansai, organização não-
governamental que realiza
trabalho com crianças brasi-
leiras no Japão, onde foi con-
vidado a participar do festi-
val do Centenário da Emigra-
ção, de 12 a 27 de abril de
2008. Outra audiência foi
com o embaixador brasileiro
no Japão, André Amado.

O vice-prefeito embarcou
no último dia 5 para o Japão
integrando a 35ª Missão Eco-
nômica àquele país, organiza-
da pela Câmara do Comér-
cio e Indústria Brasil-Japão
do Paraná – presidida pelo
ex-deputado Antonio Ueno.
Além dos contatos empresa-
riais, Luis Fernando vai con-
vidar autoridades políticas ja-
ponesas para as festividades
do centenário da imigração
(Imin-100), em Londrina no
ano que vem. O retorno do
vice-prefeito está previsto
para o dia 24 de outubro.

Vice-prefeito Dias (à dir.) com o governador de Hyogo

DIVULGAÇÃO
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CIDADES/REGISTRO

Após veto, comissão da Expovale
pode continuar a lucrar com evento

CIDADES/OURINHOS

Site do Centro Dekassegui de
Ourinhos já está “no ar”

A Secretaria Extraordiná-
ria de Desenvolvimento Eco-
nômico, responsável pelo Cen-
tro Dekassegui de Ourinhos,
lançado pioneiramente pela
Prefeitura Municipal, já colo-
cou no ar, o site (http://
dekassegui.ourinhos.sp.gov.br)
criado para divulgar as ativi-
dades do Centro, hospedando
notícias e informações para os
atuais e futuros dekasseguis,
bem como orientações a seus
familiares.

O site, nesta fase inicial de
lançamento, dispõe de informa-
ções sobre a criação do Cen-
tro em Ourinhos, além de ex-
plicações sobre seu funciona-
mento. Links com os contatos
de alguns parceiros, notícias
sobre ações e eventos relacio-
nados aos dekasseguis em Ou-
rinhos, assim como downloads

de legislações relacionadas a
comunidade nipo-brasileira,
brevemente estarão disponibi-
lizados na página do Centro,
que serve como referência para
os dekasseguis que estão no
Japão e também para os que
estão no Brasil.

O Centro Dekassegui de
Ourinhos, além do site  http://
dekassegui.ourinhos.sp.gov.br
atende diretamente na sede da
Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico, localizada na
Travessa Abrahão Abujamra.
No site oficial da Prefeitura
Municipal de Ourinhos
(www. ourinhos.sp.gov.br) há
um link que remete ao site do
Centro. Informações e dúvi-
das também podem ser obti-
das pelo e-mail: centrodekas-
segui@ouri-nhos.sp.gov.br ou
pelo tel.: 14/3302-6000.

Mais de 300 mil brasileiros trabalham atualmente no Japão

DIVULGAÇÃO

Em sua 10ª edi-
ção, a Semana do
Japão prossegue
até o dia 04/11 em
Belo Horizonte
com diversas ativi-
dades em espaços
culturais da capital
mineira. O evento
também marca os
dez anos do presi-
dente da Usiminas,
Rinaldo Campos
Soares, como côn-
sul-geral honorário
do Japão em Belo
Horizonte. “A Se-
mana do Japão é
uma das principais
realizações do Con-
sulado, e muito im-
portante na contri-
buição da dissemi-
nação da cultura nipônica en-
tre os mineiros”, afirma Soa-
res.

A 10ª Semana do Japão
tem como destaque o Festival
Internacional de Quadrinhos
(FIQ), que neste ano conta
com o patrocínio da Usiminas
e homenageia os mangás
(quadrinhos japoneses). Outras
atrações são as exposições de
cartazes de design gráfico do
artista japonês Hara Kenya e
de fotografias de Kyoto, além
da palestra de um dos mais
talentosos estilistas brasileiros
da atualidade: Jum Nakao.

Também estão programa-

das uma apresentação de
kenjutsu (manuseio da espada
samurai), quatro oficinas e uma
palestra sobre budismo. Adul-
tos e crianças poderão conhe-
cer as milenares técnicas artís-
ticas nipônicas de formar figu-
ras com dobras e recortes de
papel em cursos de origami, ki-
rigami, kiriê e washiê.

Além do Consulado Hono-
rário do Japão em Belo Hori-
zonte, a 10ª Semana do Japão
é uma realização do Consula-
do do Japão no Rio de Janei-
ro, Fundação Japão de São
Paulo e Prefeitura de Belo
Horizonte.

CIDADES/BELO HORIZONTE

Festival de Quadrinhos é
destaque na Semana do Japão

Semana homenageia quadrinhos japoneses

DIVULGAÇÃO

O Dia do Professor, come-
morado no dia 15 de outubro,
marcou uma conquista inédita
para os educadores da rede
municipal de Mogi das Cruzes.
No Salão Nobre do Gabinete,
o prefeito Junji Abe assinou o
primeiro decreto regulamen-
tando o artigo 14 do Plano de
Carreira e Remuneração do
Magistério Público Municipal.

O Plano beneficiará todos
os 910 professores, diretores,
vice-diretores, coordenadores
pedagógicos e supervisores de
ensino da rede municipal. A
medida, que entrou em vigor no
dia 16/10, representará um au-
mento real de 5% nos salários
dos profissionais, tem como
objetivo estruturar o quadro do
magistério e disciplinar a sua
evolução profissional, propici-
ando uma remuneração digna
para os educadores e incenti-
vando seu desenvolvimento,
atualização e especialização.

“É com muita satisfação
que assino este decreto e pa-
rabenizo todos os profissionais
da Secretaria de Educação
que, unidos, dão o melhor de si
preparando nossas crianças
para o futuro. Este é um dia
histórico não só para os edu-
cadores, mas para nossa Mogi,
que vem sendo exemplo de
gestão pública democrática e
descentralizada”, disse Junji.

O prefeito ressaltou que a
implantação do benefício só está

sendo possível graças ao desen-
volvimento contínuo da cidade,
que não pára de receber novos
empresas. “Isso além de gerar
mais tributos e melhorar a arre-
cadação da Prefeitura, necessá-
ria para fazer frente a todos os
investimentos, também gera
mais emprego e renda, movi-
mentando a economia de Mogi”,
destacou Junji, acentuando a
parceria com a Câmara Muni-
cipal e a participação ativa dos
Conselhos de Escola e Associ-
ações de Pais e Mestres, figu-
ras importantes na evolução do
ensino em Mogi.

O benefício – Para se bene-
ficiar das medidas anunciadas
pelo prefeito, os professores
terão que atender três requisi-
tos: diploma de licenciatura, ter
no mínimo três anos de traba-
lho na Prefeitura e não ter so-
frido penalidade administrativa
nos últimos 365 dias.

O professor pode requerer
o benefício na sua escola. O
requerimento deve ser acom-
panhado de uma cópia do di-
ploma de conclusão da licenci-
atura e será encaminhado à
Secretaria Municipal de Educa-
ção. O Departamento de Re-
cursos Humanos verificará os
demais itens. O enquadramen-
to na nova faixa salarial se dará
a partir da data do requerimen-
to, o professor poderá receber
o aumento ainda este mês.

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Junji anuncia conquista
histórica para professores

CIDADES/LINS

Templo Taisenji inaugura mausoléu do fundador
Os restos mortais do arce-

bispo Ibaraki Nissui Shounin,
pioneiro e introdutor do seg-
mento budista de Honmon
Butsuryu Shu no Brasil, serão
trasladados para o mausoléu a
ser inaugurado no Templo si-
tuado na zona urbana de Lins,
na rua 9 de Julho, 50, no dia 3
de novembro, em procissão às

17 horas, que sairá no seu ja-
zigo em destino ao Templo. No
dia seguinte (04), ocorrerá a
solenidade da inauguração e o
37º Culto Póstumo em memó-
ria do fundador.

Para o evento virão do Ja-
pão o Bispo Nitiou Sato, o se-
gundo em categoria hierárqui-
ca dentro da Igreja, sua comi-

tiva e fiéis de todo o Brasil,
estimados em 500 pessoas.

Com a presença do Papa,
o mais alto cargo hierárquico,
no próximo ano, em 30 de mar-
ço, será celebrado o centená-
rio da introdução do Budismo
no Brasil, pois o Arcebispo
Ibaraki chegou junto com os
primeiros imigrantes japoneses

no navio Kasato Maru, em 18
de julho de 1908.

Desde o início do ano, res-
ponde pelo Templo o sacerdo-
te Rubens Morais, vindo da
matriz de São Paulo, onde tam-
bém se ordenou. Nasceu em
Curitiba e fala um pouco japo-
nês.

(Shigueyuki Yoshikuni)

CIDADES/CURITIBA

Banco japonês quer financiar
novos projetos para Curitiba

O JBIC (Japan Bank Inter-
national Cooperation) tem in-
teresse em financiar novos
projetos para a Sanepar (Com-
panhia de Saneamento do Pa-
raná). A informação foi pas-
sada no último dia 10 ao presi-
dente da empresa, Stênio
Jacob, pelo representante ofi-
cial do banco japonês no Bra-
sil, Kan Bito. “O JBIC está
nos oferecendo novos negóci-
os. Possivelmente vão finan-
ciar projetos de desenvolvi-
mento institucional, principal-
mente de combate a perdas de
água”, disse Stênio. Atualmen-
te, a Sanepar executa, com fi-
nanciamento do JBIC, o pro-
jeto Paranasan, que tem obras
em andamento em Curitiba,
municípios da Região Metro-
politana e também no litoral.

Bito confirmou que o JBIC
quer estabelecer novas parce-
rias com a Sanepar, a partir do
próximo ano. “Percebemos
um grande esforço da empre-
sa em relação ao Paranasan,
o que abre as portas para novo

diálogo. Estamos confiantes
que a Sanepar vai concluir o
projeto. O andamento das
obras está dentro do progra-
mado. Temos muito interesse
em continuar colaborando com
a Sanepar”, destacou.

Parte das obras em execu-
ção com recursos do Parana-
san foi visitada por Bito e pela
coordenadora-adjunta de pro-
jetos do JBIC no Brasil,
Sulimara Takahashi. A missão
também conheceu as obras do
coletor tronco – que vai trans-
portar o esgoto de Piraquara
até a estação de tratamento
Atuba Sul – e visitaram ainda
as obras de implantação de 25
quilômetros de rede coletora
em Araucária.

 “Percebemos que os re-
presentantes do JBIC ficaram
satisfeitos com o andamento
das obras, pois estão dentro do
prazo”, destacou Stênio, afir-
mando que a parceria com o
JBIC é “muito importante para
ampliar as condições de aten-
dimento à população.”

Comitiva conheceu obras em execução do Paranasan

DIVULGAÇÃO

Oprojeto de lei que au-
toriza o repasse de R$
150 mil da Prefeitura

de Registro para a comissão
organizadora da 20ª Expovale
teve duas emendas do presi-
dente da Câmara de Vereado-
res, Nilton Hirota, votadas em
sessão extraordinária, na últi-
ma segunda-feira (15). En-
quanto a primeira, que defen-
dia a prestação de contas no
prazo de 120 dias após o tér-
mino do evento, conseguiu
aprovação, a medida de proi-
bir o lucro dos integrantes da
organização foi vetada.

Apesar da vitória parcial,
Hirota considera satisfatório o
resultado. “Para não interferir
na festa, resolvemos não pror-
rogar a discussão”. Segundo
ele, o novo prazo vai trazer
mais “transparência” e evitar
atrasos como o do ano passa-
do. “Até agora, só recebemos
uma prestação de contas re-
sumida de 2006. Quando uma
empresa faz um investimento,
é o nosso município que está
em jogo. Temos que zelar por
esse nome porque é ele que vai
atrair patrocínios altos.”

Para Hirota, a segunda
emenda é “compatível com a
idéia da prefeitura de não re-
munerar a comissão”. “O ex-
positor está ali para fazer ne-
gócios, mas quem faz parte da
organização não pode lucrar.
Não acho certo”. Ele acres-

centa que a falta de rigor na
fiscalização pode incentivar a
prática “comum” e “ilícita” no
País de favorecimento a deter-
minados grupos. “É difícil pro-
var, mas a própria prestação
de contas mostra que alguns
receberam pagamento antes
dos demais. Não é algo oficial
e, por isso, não há regras, nem
nota fiscal, o que dificulta o
controle.”

Presidente da comissão or-
ganizadora pela terceira vez
consecutiva, Manoel Kenji
Chikaoka afirma que os prin-
cipais objetivos da Expovale

são o “melhoramento da cida-
de e a valorização dos profis-
sionais da região”. “Temos que
gerar economia, prestigiar o
evento porque é uma feira de
negócios. A mudança no cri-
tério de contratação de empre-
sas e serviços poderia levar ao
esvaziamento da comissão.
Ela é formada por coordena-
dores que presidem a associa-
ção de cada setor produtivo.
Eles são eleitos por seus pró-
prios colegas.”

Na avaliação do vice-pre-
sidente da comissão, Gilson
Fantin, a emenda prejudicaria

a realização da feira porque
“colocaria em dúvida a verda-
deira motivação de cada inte-
grante”. “A proposta é fomen-
tar os mais diversos segmen-
tos econômicos da região, in-
clusive aqueles que fizerem
parte da organização”. “Pro-
curamos dentro da comunida-
de pessoas com maior experi-
ência profissional e lideranças
para compor a comissão de
forma que possam agregar ain-
da mais valor e seriedade ao
trabalho realizado para uma
realização desse porte”.

(Gílson Yoshioka)

Evento é um dos principais fomentadores de negócios rurais na região do Vale do Ribeira

DIVULGAÇÃO

Plano beneficiará mais de 900 professores da rede municipal

DIVULGAÇÃO
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Pontos positivos e algu-
mas carências foram detec-
tados pela missão do Minis-
tério da Educação que ava-
liou 21 escolas para brasilei-
ros que funcionam no Japão.
Os integrantes da equipe bra-
sileira constataram que os
estabelecimentos de ensino
apresentam projeto pedagó-
gico bem estruturado e que a
maioria utiliza material didá-
tico fornecido por instituições
educacionais brasileiras
conveniadas. Os professores
comprovaram formação ade-
quada, de acordo com as leis
brasileiras, embora necessi-
tem de atualização profissio-
nal.

Hoje, dos 312 mil brasilei-
ros que vivem naquele país a
trabalho, 60 mil estão em ida-
de escolar, número considera-
do regular.

Estima-se que 15 mil cri-
anças e jovens estejam fora
das salas de aula. Cerca de
dez mil estão matriculadas em
instituições para brasileiros;
as demais freqüentam esco-
las nipônicas.

Para melhorar os serviços
prestados a essa população,
as escolas brasileiras preci-
sam resolver problemas
como o da diferença nas con-
dições estruturais e de fun-

cionamento. A missão cons-
tatou, por exemplo, que as
escolas contempladas com
mais recursos, repassados
por instituições locais, apre-
sentam instalações e estrutu-
ra mais adequadas.

Portanto, oferecem me-
lhores serviços aos estudan-
tes. Um problema que atinge
todas as escolas, independen-
temente da qualidade, é a fre-
qüente movimentação das
famílias dentro do país.

Evasão – A conseqüência é
a alta taxa de evasão ao lon-
go do ano letivo, além da re-
duzida participação dos pais
na vida escolar dos filhos.
De acordo com os dados le-
vantados no país asiático, 90
escolas particulares atendem
estudantes brasileiros, 49 das
quais já foram credenciadas
pelo MEC e pelo Conselho
Nacional de Educação
(CNE).

A missão foi encerrada no
último dia 11 durante encon-
tro com representantes do
governo japonês. Na pauta,
discussão dos resultados da
avaliação e o apoio aos estu-
dantes brasileiros em escolas
japonesas e àqueles que es-
tão fora das salas de aula atu-
almente.

EDUCAÇÃO NO JAPÃO

MEC verifica situação das
escolas para brasileiros

SARAU

Descendente de italianos é
destaque com poemas japoneses

O professor Alexandre Au-
gusto Varone de Morais da Ali-
ança Cultural Brasil-Japão, mes-
tre em Língua e Cultura Japo-
nesa pelo programa conjunto do
Graduate Institute of Politic
Studies (GRIPS), National
Language Institute e Japan
Foundation, fará uma palestra
sobre os Kanji, caracteres de
origem chinesa utilizados no sis-
tema de escrita da língua japo-
nesa. O evento acontece no pró-
ximo dia 26/10, das 19 às 21h,
no Espaço Cultural Fundação
Japão em São Paulo.

Morais abordará a origem,
a evolução, a classificação e
as caracteríticas destes carac-
teres, e apresentará as tendên-
cias observadas nas pesquisas
sobre o ensino de Kanji. Tam-

bém falará sobre materiais di-
dáticos e métodos de estudo,
com a apresentação de mate-
rial bibliográfico e sites sobre
o assunto.

SEMINÁRIO DE LÍNGUA
JAPONESA: O ENSINO E O
ESTUDO DE KANJI
PALESTRANTE: ALEXANDRE AUGUSTO

VARONE DE MORAIS (PROFESSOR DA

ALIANÇA CULTURAL BRASIL-JAPÃO)
QUANDO: 26/10, DAS 19 ÀS 21H

ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO EM SÃO PAULO (AV. PAULISTA,
37 - 1º ANDAR)
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$10,00
PALESTRA REALIZADA EM PORTUGUÊS

INSCRIÇÕES ATRAVÉS DO TELEFONE OU E-
MAIL ATÉ DIA 26/OUT AO MEIO DIA.
TELEFONE: 11/3288-4971 OU E-MAIL:
INFO@FJSP.ORG.BR

KANJI

Seminário abordará o ensino
e o estudo de Kanji

Morais abordará a origem, a evolução e as caracteríticas dos kanjis

DIVULGAÇÃO

Aprimeira vista, o dese-
nho do rosto e os olhos
sutilmente puxados le-

vam a crer na ascendência ja-
ponesa. Cabelos e barba em
tom castanho deixam a dúvida
para uns e a certeza para ou-
tros: mestiço! Mas, enganam-
se. Descendente de italiano, o
músico Cássio Rafagnani, 29,
de nipônico, só a admiração.
Motivo esse que o levou a par-
ticipar do sarau “Eu estou
aqui” de jovens poetas, do 3º
Corredor Literário na Paulis-
ta, que aconteceu do dia 8 a
14 de outubro.

Entre rimas e o lirismo típi-
co da poesia, Rafagnani decla-
mou seus haicais (poema cur-
to dividido em três versos) à
platéia. Cenas banais vivenci-
adas e fantasiadas escritas em
versos tiveram o pedido de bis
da própria banca avaliadora,
que, aliás, não deixou de enal-
tece-lo.

“Se fosse para eleger um
vencedor, escolheria o Cássio
devido ao grau de dificuldade
para transformar o comum em
arte, com tão poucas pala-
vras”, apreciou May Ferreira,
uma das juradas e que por aca-
so acertou exata-
mente o que o atrai
nessa arte: “o pe-
queno que se trans-
forma no imenso”,
como define Ra-
fagnani. “É a bus-
ca da beleza inefá-
vel, o shibumi, que
tento expressar por
meio dos haikais”,
acrescenta.

Elogiado tam-
bém por outros par-
ticipantes, o músico
afirmou que não
esperava. Segundo
ele, essa arte não é
muito conhecida
como outros gêneros apresen-
tados. “Achei que ninguém ia
entender”, surpreendeu-se.
Com um sorriso um tanto tími-
do, agradeceu as palavras que
se tornaram um “empurrão-
zinho” para suas obras. “Me
sinto lisonjeado e muito feliz por
ter meu trabalho reconhecido.

Isso me incentiva a continuar”,
disse.

Para ele, criar esses peque-
nos fragmentos é o momento
de cumplicidade consigo mes-
mo, porém, não é uma ativida-

de da qual reserva
tempo para escre-
ver. Ao contrário,
“vem de repente”,
disse simplesmente.
“É como uma ilu-
minação súbita,
vem a qualquer
hora”, descreveu.
Por isso, sempre
carrega caderno e
caneta na mochila.

E embora a figu-
ra feminina não es-
teja presente nos
haicais apresenta-
dos no sarau, ele
mostra que é a sua
parceira, uma nik-

kei, seu grande estímulo. “Só
fui porque minha namorada ia
comigo”, revela, confirmando
o velho ditado: “Por trás de um
grande homem, existe uma
grande mulher”.

Admiração pela cultura e fi-
losofia japonesa – Simpatizan-

te do zen-budismo, Rafagnani
conheceu a cultura e os pensa-
mentos nipônicos por meio da
religião asiática, da qual logo
ganharam o gosto do rapaz.
“Acredito que os orientais têm
a mente bem desenvolvida de-
vido à cultura milenar de seus
países. São homens de sabedo-
ria profunda”, observou.

Há seis anos, estuda e lê
sobre pensamentos e tradições
orientais. Estética minimalista,
arte, música tradicional, filoso-
fia e o bushido [caminho do
guerreiro – princípios de samu-
rai de viver e morrer com hon-
ra]. E parece que tanto inte-
resse moldou seu rosto, da qual
freqüentemente muitos o con-
fundem com um nikkei. “Acre-
dito que nos transformamos
naquilo que gostamos ou que-
remos ser”, afirmou.

Amante da filosofia do sa-
murai, ele discorre com certo
fascínio a respeito do “cami-
nho da pena e da espada”, da
qual o guerreiro deve apreciar
tanto a arte da leitura como das
guerras. Não é à toa, que apro-
veitou para passear pela feira
de livros que acontecia no
mesmo local do Sarau e com-

prou a publicação Ragakure
– O livro do Samurai, de Ya-
mamoto Tsuetomo.

Embora se coloque na po-
sição apenas de admirador, o
músico mostrou que em cer-
tas situações princípios e va-
lores são agregados ao cotidi-
ano. Quando criança chegava
a apanhar dos colegas que o
provocavam para ele mostrar
os golpes de judô em brigas.
“Meu mestre me ensinou que
a arte marcial é para manter a
paz, e só deve ser usada em
último caso ou como defesa
pessoal. Eu achava muito le-
gal essa idéia, e ainda acho”,
justifica os chutes e socos com
tranqüilidade.

E com o jeito calmo de ser,
não é estranho ouvir Rafagnani
contar que por pouco não vi-
rou professor de budismo. “Co-
mecei a estudar e vi que as
mulheres nessa religião são
seres inferiores. E tinham que
se submeter totalmente aos
homens. Não concordo com
isso e desisti”, explicou acres-
centando que mesmo assim,
não deixou de admirar o zen-
budismo.

        (Cibele Hasegawa)

Cássio Rafagnani conta que grande estímulo vem de sua companheira nikkei

DIVULGAÇÃO

O professor Issao Minami,
do Departamento de Projeto
Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de
São Paulo, viaja no dia 22 de
outubro para o Japão para par-
ticipar do International Sym-
posium: Latin America: Pos-
sibilities and Challenges, pela
Kyoto University of Foreign
Studies.

Além do professor Minami,
que representa o Brasil, o
evento reunirá o professor
Fidel Castro Diaz-Balart, filho
primogênito de Fidel Castro,
representando Cuba, o embai-
xador Katsuyuki Tanaka da
Nihon University e ex-Director
General of Latin America and
Caribbean Affairs Bureau of
the Ministry of Foreign Affairs
of Japan, e o professor Kenji
Kondo, da University of
Tsukuba.

Minami irá debater as ten-
dências nos últimos trinta anos

ARQUITETURA

Issao Minami é convidado a
participar de simpósio no Japão

na América Latina dos gover-
nos renovadores e vai expor a
questão da política brasileira no
Mercosul, as preocupações
com o meio ambiente, a impor-
tância do trinômio café, imigra-
ção e ferrovia no Brasil no fi-
nal do século 19 e o apareci-
mento de uma nova forma de
urbanização, a gênese do pro-
cesso de possibilidades e de-
safios brasileiros.

Minami deverá ainda mos-
trar alguns projetos de plane-
jamento urbano brasileiro
exemplares na questão da pre-
servação histórica e ambien-
tal como a Vila de Paranapia-
caba, Pólos Turísticos do Es-
tado do Pará, sinalização de
proteção da Serra da Canta-
reira e Mairiporã e o projeto
de sinalização urbana de Pal-
mas e também discussões em
torno da questão do significa-
do da Cidade Limpa na vida
dos paulistanos.

Professor debaterá tendências de governo e política brasileira

DIVULGAÇÃO

HAICAI

Depois da chuva,
na poça d’água
formigas
afogadas.

Na calçada,
belo ipê em flor.
Mas ninguém vê.

Fezes no chão:
quem passa
desvia.
A mosca fica.
Autor: Cássio Rafagnani

REVI 2007

7º Fórum discute futuro das
entidades nipo-brasileiras

A Comissão de Jovens da
Sociedade Brasileira de Cultu-
ra Japonesa e de Assistência
Social (Bunkyo), promove de
02 a 04 de novembro a Revi
2007, 7º Fórum Nacional dos
Jovens das Entidades. O fórum
acontece no Centro Kokushi-
kan Daigaku, em São Roque,
a cerca de 50 km da capital
paulista, e conta com a cola-
boração e apoio de várias en-
tidades. O tema deste ano é
“Estruturando as entidades
para o futuro, motivando e in-
tegrando os jovens”.

A Revi é um dos principais
encontros de lideranças jovens
das entidades nipo-brasileiras,
com a missão de desenvolver
o potencial dos jovens em be-
nefício da sociedade. Já parti-
ciparam das 10 edições da
Revi cerca de 100 associações
relacionadas à comunidade ja-
ponesa, reunindo jovens de
várias partes do Brasil.

A programação do 7º Fórum
Nacional dos Jovens das Enti-
dades terá como destaques os

Jovens terão oportunidade de discutir futuro das entidades nikkeis

grupos de discussão, workshops,
palestras, dinâmicas de integra-
ção e o “Seinen Case” (simula-
ção prática), atividades que vão
facilitar a troca de informações
entre os jovens.

O público-alvo da Revi são
os membros dos departamentos
jovens das entidades. Os orga-
nizadores esperam a participa-
ção de 100 jovens. As inscrições
estão abertas pelo site www.
seinenbunkyo.com.br/revi.

REVI 2007 - 7º FÓRUM
NACIONAL DOS JOVENS
DAS ENTIDADES
TEMA: “ESTRUTURANDO AS ENTIDADES

PARA O FUTURO, MOTIVANDO E
INTEGRANDO OS JOVENS”
QUANDO: 02, 03 E 04 DE NOVEMBRO

DE 2007 (SEXTA, SÁBADO, DOMINGO)
ONDE: CENTRO ESPORTIVO

KOKUSHIKAN DAIGAKU RODOVIA SP-
250, KM 48, SÃO ROQUE, SP
INVESTIMENTO: R$ 35,00 (ATÉ 23/10),
R$ 40,00 (DEPOIS DE 23/10), INCLUSOS

ALOJAMENTO, REFEIÇÕES E TRANSLADO

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
WWW.SEINENBUNKYO.COM.BR/REVI

DIVULGAÇÃO
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NHK – PROGRAMAÇÃO – 15 A 21 DE OUTUBRO

Programação da NHK
22 – Segunda-Feira

00:00:00 Sunday Sports News
01:00:00 NHK News
01:10:00 Latino Singing Contest in

Toyohashi   (B)
02:30:00 Mini Program
02:40:00 Three-month English Lessons
03:00:00 NHK News
03:10:00 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 42 (R)
03:55:00 Our Favorite Songs (R)
04:00:00 NHK News
04:10:00 Internet Agora
05:00:00 NHK News
05:15:00 Undecided
06:00:00 Tanka Poetry
06:30:00 News: Good Morning, Japan
08:15:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 19
08:30:00 News & Weather
08:35:00 Have a Good Day!
09:25:00 News: Good Morning, Japan (R)
09:58:00 World Weather (E)
10:00:00 News & Weather
10:05:00 Overseas Safety Information
10:10:00 The Ultimate Cuisine
10:30:00 Micro World (R)
10:35:00 My Gardening
11:00:00 News & Weather
11:05:00 NHK Overseas Network
11:40:00 Asian Word Traveller (R)
11:45:00 Drama Serial Encore “Miyako

no Kaze” Eps. 19
12:00:00 News
12:20:00 Live from Your Hometown
12:45:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 19 (R)
13:00:00 News
13:05:00 Fun with English
13:15:00 PythagoraSwitch Mini
13:20:00 Peek-a-boo
13:35:00 With Mother
14:00:00 News & Weather
14:05:00 Good Afternoon Japan
14:55:00 TV Exercise
15:00:00 NHK News
15:15:00 World Weather
15:20:00 World Heritage 100
15:25:00 Tokyo Market Information
15:55:00 Overseas Safety Information
16:00:00 News & Weather
16:05:00 Hello from Studio Park
16:59:00 World Weather
17:00:00 NHK News
17:15:00 World Strollers (R)
17:59:00 World Weather
18:00:00 News
18:10:00 Whiz-Kids TV MAX
18:45:00 Rail Travel in China
18:55:00 Overseas Safety Information
19:00:00 NHK News 7 (B)
19:30:00 Today’s Close-up
19:56:00 World Weather
20:00:00 Weekly Book Review
20:54:00 World Weather
20:55:00 Japanese Traditional Music
21:00:00 News Watch 9 (B)
22:00:00 NHK Special
22:50:00 Pa Pa Saurus
23:00:00 The Mark of of Beauty (B)
23:25:00 World Music Album
23:30:00 News & Sports

23 – Terça-Feira
00:10:00 Shibuya Live Stage: That’s Enka!
00:53:00 World Weather
00:55:00 Business Frontline
01:15:00 News Today 30 Minutes (E)
01:45:00 Health for Today
02:00:00 NHK News
02:10:00 Forerunning Business Minds
02:35:00 News Today Asia (E)
02:50:00 Points at Issue
03:00:00 NHK News
03:15:00 From Shizuoka “Magnificent

Landscapes of Izu”
03:58:00 World Weather
04:00:00 NHK News
04:15:00 Overseas Safety Information
04:20:00 Kiddie Craft
04:25:00 Fun with Japanese
04:35:00 With Mother (R)
05:00:00 NHK News
05:15:00 Hello from Studio Park (R)
06:00:00 Haiku Poetry
06:30:00 News: Good Morning, Japan
08:15:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 20
08:30:00 News & Weather
08:35:00 Have a Good Day!
09:25:00 News: Good Morning, Japan (R)
09:55:00 World Weather (E)
10:00:00 News & Weather
10:05:00 Overseas Safety Information
10:10:00 Today’s Menu
10:35:00 Fashionable Living
11:00:00 News & Weather
11:05:00 Living Well at 100
11:15:00 Hobbies and Leisure
11:40:00 Everyday Tips
11:45:00 Drama Serial Encore “Miyako

no Kaze” Eps. 20
12:00:00 News
12:20:00 Live from Your Hometown
12:45:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 20 (R)
13:00:00 News
13:05:00 Fun with English
13:15:00 PythagoraSwitch Mini
13:20:00 Peek-a-boo
13:35:00 With Mother
14:00:00 News & Weather
14:05:00 Good Afternoon Japan
14:55:00 TV Exercise
15:00:00 NHK News
15:15:00 World Weather
15:20:00 World Heritage 100
15:25:00 Tokyo Market Information
15:55:00 Overseas Safety Information
16:00:00 News & Weather
16:05:00 Hello from Studio Park
16:59:00 World Weather
17:00:00 NHK News
17:15:00 Science for Everyone (R)
17:59:00 World Weather

18:00:00 News
18:10:00 Whiz-Kids TV MAX
18:45:00 Rail Travel in China
18:55:00 Overseas Safety Information
19:00:00 NHK News 7 (B)
19:30:00 Today’s Close-up
19:56:00 World Weather
20:00:00 Extracurricular Lesson (R)
20:30:00 Japan on Site
20:59:00 World Weather
21:00:00 News Watch 9 (B)
22:00:00 NHK Song Concert
22:43:00 World Weather
22:45:00 Tsurube’s Salute to Families
23:30:00 News & Sports

24 – Quarta-Feira
00:10:00 Shibuya Live Stage: Japanese

Narrative
00:53:00 World Weather
00:55:00 Business Frontline
01:15:00 News Today 30 Minutes (E)
01:45:00 Health for Today
02:00:00 NHK News
02:10:00 Little Trips (R)
02:35:00 News Today Asia (E)
02:50:00 Points at Issue
03:00:00 NHK News
03:15:00 The Moment History Changed (R)
03:58:00 World Weather
04:00:00 NHK News
04:15:00 Overseas Safety Information
04:20:00 Kiddie Craft
04:25:00 Fun with Japanese
04:35:00 With Mother (R)
05:00:00 NHK News
05:15:00 Hello from Studio Park (R)
06:00:00 Enjoy Learning: The Knowledge

Master
06:25:00 Baby Care Tips
06:30:00 News: Good Morning, Japan
08:15:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 21
08:30:00 News & Weather
08:35:00 Have a Good Day!
09:25:00 News: Good Morning, Japan (R)
09:55:00 World Weather (E)
10:00:00 News & Weather
10:05:00 Overseas Safety Information
10:10:00 Today’s Menu
10:35:00 Fashionable Living
11:00:00 News & Weather
11:05:00 Enjoying Hot Springs
11:15:00 Hobbies and Leisure
11:40:00 Everyday Tips
11:45:00 Drama Serial Encore “Miyako

no Kaze” Eps. 21
12:00:00 News
12:20:00 Live from Your Hometown
12:45:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 21 (R)
13:00:00 News
13:05:00 Fun with English
13:15:00 PythagoraSwitch Mini
13:20:00 Peek-a-boo
13:35:00 With Mother
14:00:00 News & Weather
14:05:00 Good Afternoon Japan
14:55:00 TV Exercise
15:00:00 NHK News
15:15:00 World Weather
15:20:00 World Heritage 100
15:25:00 Tokyo Market Information
15:55:00 Overseas Safety Information
16:00:00 News & Weather
16:05:00 Hello from Studio Park
16:59:00 World Weather
17:00:00 News & Weather
17:10:00 Undecided
18:00:00 News
18:10:00 Whiz-Kids TV MAX
18:45:00 Rail Travel in China
18:55:00 Overseas Safety Information
19:00:00 NHK News 7 (B)
19:30:00 Today’s Close-up
19:56:00 World Weather
20:00:00 Top Runners
20:44:00 World Weather
20:45:00 Micro World
20:50:00 Meet the Legend
21:00:00 News Watch 9 (B)
22:00:00 Science for Everyone
22:43:00 World Weather
22:45:00 Professionals
23:30:00 News & Sports

25 – Quinta-Feira
00:10:00 Shibuya Live Stage: Music

Paradise
00:53:00 World Weather
00:55:00 Business Frontline
01:15:00 News Today 30 Minutes (E)
01:45:00 Health for Today
02:00:00 NHK News
02:10:00 Law and Laughter (R)
02:35:00 News Today Asia (E)
02:50:00 Points at Issue
03:00:00 NHK News
03:15:00 Tsurube’s Salute to Families (R)
03:58:00 World Weather
04:00:00 NHK News
04:15:00 Overseas Safety Information
04:20:00 Kiddie Craft
04:25:00 Fun with Japanese
04:35:00 With Mother (R)
05:00:00 NHK News
05:15:00 Hello from Studio Park (R)
06:00:00 Enjoy Learning: My Favorite

Figures
06:25:00 Baby Care Tips
06:30:00 News: Good Morning, Japan
08:15:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 22
08:30:00 News & Weather
08:35:00 Have a Good Day!
09:25:00 News: Good Morning, Japan (R)
09:55:00 World Weather (E)
10:00:00 News & Weather
10:05:00 Overseas Safety Information
10:10:00 Today’s Menu
10:35:00 Fashionable Living
11:00:00 News & Weather
11:05:00 Pottery Dream Atelier
11:15:00 Hobbies and Leisure
11:40:00 Everyday Tips

11:45:00 Drama Serial Encore “Miyako
no Kaze” Eps. 22

12:00:00 News
12:20:00 Live from Your Hometown
12:45:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 22 (R)
13:00:00 News
13:05:00 Fun with English
13:15:00 PythagoraSwitch Mini
13:20:00 Peek-a-boo
13:35:00 With Mother
14:00:00 News & Weather
14:05:00 Good Afternoon Japan
14:55:00 TV Exercise
15:00:00 NHK News
15:15:00 World Weather
15:20:00 World Heritage 100
15:25:00 Tokyo Market Information
15:55:00 Overseas Safety Information
16:00:00 News & Weather
16:05:00 Hello from Studio Park
16:59:00 World Weather
17:00:00 NHK News
17:15:00 Professionals (R)
17:59:00 World Weather
18:00:00 News
18:10:00 Whiz-Kids TV MAX
18:45:00 Rail Travel in China
18:55:00 Overseas Safety Information
19:00:00 NHK News 7 (B)
19:30:00 Today’s Close-up
19:56:00 World Weather
20:00:00 Songs of Our Generation
20:30:00 Japan’s Academia
20:59:00 World Weather
21:00:00 News Watch 9 (B)
22:00:00 Thursday Samurai Drama “The

End of the Wind” Eps. 2
22:43:00 World Weather
22:45:00 The Moment History Changed
23:30:00 News & Sports

26 – Sexta-Feira
00:10:00 Shibuya Live Stage: That’s

Comedy!
00:53:00 World Weather
00:55:00 Business Frontline
01:15:00 News Today 30 Minutes (E)
01:45:00 Health for Today
02:00:00 NHK News
02:10:00 Mythical Japan
02:35:00 News Today Asia (E)
02:50:00 Points at Issue
03:00:00 NHK News
03:15:00 NHK Song Concert (R)
03:58:00 World Weather
04:00:00 NHK News
04:15:00 Overseas Safety Information
04:20:00 Express Yourself! Mini
04:25:00 Fun with Japanese
04:35:00 With Mother (R)
05:00:00 NHK News
05:15:00 Hello from Studio Park (R)
06:00:00 Enjoy Learning: Real Life Stories
06:25:00 Baby Care Tips
06:30:00 News: Good Morning, Japan
08:15:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 23
08:30:00 News & Weather
08:35:00 Have a Good Day!
09:25:00 News: Good Morning, Japan (R)
09:55:00 World Weather (E)
10:00:00 News & Weather
10:05:00 Overseas Safety Information
10:10:00 Today’s Menu
10:35:00 Fashionable Living
11:00:00 News & Weather
11:05:00 Meet the Legend (R)
11:15:00 Hobbies and Leisure
11:40:00 Everyday Tips
11:45:00 Drama Serial Encore “Miyako

no Kaze” Eps. 23
12:00:00 News
12:20:00 Friday Variety
12:45:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 23 (R)
13:00:00 News
13:05:00 Fun with English
13:15:00 PythagoraSwitch Mini
13:20:00 Peek-a-boo
13:35:00 With Mother
14:00:00 News & Weather
14:05:00 Good Afternoon Japan
14:55:00 TV Exercise
15:00:00 NHK News
15:15:00 World Weather
15:20:00 World Heritage 100
15:25:00 Tokyo Market Information
15:55:00 Overseas Safety Information
16:00:00 News & Weather
16:05:00 Hello from Studio Park
16:59:00 World Weather
17:00:00 NHK News
17:15:00 Begin Japanology (B)
17:45:00 Pet Counseling
18:00:00 News
18:10:00 Whiz-Kids TV MAX
18:45:00 Rail Travel in China
18:55:00 Overseas Safety Information
19:00:00 NHK News 7 (B)
19:30:00 Tokyo Metropolis
19:55:00 World Weather
20:00:00 Undecided
20:30:00 Undecided
20:59:00 World Weather
21:00:00 News Watch 9 (B)
22:00:00 Songs of Japanese Spirit
23:30:00 News & Sports

27 – Sábado
00:10:00 Cool Japan
00:55:00 Business Frontline
01:15:00 News Today 30 Minutes (E)
01:45:00 World Heritage 100 Selection (R)
02:00:00 NHK News
02:10:00 Japan Fishing Travels
02:35:00 News Today Asia (E)
02:50:00 Points at Issue
03:00:00 NHK News
03:15:00 Thursday Samurai Drama “The

End of the Wind” Eps. 2 (R)
03:58:00 World Weather
04:00:00 NHK News
04:15:00 Overseas Safety Information
04:20:00 Express Yourself! Mini

04:25:00 Fun with Japanese
04:35:00 With Mother (R)
05:00:00 NHK News
05:10:00 Exercise for Everyone
05:15:00 Hello from Studio Park (R)
06:00:00 Enjoy Learning: History at Hand
06:25:00 Baby Care Tips
06:30:00 News: Good Morning, Japan
08:13:00 World Weather
08:15:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 24
08:30:00 NHK Weekly News
09:00:00 Check Your Life Budget
09:30:00 Extracurricular Lesson
10:00:00 News & Weather
10:05:00 Songs for Everyone (R)
10:10:00 Begin Japanology (B)(R)
10:40:00 Mini Program
10:55:00 Overseas Safety Information
11:00:00 Around Japan Again
11:35:00 Beautiful Peaks of Japan
11:40:00 Japanese Traditional Music (R)
11:45:00 Drama Serial Encore “Miyako

no Kaze” Eps. 24
12:00:00 News
12:15:00 Law and Laughter
12:40:00 Micro World (R)
12:45:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 24 (R)
13:00:00 News
13:05:00 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 42 (R)
13:50:00 Enjoying Hot Springs (R)
14:00:00 NHK News
14:10:00 World Strollers
14:55:00 World Music Album
15:00:00 NHK News
15:10:00 J-MELO (E)
15:39:00 World Weather (E)
15:40:00 Insight & Foresight (E)
16:00:00 NHK News
16:10:00 Premium 10
17:40:00 World Music Album Selection
17:55:00 Overseas Safety Information
18:00:00 News
18:10:00 News for Kids Weekly
18:42:00 Our Favorite Songs
18:45:00 Pet Counseling
19:00:00 NHK News 7 (B)
19:30:00 Can You Speak English?
19:59:00 World Weather
20:00:00 Exploring World Heritage
20:45:00 News & Weather
21:00:00 Saturday Drama “The Judge”

Eps. 4
22:00:00 NHK News
22:10:00 Tonight with Kiyoshi
22:53:00 World Weather
22:55:00 Asian Word Traveller (R)
23:00:00 NHK News
23:10:00 Nature Wonder Land
23:40:00 Inspiring Lives: Europe

28 – Domingo
00:00:00 Saturday Sports News
00:25:00 MUSIC JAPAN
00:55:00 Overseas Safety Information
01:00:00 NHK News
01:10:00 WHAT’S ON JAPAN (B)
01:40:00 Getting into Nihongo
02:00:00 NHK News
02:10:00 Battle for Laughs
02:40:00 The Ultimate Cuisine (R)
03:00:00 Undecided
04:25:00 Mini Program
04:30:00 Japanese Narrative Art
05:00:00 NHK News
05:10:00 Sunday Art Museum
05:55:00 Asian Word Traveller (R)
06:00:00 News & Weather
06:15:00 Vegetable Gardening Monthly
06:45:00 Songs for Everyone (R)
06:50:00 TV Exercise
07:00:00 News: Good Morning, Japan
07:45:00 Natural Grandeur of the East
07:59:00 World Weather (E)
08:00:00 Little Trips
08:25:00 Business Compass
08:57:00 World Weather
09:00:00 Sunday Debate
10:00:00 News & Weather
10:05:00 Japan’s Potential
10:50:00 World Heritage 100
10:55:00 Overseas Safety Information
11:00:00 Time for a Hobby
11:59:00 World Weather
12:00:00 News
12:15:00 NHK Amateur Singing Contest
13:00:00 News
13:05:00 Comedy Hour
13:35:00 With Mother
14:00:00 University Baseball: Tokyo Big

Six University League “Wase-
da Univ.” vs “Keio Univ.” at
Jingu Stadium

15:30:00 Nature Wonder Land (R)
15:59:00 World Weather
16:00:00 NHK News
16:10:00 Beautiful Peaks of Japan
16:30:00 The 17th Japan Pro Senior Golf

(Final Day) at Kumamoto Chuo
Country Club

18:00:00 News
18:10:00 Undecided
18:40:00 Overseas Safety Information
18:45:00 Pet Counseling
19:00:00 NHK News 7 (B)
19:30:00 Battle for Laughs (R)
19:59:00 World Weather
20:00:00 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 43
20:45:00 News & Weather
21:00:00 NHK Special
21:49:00 World Weather
21:55:00 World Heritage 100 (R)
22:00:00 NHK News
22:10:00 Undecided
22:55:00 Mini Program
23:00:00 This Week and You
23:40:00 NY Streets

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

A mestra em Engenharia
Hidráulica, Anícia Pio, com
especialização em Meio Am-
biente pela Faculdade Politéc-
nica da Universidade de São
Paulo (Poli-USP), palestra no
próximo dia 27/10, das 16 às
18h, na Associação Cultural e
Esportiva Saúde (Zona Sul de
São Paulo), sobre Desenvolvi-
mento Sustentável dos Recur-
sos Hídricos.

Anícia, especialista do De-
partamento do Meio Ambiente
da Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp),
abordará os temas: “Mercado
de Trabalho na área Ambien-
tal”, “Reciclagem e reúso”,
“Uso racional da água” e “Con-
sumo responsável e engajamen-
to da sociedade”.

O evento, que conta com
apoio do vereador Aurélio No-
mura (PV) e da Fiesp, ocorre-
rá na Rua Diogo Freire, 307,
Jardim da Saúde. Inscrições e
informações pelo telefone (11)
2275-7838, com Leila das 9 às
18 horas ou pelo e-mail

MEIO AMBIENTE

Especialista palestra na ACE
Saúde, em São Paulo

A Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) realiza
de 29 de outubro a 01 de no-
vembro, no Centro de Con-
venções, o 5º Workshop Inter-
nacional Brasil-Japão em Bio-
combustível, Meio Ambiente e
Novos Produtos da Biomassa.
O evento conta com apoio das
Universidades de Gifu, Tóquio
e Kyoto, Embaixada do Japão
no Brasil, Consulado Geral do
Japão em São Paulo e Minis-
tério das Relações Exteriores.

Este quinto workshop de-
verá contar, a exemplo dos
anteriores realizados alterna-
damente na Unicamp e em
Gifu (Japão), com pesquisa-

dores e pesquisadores de em-
presas de ambos os países en-
volvidos, bem como de repre-
sentantes de instituições de
ensino e pesquisa do Brasil,
autoridades brasileiras e japo-
nesas.

O objetivo do evento é am-
pliar o conhecimento entre os
dois países através de troca de
experiências, além de promo-
ver o debate de importantes
temas como energia, sustenta-
bilidade e meio-ambiente, bus-
cando trazer à comunidade
brasileira algumas das soluções
adotadas pelo Japão.

Mais informações no site:
www.cori.unicamp.br

INTERCÂMBIO

Unicamp promove workshop

Brasil-Japão sobre biocombustível

Não se deixe abater
pela depressão

Muitas vezes nos deixa-
mos ser tomados por uma
angústia ou infelicidade mui-
to grandes.

Essa tristeza acaba to-
mando conta do nosso corpo
e principalmente da nossa
mente.

É a depressão, que impe-
de nossa mente de trabalhar
normalmente e deixa nosso
corpo parecendo que recebeu
uma surra.

Ficamos abatidos a cabis-
baixos e sozinhos não conse-
guimos encontrar nenhuma
solução, e quanto mais tenta-
mos raciocinar, mais difícil pa-
rece o problema. Quase sem-
pre a insônia surge, parece
que será o fim do mundo.
Parece que fomos abandona-
dos por tudo e por todos.

Por isso, sempre acredite
no seu potencial, mesmo que
tenha que remar contra a cor-
renteza, não se deixe abater
pelos obstáculos que a vida
lhe estabelecer. Eles foram
feitos para serem superados,
no final de tudo quando ven-

cer mais esta batalha, com
certeza sua alma estará mais
alentada e afortunada.

Tudo na nossa vida tem
um por que. Nada é por aca-
so.

Acredite sempre em você,
confie sempre em você, não
nos outros, e nem dependa
dos outros emocionalmente,
pois pode acabar se tornan-
do uma pessoa acomodada.

Aprenda a ouvir tudo que
lhe falam e saiba destacar o
que realmente é interessan-
te, o que realmente vai lhe dar
alguma motivação ou satisfa-
ção. As críticas construtivas
devem ser ouvidas, mesmo
que às vezes te façam sentir
mal, pois no fundo sabe que
são verdadeiras, e as críticas
negativas tem que ser des-
prezadas automaticamente.

Enfim, nunca perca sua
vontade de vencer, nunca per-
ca suas esperanças, ninguém,
nem nada é melhor do que
você.

Basta você acreditar nis-
so, sempre!

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

Atelier Hideko Honma apresenta
o 7º mercado de artesãos

Promovido anualmente
para apresentar traba-
lhos de novos talentos, o

“Mercado de Artesãos Dife-
renciados – A Mão Cheia”
chega em sua sétima edição
trazendo novidades em peças
de cerâmica. A mostra come-
ça na quinta-feira (25) e ter-
mina no domingo (28) no
Atelier de Cerâmica Hideko
Honma, em Moema.

Desde 2000, o ateliê abre
anualmente seu espaço para
mostrar os projetos desenvol-
vidos pelos alunos e as cria-
ções de artesãos diferenciados
especialmente convidados. Em
2007, serão cerca de 60 parti-
cipantes, que trarão suas pro-
duções mais recentes e dife-
renciadas para o evento.

O mão cheia busca revelar
propostas diferenciadas, perso-
nalizadas, fora do comum. A
preocupação do evento é refletir
sobre o próprio conceito do
Atelier, com peças artesanais,
rigorosamente selecionadas e
trabalhadas individualmente.

“A proposta é incentivar os
alunos e amigos artesãos a
mostrarem seus trabalhos para
uma clientela exigente e dire-

cionada. O evento vem se for-
talecendo ao longo dos anos
com muita expectativa entre os
expositores e o público”, ex-
plica a idealizadora do projeto,
Hideko Honma.

Entre os artesãos do mão
cheia, destaque para técnicas
japonesas, como kaga yuzen
zomê em tecidos, bijuterias em
origami, washi (papel artesa-
nal), taidai e kimonos customi-
zados. Produtos diferenciados,
como fios de seda, queijo de
cabra, temperos, banho de er-
vas, bordado em pedraria, jói-
as em braille, esculturas em
tela de arame e aviõezinhos de
autor, também têm seu espa-
ço garantido.

7º MERCADO DE ARTESÃOS
DIFERENCIADOS – A MÃO
CHEIA
DATA: 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2007
25/10 – QUINTA – ABERTURA PARA

CONVIDADOS – 19H30 ÀS 22 HORAS

26 E 27/10 – SEXTA E SÁBADO – 11 ÀS

21 HORAS

28/10 – DOMINGO – 11 ÀS 20 HORAS

LOCAL: RUA PINTASSILGO, 429, MOEMA

INFORMAÇÕES: (11) 5042-4450 /
5042-4459
SITE: WWW.HIDEKOHONMA.COM.BRObras da artista Hideko Honma são conhecidas pela plasticidade

DIVULGAÇÃO

Inaugurada no último dia 16,
no Museu de Arte Contempo-
rânea, em Curitiba, a mostra
“Expansões Contráteis” dos ar-
tistas paulistas Luciana Ohira e
Sérgio Bonilha prossegue até o
dia 18/11. São apresentadas três
instalações feitas pela dupla, que
compreendem performance e
intervenção. O título de cada tra-
balho dá uma pista do que o pú-
blico pode encontrar: “Proposta
de ocupação máxima/mínima do
espaço”, que discute o parado-
xo entre volume e visibilidade;
“Nossas impressões”, feitas
com carimbos e óleo que espa-
lham as digitais dos artistas por
todo espaço; e “Nunca ouvi

vocês assim”.
As obras procuram aliar a

poética de materiais como
martelo e pregos, carretel de
barbante e máquinas fotográ-
ficas às limitações e inviabili-
dades do fazer artístico. Para
os artistas, a incessante oferta
de informação a espectadores
ávidos por entretenimento ali-
ena a cultura da contempora-
neidade, com o pretexto de
novidade. O desconhecimen-
to do processo de produção
também leva à alienação. Há,
então, o convite à participação.
O público é chamado a intera-
gir, mas a proposta cessa no
momento em que tal interação
possa transformar o processo.

“As obras ocupam bastante
espaço, sem preencher o volu-
me”, explica Sérgio Bonilha.
Ele acredita que o paradoxo
entre o cheio e o vazio, entre o
visível e o invisível, está muito
presente nos espaços urbanos.
Luciana Ohira e Sergio Bonilha
são graduados em Artes Plás-
ticas (Multimídia e Intermídia)
pela Escola de Comunicação e
Artes da USP e trabalham jun-
tos desde 2004.

EXPOSIÇÃO

Luciana Ohira e Sérgio
Bonilha expõem em Curitiba

ORQUÍDEAS

Orquidário realiza Exposição
Primavera em São Paulo

O Orquidário Morumbi re-
aliza até o dia 28/10 a Exposi-
ção Primavera. O festival, que
está em sua 14ª edição, ofere-
ce visitas monitoradas duas
vezes ao dia, às 11h e às 16h.
Os visitantes também concor-
rem a oficinas de replante e
produtos da Emporium Artesa-
nal, a linha de banho do
Orquidário Morumby, inspira-
da em orquídeas. A entrada é
franca.

A mostra de orquídeas ra-
ras, exóticas e premiadas ocor-
re durante o festival e conta
com cerca de 250 orquídeas de
colecionadores, somente para
contemplação. Um exemplar
da exposição será o Dendro-
bium thyrsiflorum com mais de
mil flores abertas em um úni-
co vaso. O visitante também
pode adquirir flores em opor-
tunidades a partir de R$ 10.

Além da grande variedade

de flores, o espaço oferece
cursos, arranjos e cestarias,
projetos de paisagismo, manu-
tenção técnica domiciliar, en-
fermaria de plantas, bistrô, bi-
blioteca e livraria especializa-
da.

Nesta edição, o orquidário
pede que cada visitante cola-
bore com um quilo de alimen-
to. As arrecadações serão des-
tinadas à Associação de ido-
sos A Mão Branca
(www.amaobranca.org.br).

ORQUIDÁRIO MORUMBY

AV. PROFESSOR VICENTE RAO, 1513 –

BROOKLIN PAULISTA (TRAVESSA DA

AVENIDA SANTO AMARO)

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

DE TERÇA À SÁBADO, DAS 9H ÀS 19H, E

AOS DOMINGOS, DAS 9H ÀS 17H.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA

EXPOSIÇÃO PRIMAVERA:

TODOS OS DIAS DAS 9H ÀS 20H.

TEL.: 11/5041-2391 E 7864-5836

Orquídeas de diversas espécies raras estarão em exposição

DIVULGAÇÃO

10º KARAOKÊ TAIKAI GRUPO THE FRIENDS

Data: 12/10/07

Local: Associacao dos Shizuoka Kenjin Kai

Jurados (piso superior): Profs. Hirose - Sano (Pres), Profs. Sakae -
Kanashiro, Profs. Aoyagui - Ozawa, Profs. Miyagui - Tanaka, Profs.
(     ) - Kuwabara – (piso inferior) :  Profs. Ohira - Ishihara (Pres.),

Profs. Sacayemura - Kato, Profs. Hobo - Ono, Profs. Tsutiya - Sato

Categoria Participantes Música

Piso Superior

B-4 Massahara Seo Oirase
A-7-6 Kumataro Hirai Sazanka No Yado
Esp-6 Eiko Torii Ajisai Ujo
Esp-5 Hiroko Anzawa Murasaki Ujo
Extra-5 Sadakazu Nakata Meoto Shunju
A-4 Massako Hiranaka Aishu Kaikyo
Natsum-b Isaura Mansho Jinsei
Doyo-1 Akimi Takiya Naruto Kaikyo
Tibiko Yumi E Miwa Matsuwa
Natsum-a Morio Futida Hoshikague No Waltz
Shinjin-2 Rita Okuma Yoseba Iinoni
B-3 Katsuyoshi Nagano Awazuni Aishite
Vale Tudo Tadao Ebihara Fusetsu Nagaretabi
A-3 Kiyoshi Kuniy Anata No Subeteo
Natsum-esp Carlos Minazaki Itako Gasa
S.extra-4 Kazuyoshi Kao 0abigasa Dotyu
Natsum-ext Kazuyo Akatsuka Minato Mati Jusanbanti
Natsum-sex Shiroko Watanabe Shimano Blues
Esp-3 Minori Okano Ai No Meiro

Piso Inferior
B-7-6-5 Tamako Huang Honemade Aishite
Esp-7 Shizue Matsumoto Gampeki No Haha
Extra-7 Onofre Sakagawa Otone No Zukiyo
Extra-6 Hatsue Kojima Fune
A-5 Yurika Mukaibata Asunisake
S.extra-6 Eiti Sugahara Orega Iruja Naika
S.extra-5 Hirofumi Watanabe Izu  No Yado
Esp-4 G/1 Mario Nakaoka Gakuen Hiroba
Esp-4 G/2 Jorge Hidaka Koi Wa Owatano
Extra-4 G/1 Ruriko Kimura Kaze No Bon Koi Uta
Extra-4 G/2 Noriyasu Miyazato Nagori Gawa
Extra-3 Ruriko Osako Ai San San
S.extra-3 Taeko Yoshimura Koto Shoyo
A-2 Elizabete Kimura Haruga Kita
Esp-2 Marino Uehara Watashi No Uta
Extra-2 Paulo Miyamoto Bokyo Shigure
S.extra-2 Hiromi Hirai This Is My Triac
B-2-1 Toni Yokoda Watashi No Uta
A-1 Hidemi Takiya Nada Sou Sou
Esp-1 Mitsuo Akiyama Seme Te Konya Dake Wa
Extra-1 Sayuri Ohashi Yasha No Kaikyo
Star Terumi Takano Ai No Meiro

No dia 30 de outubro,
terça-feira, às 21 horas,
a Orquestra Sinfônica da
USP realiza concerto na
Sala São Paulo e evoca
grandes nomes da músi-
ca erudita reconhecidos
internacionalmente,
como Heitor Villa-Lobos
(1887-1959), Camargo
Guarnieri (1907-1993) e
Maurice Ravel (1875-
1937). O diretor artístico
e regente titular da
Osusp, Carlos Moreno,
rege a orquestra.

A peça La Valse -
Poema coreográfico
para orquestra, do com-
positor Maurice Ravel,
contemporâneo de Debussy e
Stravinsky e um dos grandes
inovadores da música no iní-
cio do século 20, abre essa
edição da Série Têmpera.

Na seqüência do concerto,

MÚSICA CLÁSSICA

Fábio Caramuru e Elisa Fukuda são os convidados da Osusp

nieri, com comentários do
Maestro Ronaldo Bologna. A
entrada é gratuita.

OSUSP CONVIDA ELISA
FUKUDA E FÁBIO
CARAMURU – SÉRIE
TÊMPERA
QUANDO: 30 DE OUTUBRO,
TERÇA-FEIRA, ÀS 21H.
ONDE: SALA SÃO PAULO

(PRAÇA JÚLIO PRESTES, S/Nº, LUZ)
PREÇOS: DE R$ 15 A R$ 100
(ESTUDANTES, APOSENTADOS E PESSOAS

COM MAIS DE 60 ANOS TÊM 50% DE

DESCONTO).

CONCERTOS COMENTADOS
AO MEIO-DIA
QUANDO: 29  DE OUTUBRO,
SEGUNDA-FEIRA, ÀS 12H

ONDE: ANFITEATRO CAMARGO

GUARNIERI (RUA DO ANFITEATRO, 109
- CIDADE UNIVERSITÁRIA)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES: TEL: (11) 3091-3000

com solo da violinista Elisa
Fukuda, Camargo Guarnieri
(1907-1993), o primeiro regen-
te e diretor artístico da Osusp,
será lembrado pela sua com-
posição Chôro para violino e

orquestra.
No programa, ainda estão

Suíte Tom Jobim, de Adail Fer-
nandes (1958), a qual terá solo
do pianista Fábio Caramuru e
Bachianas Brasileiras nº8, de
Heitor Villa-Lobos, encerran-
do a noite.

A Série Têmpera tem por
objetivo lembrar o centenário de
Camargo Guarnieri e ampliar
ao público brasileiro o acesso à
música erudita, com um reper-
tório marcado pela diversidade.
A série estende-se até o final
de 2007 com mais duas apre-
sentações: dias 28 de novem-
bro e 04 de dezembro.

Concertos Comentados –
No dia 29 de outubro, a
OSUSP executa o mesmo re-
pertório da Sala São Paulo em
mais uma edição dos Concer-
tos Comentados ao Meio-Dia,
no Anfiteatro Camargo Guar-

Elisa Fukuda realiza solo especial

DIVULGAÇÃO

AMANHÃ

Festival Dó Ré Mi reúne
alunos de musicoterapia

A Associação Brasileira de
Voluntários em Musicoterapia
realiza mais uma edição de
seu tradicional festival. Trata-
se do “19 º Dó Ré Mi”, que
pretende reunir 300 alunos
amanhã (21) em São Paulo.

Estarão lá alunos das
mais diversas idades. Segun-
do os organizadores, partici-
parão desde crianças a par-
tir dos 6 anos até idosos com
mais de 80. O evento tem
como principal intuito aumen-
tar a capacidade motora, ele-

var a auto-estima dos alunos
e mostrar ao público a eficá-
cia da terapia. A Associação,
que neste ano completa seus
22 anos, quer também trazer
mais voluntários.

Aos interessados, as apre-
sentações começam às 12
horas com término previsto
para às 16 horas. Local:
Buffet Golden House (av.
Condessa Elizabeth de
Robiano, 2100, Penha, SP).
Mais informações pelo tel:
11/5572-4339.

Evento contará com aproximadamente 300 alunos

DIVULGAÇÃO
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TELEVISORES

Sony apresenta linha Bravia
2007/2008 para fim de ano

Um importante grupo de
médicos de Hiroshima, che-
fiado por Shizuteru Usui, pre-
sidente dos Médicos Interna-
cionais para Prevenção da
Guerra Nuclear, esteve no
Brasil realizando um concla-
ve no Hospital Santa Cruz.

O Hospital Santa Cruz
continua atendendo à maio-
ria das vítimas da Bomba Atô-
mica residentes no Brasil, que
chegam à cerca de 130 pes-
soas.  A elevada eficiência da
medicina desenvolvida em
Hiroshima é comprovada
pela sobrevivência destas ví-
timas, após mais de 62 anos
da explosão e radiação a que
ficaram sujeitos.

A advertência do médico
Hiroo Dohy, presidente do
Hicare – Conselho Interna-
cional de Hiroshima, que pes-
quisa e cuida das vítimas de
radiações é que ainda persis-
tem os testes atômicos, como
em Nevada, nos Estados
Unidos, com artefatos milha-
res de vezes mais poderosos
que os de Hiroshima e Na-
gasaki, deixando contamina-
ções cujos efeitos para a
Humanidade não são conhe-
cidos.  Eles lutam para que

tais testes sejam banidos.
As bombas de Hiroshima,

de urânio, e de Nagasaki, de
plutônio, deixaram seqüelas
diferentes sobre os que sofre-
ram radiações.  O crescente
uso da energia nuclear pode
deixar acidentes como o de
Chernobyl ou de Goiânia,
com o césio 138.

Felizmente, até o momen-
to não foram constatadas se-
qüelas sobre os descenden-
tes das vítimas das Bombas
Atômicas.  Os problemas de
leucemia foram agudos até
1965, com a morte dos seus
afetados.  Atualmente, as ví-
timas estão mais sujeitas a
câncer e outras moléstias,
comparado com a média da
população.

A acompanhamento mé-
dico destas vítimas continua
sendo indispensável o que é
feito com a ajuda parcial da
Província de Hiroshima.  Foi
firmado um acordo de coo-
peração entre a Associação
Médica de Hiroshima com a
Associação Paulista de Me-
dicina.

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

ARTIGO

Lições de Hiroshima

A Nissan Motor acaba de
apresentar o primeiro monitor
no mundo que permite uma vi-
são de 360º ao redor do veícu-
lo para facilitar o estaciona-
mento do mesmo. A nova tec-
nologia equipará o Nissan
Elgrand, veículo que será lan-
çado no fim deste mês, no Ja-
pão, e também o modelo Infiniti
EX35, previsto para chegar no
mercado norte-americano em
dezembro de 2007.

O monitor de visão 360º (do
inglês, Around View Monitor)
conta com quatro câmeras de
alta resolução instaladas no

veículo (no pára-choque, no
pára-lama e em cada uma das
laterais) e sua principal funci-
onalidade é facilitar o estacio-
namento do veículo, garantin-
do menos manobras e maior
precisão ao entrar na vaga – o
motorista pode, por exemplo,
optar pela visão aérea ou late-
ral do carro.

Além disso, as câmeras cal-
culam a distância de um obstá-
culo e traduzem-na para o
monitor em gráficos de fácil
entendimento. Há também avi-
sos sonoros conforme o carro
se aproxima desses obstáculos.

TECNOLOGIA

Nissan apresenta monitor
com visão 360º para veículos

Câmeras permitem que motorista veja manobras

DIVULGAÇÃO

Localizada na cidade de
Sumaré, a 115 quilômetros da
capital paulista, a fábrica da
Honda Automóveis completou
nessa semana seus 10 anos.
Responsável pela produção
dos modelos New Civic, Civic
Si e Honda Fit, a unidade está
instalada em um terreno de 1,7
milhão m², possui 160 mil m²
de área construída e conta atu-
almente com mais de 2.500
colaboradores.

Com os últimos investimen-
tos, da ordem de US$ 100 mi-
lhões e que foram aplicados na
ampliação da área coberta

(que passou de 50 mil m² para
85 mil m²) e na aquisição de
novos equipamentos, a fábri-
ca atingiu a capacidade produ-
tiva de 100 mil unidades por
ano, passando a produzir no
último mês de agosto 550 uni-
dades diárias em três turnos de
trabalho.

A expectativa é fechar
2007 com 106 mil unidades fa-
bricadas, sendo 98 mil só para
o mercado interno, o que cor-
responde a um aumento de
28% em comparação com o
mesmo período do ano passa-
do.

VEÍCULOS

Fábrica da Honda em Sumaré
completa 10 anos

Últimos investimentos totalizaram US$ 100 milhões

DIVULGAÇÃO

Chega às concessionárias
Suzuki o modelo 2008 da dual
purpose DL1000 V-Strom.
Robusta e com design mar-
cante, ela promete agradar os
consumidores brasileiros. Sua
identificação visual está ain-
da mais marcante devido às
novas cores de seu grafismo
e à cor das tampas laterais,
agora diferentes da
carenagem frontal. Além dis-
so, o bagageiro, antes na cor
prata, agora também está na
cor preta, melhorando o
design.

Robusta, a DL1000 V-
Strom é mais leve que apa-
renta ser, pesando 208kg a
seco. Sua altura, 1.395mm,
além de dar-lhe um ar impo-
nente, permite boa ciclística.
Já o conforto é garantido pelo
posicionamento do guidão,
que oferece uma boa postura
ao piloto. O banco largo e

macio também contribui com
uma agradável viagem. O ga-
rupa tem seu conforto garan-
tido pelo amplo banco e pelo
excelente posicionamento das
pedaleiras.

O motor, um V-Twin de dois
cilindros, quatro tempos e
DOHC oito válvulas, oferece
996 cilindrada de pura
adrenalina. O conjunto, com
refrigeração líquida, garante
potência máxima de 98HP a
7.600 rpm e torque máximo de
10,3kgf.m a 6.400 rpm.

O preço sugerido da
DL1000 V-Strom é de
R$53.436,00 (valor sujeito a
alteração sem prévio aviso).
As concessionárias autoriza-
das Suzuki oferecem ainda um
bônus promocional de
R$9.700,00 sobre este valor,
para pagamento à vista. Para
mais informações, o telefone
é: 0800-707-8020.

DUAS RODAS

Suzuki lança modelo 2008 de
Dl1000 V-Storm

Modelo promete agradar consumidores brasileiros

DIVULGAÇÃO

Líder no mercado nacio-
nal nos mais diversos
setores de eletrônicos, a

Sony do Brasil apresentou na
última quarta-feira (17) sua
mais nova aposta para ganhar
de vez a corrida pelo mercado
de televisores. Trata-se da li-
nha Bravia 2007/2008 de LCD
(Liquid Crystal Display), que
a gigante promete encantar os
consumidores brasileiros. Den-
tro desta estratégia, seus prin-
cipais executivos do Japão,
América Latina e Brasil esti-
veram reunidos para mostrar
os modelos, em São Paulo.

De olho nas compras de
Natal – maior pico de vendas
em se tratando de TVs LCD
– a Sony analisa que os mode-
los Full HD serão os mais pro-
curados pelos consumidores,
devido ao início das transmis-
sões digitais em Alta Definição
em São Paulo, a partir de de-
zembro. Com lançamento pre-
visto para novembro, são três
televisores da Série W – KLV-
40W300A, 46W300A e
52W300A. Todos contam com
a máxima resolução de ima-
gens (1920 x 1080 linhas) para
o sistema de transmissão digi-
tal, proporcionando maior nível
de detalhes e melhor qualida-
de de imagem em um display
16:9 widescreen.

A Série W Full HD ofere-
ce ainda tecnologias de quali-
dade de imagem, como a Live
Color Creation, que garante
maior intensidade das cores
(vermelho, verde e azul) de
forma correta e na posição
correta na tela; a Photo TV
HD para visualização de fotos
em Alta Definição com textu-
ras e cores próximas à imagem
original e o processador de
imagem exclusivo Bravia
Engine EX, que trata o sinal
recebido, diminui eventuais ru-
ídos, aumenta o nível de deta-

lhes das imagens e intensifica
as principais cores.

Além de todos estes bene-
fícios, a Série W traz sensor
de luz para ajuste do brilho da
imagem de acordo com a luz
do ambiente, uma entrada para
PC, 3 HDMI, 2 Vídeo Com-
ponente, 1 S-Vídeo, 3 áudio e
vídeo, 1 saída de áudio e para
fone de ouvido. O preço suge-

rido da TV de 40 polegadas é
de R$ 6.999,00, de 46 polega-
das R$ 9.999,00 e de 52 pole-
gadas R$ 12.999,00. Para mais
informações, o site é: www.
sonystyle.com.br.

Receptor - Para completar
as soluções em Alta Defini-
ção , o Receptor HDTV Bra-
via (modelo DMX-DT1), tam-

bém conhecido como set-
back-box, chega ao mercado
em dezembro. Este equipa-
mento é o responsável pela
recepção do sinal digital e en-
vio para a TV através da co-
nexão HDMI de forma digi-
tal. Vale ressaltar que com o
mesmo controle remoto da
TV é possível manusear o re-
ceptor, ou seja, não há a ne-
cessidade de um controle adi-
cional.

Além disso, devido ao seu
pequeno tamanho, é possível
fixar o Receptor HDTV Bra-
via na parte de trás da TV
LCD Bravia, fazendo com o
produto pareça ser uma parte
integrante do televisor e im-
perceptível no ambiente. Em
caso do sinal de transmissão
digital sofrer atualizações,
basta o consumidor levar o
receptor a uma autorizada e
atualizar o software, sem cus-
to adicional. Importado, o
equipamento será comerci-
alizado com preço sugerido de
R$ 999.Executivos da sony reunidos na apresentação da nova linha Bravia

Telas LCD são aposta da Sony para incrementar as compras de Natal e fim de ano

DIVULGAÇÃO
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BEISEBOL/SOFTBOL

Festival Zenki Sato desperta
novas gerações para o esporte

BEISEBOL

Nippon Blue Jays conquista
título do Interclubes Pré-Júnior

O Nippon Blue Jays con-
quistou o título do 35º Campe-
onato Brasileiro de Beisebol
Interclubes Pré-Júnior ao der-
rotar, na final, a equipe do São
Paulo por 6 a 5. A competição
foi realizada no último dia 14,
em Presidente Prudente (SP).
Na Chave Prata, o título ficou
com Araçatuba, que venceu
Bastos por 6 a 3. Já Mogi su-
perou Gecebs por 7 a 0 e
sagrou-se campeão da Chave
Bronze.

O destaque da competição
ficou para o arremessador
Paulo Henrique Amano, que
mostrou um competente traba-
lho sobre o montículo nas par-
tidas decisivas e reconhecido

pela comissão-técnica como o
Melhor Jogador do Campeo-
nato. Já Maurício Doi, de Pre-
sidente Prudente, foi premia-
do como o Jogador Mais Es-
forçado.

PLACAR:
SPO > 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 3 - 1 = 5

Rebatidas: 6 / Erros: 3
NBJ > 0 - 0 - 4 - 0 - 0 - 0 - 2 = 6

Rebatidas: 7 / Erros: 2

RESULTADOS:
Fase Final – 14/10 - Domingo

Chave Ouro
Presidente Prudente 7 x 8

Nippon Blue Jays
(2ª penalidade – Semifinal)
Londrina 7 x 17 São Paulo

(Semifinal)
São Paulo 5 x 6 Nippon Blue Jays

(FINAL)
Chave Prata

Atibaia 6 x 16 Bastos (Semifinal)
Araçatuba 6 x 3 Coopercotia

(Semifinal)
Bastos 3 x 6 Araçatuba (Final)

Chave Bronze
Nikkei Curitiba 2 x 3 Mogi
(penalidade - Semifinal)

Gecebs 9 x 4 Maringá (Semifinal)
Mogi 7 x 0 Gecebs (Final)

DIVULGAÇÃO

Categoria pré-júnior do Blue Jays posa para a tradicional foto

Paulo Amano foi o destaque

GATEBOL

Jogos da Cidade reúne cerca
de 40 equipes em São Paulo

A modalidade esportiva nas-
cida no Japão e que chegou ao
Brasil na década de 80, agora
também faz parte da maior
competição amadora do país. O
Festival de Gatebol do 5º Jogos
da Cidade acontecerá amanhã
(21/10), das 8h às 18h, no Es-
tádio de Gatebol Ruyuso
Ogawa (CEE Vila Guarani) na
Avenida Leonardo Da Vinci,
1551, em São Paulo.

O festival será realizado em
duas categorias: até 70 anos de
idade (soonen) e acima de 70
anos (kooreisha). Aproxima-
damente 40 equipes represen-
tando as 31 subprefeituras da
cidade se inscreveram para a
disputa que valerá pontos para
cada região nos Jogos da Ci-
dade. Como é uma modalida-
de mais praticada pela melhor
idade essa é uma oportunida-
de única para que eles ajudem
sua região na competição.

O gatebol surgiu no Japão
em 1947, logo após a Segunda
Guerra Mundial, por Eiji Suzuki

que, vendo seu país abalado
pela derrota nos confrontos,
resolveu propiciar às crianças
uma brincadeira divertida. Foi
aí que, a partir do críquete (mo-
dalidade muito praticada na
Inglaterra), Suzuki idealizou o
gatebol.

Para praticar o esporte são
necessários alguns equipamen-
tos: stick (taco), gate (arco),
goal pole (pino central) e bola.
O objetivo do jogo, de duração
de 30 minutos é passar pelos
Gates 1, 2 e 3 e por fim acer-
tar no goal pole ou pino cen-
tral. As equipes devem ter no
mínimo 5 integrantes e o tra-
balho entre os componentes,
assim como seu raciocínio para
elaborar táticas, tem papel fun-
damental na disputa.

Após o gateball, será reali-
zado no dia 29 de outubro o
último festival do 5º Jogos da
Cidade: Festival de Xadrez, no
CEE Mané Garrincha – Ibira-
puera na Rua Pedro de Tole-
do, 1651.

Festival de Gatebol acontece no Estádio Ruyuso Ogawa, em SP

DIVULGAÇÃO

O Departamento de Beise-
bol e Softbol da Acel (Associ-
ação Cultural e Esportiva de
Londrina), com apoio da Fe-
deração Paranaense de Beise-
bol e Softbol, realizou, no dia
7, o 18º Torneio Bratac de
Softbol. A competição, realiza-
da nos campos da Acel, con-
tou com a participação de 24
equipes.

Confira os resultados:

Categoria: Adulto-A
Campeão: Integrada
Destaque: Livia Nakayama
Vice-Campeã: Amigos
Destaque: Edson Pereira

Categoria: Adulto-B
Campeão: Eletronica Ito
Destaque: Rafael Tatakihara
Vice-Campeã: Ortho Center-B
Destaque: Marcos Ossamu
Categoria: Veteranos-39
Campeão: Bratac-B
Destaque: Hélio Nishihara
Vice-Campeã: Arapongas
Destaque: Tokushima

Categoria: Veterano-49

Campeão: Assaí
Destaque: Tsuneo
Vice-Campeã: Maruyama

Categoria: Veterano-59
Campeão: Ibiporã
Destaque: Konagai
Vice-Campeã: Apucarana
Destaque: *O Pessoal De
Apucarana Foi Embora Mais
Cedo

Categoria: Cartolas
Campeão: Otica-Pvc
Destaque: Thiago Capelo
Vice-Campeã: Cambé
Destaque: Eugenio Yamaji

SOFTBOL

Confira os resultados do 18º
Torneio Bratac de Softbol

Categoria Veteranos (39 anos) da Bratac

DIVULGAÇÃO

A Confederação Brasileira
de Kendô realiza amanhã (21),
a partir das 10h, no Ginásio da
Associação Cultural e Espor-
tiva Piratininga, em São Pau-
lo, o 14º Campeonato Brasilei-
ro Absoluto de Kendô. A com-
petição deve reunir 47 atletas
no masculino (3º dan acima) e
18 no feminino (2º dan acima)
de 15 academias (Bandeiran-
tes, Bunkyo, Fukuhaku,
Jacareí, Kokushikan, Londrina,
Mie, Piratininga, Rudge Ra-
mos, Saga, Santa Catarina, São
Carlos, Seibukan, Suzano e
Vila Moares).

Trata-se de uma oportuni-
dade para conferir o desem-
penho dos atletas que repre-
sentaram o Brasil no 16º Cam-
peonato Sul-Americano – o
primeiro organizado pela Con-
federação Sul-Americana, que
em 2007 recebeu o reconhe-
cimento da International
Kendo Federation – realizado
na cidade de Santiago, no Chi-
le.

Presidida pelo brasileiro
Tadachi Tamaki, a Confedera-
ção Sul-Americana de Kendô
tem o papel importante de con-
gregar os países da América
do Sul com o objetivo de for-
talecer o esporte no continen-
te e servir de canal de comu-
nicação com a FIK. A Confe-
deração Sul-Americana é a

segunda entidade reconhecida
mundialmente pela FIK – a
primeira foi a Confederação
Européia.

Participaram do Campeo-
nato, além do Brasil, o Chile,
Argentina, Peru, Uruguai,
Equador, Guatemala, Colômbia
e Aruba, totalizando cerca de
110 atletas. Foi a primeira vez
que a competição feminina por
equipes foi realizada.

O Brasil sagrou-se cam-
peão nas categorias individu-
ais e por equipes. No individu-
al masculino, os três primeiros
lugares foram do Brasil: 1)
Ernesto Eisaku Onaka, 2) Jogi
Sato, 3) Coichi Urano. No fe-
minino, Lílian Natsumi
Miyazawa ficou em primeiro
e Mariana Harumi Tsukamoto
em terceiro.

A delegação do Brasil foi
composta pelos seguintes atle-
tas: Ernesto Eisaku Onaka, Jogi
Sato, Coichi Urano, Julio Kenji
Toida, Edson Jundi Toida,
Mauro Tadashi Takei, Vitor Zen
Tachibana, Heiji Luiz Kariya,
Ronaldo Hideyo Omasa, Leo-
nardo Hayato Iwakiri, Angelo
O. Yamaguchi, Alberto Nori-
yuki Kojima, Ricardo H.
Yokaichiya, Emy Ugaji, Lilian
Natsumi Miwazawa, Mariana
Harumi Tsukamoto, Marcia
Miyuki Hayashi e Solange
Satie Okaji.

KENDÔ

Campeonato Absoluto reúne
mais de 60 atletas em SP

Equipe brasileira que disputou o Campeonato Sul-Americano

DIVULGAÇÃO

Realizado no último final
de semana, o 8º Fes-
tival Zenki Sato de Bei-

sebol e Softbol categoria T-Bol,
contou com a presença de 15
equipes de beisebol e 13 equi-
pes de softbol, somando mais
de 500 crianças nascidas entre
1997 a 2005. Mais de 1500 pes-
soas circularam pelo campo do
São Paulo Gigante Beisebol e
Softbol Clube nos dois dias de
competição.

O T-Bol é o primeiro está-
gio do atleta de beisebol, onde
ele vai aprender a base do es-
porte, e a presença de todas
essas crianças mostra que o
esporte ainda tem prestígio
entre os nikkeis e que, de cer-
ta forma, o futuro do beisebol
brasileiro está, de certa manei-
ra, garantido.

Vale ressaltar o trabalho
que algumas equipes estão fa-
zendo com crianças carentes,
tais como Universo (em Gua-
rarema) e São Bernardo do
Campo.

Agradecimentos - Vereador
Aurélio Nomura, vereador
Jooji Hato, vereador Ushitaro
Kamia, deputado federal
Walter Ihoshi, deputado fede-
ral William Woo, Klin Calça-
dos, Muppy, Videokê Casa

Verde, Chuva de Prata, Sele-
cionados Luiz Nakamassu,
Perfumaria Sumirê, Cyancolor,
Loja Japonesa, General
Heater, Marukai, Minikimono,
Hospital Nipo-brasileiro, Banri,
Samkopal, Studio Brindes, As-
sociação Fukuoka, MPM Ar
Condicionado, Chocris, Carlos,

GPI Acess. Automotivos, Pos-
to Fedato, JKO Representa-
ções, Faster English, Marisol,
Policlinica Real, Banzai
Games, Asia House, Escola
Superior de Cabeleireiros No-
naka, Dr. Yoshiharu Kikuchi,
Sylvio Rezende Cabeleireiros,
Antonio Carlos F. de Toledo,

Voluntários Flores, A Cad F,
Caat Rações, Tampinha, Co-
bra Automóveis, Layko Sports,
Espaço Liberdade, Felippe
Mendonça Advocacia, ONG
Viver e Sorrir, Hotel Sol a Sol,
Dr. Alexandre A. Pinheiro da
Silva, Dra. Tomie Tagawa,
Power Games.

Dirigentes, autoridades e políticos prestigiaram o eventoT-Bol é o primeiro estágio na carreira de um atleta de beisebol

Competição reuniu mais de 500 crianças no campo do São Paulo Gigante

DIVULGAÇÃO
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FUTEBOL

Tabata sonha disputar a Copa do
Mundo. Pelo Brasil ou pelo Japão

O Instituto Cultural Niten
promoveu no fim de semana
prolongado (12,13,14) o Tor-
neio Brasileiro por Equipes de
Kobudô, sob supervisão da
Confederação Brasileira de
Kobudô, no Centro Esportivo
Kokushikan – Ibiúna, interior
de São Paulo. Uma competi-
ção das artes marciais treina-
das pelos samurais que tem
como objetivo transmitir as téc-
nicas e a filosofia desses guer-
reiros.

Em sua sexta edição, parti-
cipantes vindos dos mais vari-
ados pontos do Brasil como
São Paulo e interior, Rio de
Janeiro, Porto Alegre, Fortale-
za, Brasília, Vitória, Belo Ho-
rizonte, entre outros, marcaram
presença, totalizando 220 com-
petidores. Todos eles fizeram
uma limpeza geral no local
para dar início ao evento.

Combates entre espadas
(kenjutsu), espada e bastão

KOBUDO

Instituto Niten realiza o 6º Torneio Brasileiro por Equipes com
mais de 200 atletas de várias localidades

uma lança”, disse o aluno
Carlos Pereira.

Outra surpresa foi o torneio
de Tameshigiri, arte do corte
com katana de metal. Os atle-
tas mostraram toda sua perícia
para fazer o corte do tatami. E
em razão do dia 12 de outubro,
as crianças tiveram a oportu-
nidade de duelar com todos os
coordenadores do Instituto e o
professor Jorge Kishikawa.
Embora já cansadas, demons-
traram força e coragem para
enfrentar uma graduação bem
acima delas.

Além das batalhas, seminá-
rios e a graduação com maki-
mono (pergaminho com os se-
gredos do estilo), reconhecido
a coordenadores que atingiram
o nível Shoden, juntando aos
dois samurais com esse grau
no Brasil. Para fechar, Jorge
Kishikawa realizou uma apre-
sentação inédita na América
Latina de Kusarigama Ryu.

(jojustsu), naginatas (naginata-
jutsu), desembainhar da espa-
da (iaijutsu), katana (battojut-
su) sucederam ao longo dos
três dias. A grande novidade
da competição foi a categoria
de kobudo, da qual a escolha

de armas era livre. Naginata
contra duas espadas e até
naginata contra shoto (espa-
da curta) fizeram o público ar-
regalar os olhos. “Foi incrível
ver um combate de kobudo em
que uma espada curta vence

Objetivo é transmitir as técnicas e filosofias dos samurais

DIVULGAÇÃO

Especulações não faltam
na curta carreira de um
jogador de futebol.

Após ter afirmado que gosta-
ria de jogar pela seleção do
Japão, no ano passado, Rodri-
go Tabata foi sondado recen-
temente por alguns times da J-
League para disputar o cam-
peonato local. Obtendo a du-
pla nacionalidade, o jovem de
26 anos poderia integrar qual-
quer equipe sem interferir no
limite de três vagas para es-
trangeiros. Para o jogador do
Santos, a mudança seria um
atalho para realizar o seu mai-
or sonho: disputar uma Copa
do Mundo.

“Queria jogar pelo Brasil,
mas a concorrência é muito
grande. Tenho mais chances
no time do Japão”, afirma. A
possibilidade da transferência
não diminui o empenho do nik-
kei para se manter como um
dos destaques do alvinegro
praiano. “Vivo o meu dia-a-dia
sem me basear nas notícias
divulgadas na imprensa. Que-
ro fazer um bom trabalho onde
quer que eu esteja”. Segundo
ele, a proximidade com o téc-
nico santista Vanderlei Luxem-
burgo, um dos favoritos para
assumir o lugar de Dunga, no
futuro, não aumenta suas
chances de defender a cami-
sa verde e amarela. “Ele é um
dos melhores do País e pode
voltar para a seleção, mas
nada garante que eu seria con-
vocado porque há outros joga-

dores muito bons”.
Durante a Copa 2006, rea-

lizada no Japão e na Coréia,
Tabata conseguiu destaque na
mídia ao afirmar que gostaria
de jogar pelo time nipônico,
chegando até a ser alvo de
matérias da emissora estatal
NHK. Para o jogador, estar do
outro lado num confronto com
o Brasil seria uma das tarefas
mais difíceis na carreira. “Eu
ia balançar na hora que come-

çasse a tocar o hino. Afinal, fui
criado aqui”.

Mas, se pudesse repetir os
passos dos brasileiros Rui Ra-
mos, Vagner Lopes e Alessan-
dro Santos, que defenderam a
seleção japonesa após algu-
mas temporadas na J-League,
ele explica que o aspecto psi-
cológico seria superado. “Eles
já estavam adaptados ao Ja-
pão. Quando há envolvimen-
to, as raízes são deixadas de
lado e fazemos de tudo para
ganhar”.

Apesar de ter sido criado
com alguns costumes, como a
culinária, além do contato com
avós e outros parentes, ele afir-
ma que, hoje, a principal refe-
rência do local é a experiência
de outros jogadores e amigos.
“Desde garoto, tinha vontade
de jogar lá, principalmente de-
pois do sucesso do Zico e do
Alcindo. Todo mundo fala que
os times têm estrutura, e a vida
é muito boa. Quero conhecer
o exterior um dia”, coloca. A

possibilidade de jogar em ou-
tro país também não é descar-
tada. “Tenho que analisar a
proposta e a qualidade de vida
das pessoas. Falo muito do
Japão porque tenho muitos
amigos que estiveram lá.”

Enquanto isso, ele pretende
cumprir o contrato com o San-
tos até o final de 2008, e não
descarta a possibilidade de uma
renovação. “Eu me sinto bem
no clube e já estou adaptado à
cidade”. O nikkei é o único jo-
gador do campeonato (excluin-
do goleiros) que atuou em to-
das as partidas do Brasileiro,
tendo começado na reserva na
maioria das vezes. Chamado de
talismã e de Samurai da Vila
Belmiro, o jovem já tem o apoio
de grande parte da torcida para
assumir o posto de titular. Ele
explica, no entanto, que sua
condição não é incômoda. “O
importante é participar de to-
dos os jogos, fazer gols e aju-
dar o time.”

(Gílson Yoshioka)

O craque do Santos recebeu propostas para atuar no futebol japonês

DIVULGAÇÃO

RAIO X

Nome: Rodrigo Barbosa Tabata
Data de nascimento: 19/11/1980
Local de nascimento: Araçatuba
Altura: 1m71
Peso: 69 kg
Clube: Santos FC
Posição original: meia-direita
Clubes pelos quais jogou: Paulista, São Bento, Santo André,
Ferroviária, Internacional de Limeira, Treze (PB), Ceará, XV
de Piracicaba, Campinense (PB), América (RN), Goiás e
Santos.
Frase: “Nunca abaixei a cabeça. Esperei minha vez para
conseguir lugar no time [do Santos], mas nunca parei de tra-
balhar. A persistência é fundamental”.                      (G.Y.)

TÊNIS DE MESA 2

Copa Brasil de Fortaleza tem
recorde de inscritos

Com 230 inscritos, a Copa
Brasil de Tênis de Mesa, que
acontece até amanhã (21), em
Fortaleza (CE), é o maior
evento já realizado no Nordes-
te em todos os tempos e a ex-
pectativa da Confederação
Brasileira de Tênis de Mesa é
de uma competição de alto ní-
vel.

“Ficamos muito satisfeitos
com este grande número de
inscritos. Isso comprova o su-
cesso do tênis de mesa na re-
gião Nordeste. Esperamos um
grande evento em Fortaleza”,
diz Elsner Cornetti, coordena-
dor de eventos da CBTM.

A Copa Brasil é dividida em
dois tipos de evento: no ran-
king, a disputa é por idade e
envolve competidores das ca-
tegorias pré-mirim até vetera-
no 60. No rating, a competi-

ção é por nível técnico e en-
volve jogadores de todas as
idades. Os atletas de melhor
nível técnico em Fortaleza fa-
zem parte do rating B.

Com 35 inscritos, a Acade-
mia Cearense de Tênis de
Mesa é o clube com o maior
número de participantes na
competição. O Ceará, sede do
evento, é o estado com mais
atletas. Serão 50 cearenses na
Copa Brasil.

Mais uma vez a CBTM dis-
ponibiliza estrutura de alto ní-
vel para um evento. São 16
árbitros, quatro responsáveis
de mesa de controle e outros
seis profissionais na comissão
organizadora.

A lista de inscritos e deta-
lhes da competição podem ser
obtidos no site da CBTM
www.cbtm.org.br

Competição reúne mais de 200 mesa-tenistas em Fortaleza

DIVULGAÇÃO

A ADR Itaim Keiko reali-
zou de 12 a 14 deste mês, no
Ginásio “Pelezão” (Alto da
Lapa, o 20º Torneio da Amiza-
de “Itaim Keiko”. A quantida-
de de prêmios que foram sor-
teados durante a competição
impressionou o público presen-
te que participou até o final do
evento, assistindo a última par-
tida entre os atletas Francisco
Arado e Eric Mancini, vencida
pelo primeiro

As partidas emocionantes,
proporcionaram um bom espe-
táculo e o prêmio para a torci-
da mais animada ficou com a
equipe do Represa, a melhor
uniformizada foi a do Piratinin-
ga, os atletas mais novos e os
mais idosos, juntamente com
as mais equipes mais numero-
sas também ganharam prêmi-
os. Enfim, um evento para en-
trar para a história do mesa-
tenismo brasileiro e que serviu
como uma prévia para agosto
de 2008, quando a ADR Itaim
Keiko comemorará seu 25º
aniversário, os 100 anos da
imigração japonesa e a vinda
do presidente da Butterfly
Mundial, Shunsaku Yamada,
diretamente do Japão. (Mar-
cos Yamada).

RESULTADOS
FEMININO

Pré-Mirim: 1) Juliana Watanabe
(Itam Keiko)
Mirim: 1) Caroline Aiko Kumahara
(Bunka Santo André)
Infantil: 1) Karina Vallilo (Ateme)
Juvenil: 1) Jéssica Yamada (Itaim
Keiko)
Geral: 1)Maira Ranzeiro (Ateme)
Ladies: 1) Maria Vitória Laplaza
(Acenbo)

MASCULINO
Pré-Mirim: 1) Luciano Yudi Tsu-
kamoto (Itaim Keiko)
Mirim: 1) Eric Jouti (Itatim)
Infantil: 1) Kevin Maeda (Itaim)
Juvenil: 1) Eric Mancini (Itaim)
Juventude: 1) Daniel Oliveira Sil-
va Costa (Itaim)
Geral: 1) Franscico Arado (São
Caetano)
Pré-Sênior: 1) Fabio Mizutani
(Itaim)
Sênior: 1) Koji Tamasiro (Acrepa)
Veteranos: Mario Gesualdi (Itaim)
Veteranos (+ 60 anos)
Bate-Bola: Daniel e Fernando
(Itaim)

Troféu Eficiência: 1) Itaim Keiko
(2620), 2) Acrepa (490), 3) Ateme
(350)
*Confira na próxima semana os
resultados da Super-Liga

TÊNIS DE MESA 1

Confira os resultados do 20º
Torneio da Amizade Itaim Keiko

Evento proporcionou partidas emocionantes ao público

DIVULGAÇÃO
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CINEMA

Filmes japoneses são destaques na 31ª Mostra
Internacional de Cinema de São Paulo

Haja fôlego. Até 1º de
novembro, os cinéfilos
terão uma verdadeira

maratona com a realização da
31ª Mostra Internacional de
Cinema de São Paulo, que co-
meçou nesta sexta-feira (19).
Durante duas semanas, a Mos-
tra exibirá 434 filmes, sendo
353 longas, 25 médias e 56
curtas-metragens, de diretores
dos 5 continentes. O Japão
participa da Mostra com nove
diretores, entre eles Takeshi
Kitano.

O diretor de “Adrenalina
Máxima” e “Kids Return – De
Volta às Aulas” (apresentados
na 20ª edição), “Hana-Bi, Fo-
gos de Artifício” (exibido na
21ª Mostra), “Verão Feliz” (23ª
Mostra), “Dolls” (26ª Mostra)
e “Zatoichi” (28ª Mostra), en-
tre outros longas, está presen-
te com “Glória ao Cineasta!”
(2007).

Destaques também para
Hideki Kitagawa (“Amor Pul-
sa Mais Rápido Que Sangue”),
Hiroshi Toda (“Céu De De-
zembro” e “Memória de Se-
tembro”), Goro Miyazaki
(“Contos De Terramar”),
Atsushi Ogata (Eternamente
Seu”), Lee Sang-Il  (“Hula
Girls”), Takashi Miike (“Suki-
yaki Western Django”), Toshi
Shoya (“Ventos Do Zero”) e
Hirokazu Kore-Eda (“Hana”),
que fará parte do júri do festi-
val. Há os casos também dos
diretores Kiju Yoshida e
Mariko Okada, que assinaram
“Bem-Vindo a São Paulo”,
uma produção da Mostra com
participação de cineastas es-
trangeiros, e do francês Jean-
Pierre Limosin, que dirigiu “Jo-
vem Yakuza”

Além da grande diversi-
dade de temas, a mostra pro-
move também a retrospecti-
va do cineasta chinês Jia
Zhang-Ke, com todos os seus
documentários e longas de
ficção, com destaque para o
seu mais recente longa-me-
tragem, o documentário “Inú-
til” (Useless). Ao lado de
Zhang-Ke, o cinema francês
ganhará grande destaque
nesta edição, principalmente
com os diretores Jean-Paul
Civeyrac – que também ga-
nha uma retrospectiva - e
Claude Lelouch.

Para acompanhar a progra-
mação completa de filmes da
31ª Mostra, o pacote integral
de ingressos custa R$360,00.
Para os ingressos individuais,
os preços são R$13,00 (de se-
gunda à quinta) e R$15,00
(sexta, sábado e domingo). Há
também os pacotes de 20 e 40
ingressos, de R$150,00 e
R$260,00, respectivamente.

A lista completa de filmes,
com a programação da 31ª Mos-
tra Internacional de Cinema está
disponível no site oficial da Mos-
tra (www.mostra.org). Confira
também os locais onde serão
exibidos os filmes na capital e
os horários das sessões.

22h10 (CineSesc), 30/10, às
14h (Unibanco Arteplex 3)

“Hula Girls”, de Lee Sang-il
(2006, 110 min, color digital).
Elenco: Yasuko Matsuyuki,
Etsushi Toyokawa, Yu Aoi,
Shizuyo Yamazaki
Sinopse – Corre o ano de 1965
no Japão e o país começou a
substituir o carvão pelo petró-
leo. As tradicionais cidades mi-
neradoras começam seu lon-
go e lento declínio. Mas numa
pequena cidade ao norte, seus
líderes e os diretores da com-
panhia mineradora local tive-
ram a idéia de desenvolver o
primeiro vilarejo havaiano do
Japão.
Sessões: 21/10, às 19h
(CineSesc), 28/10, 13h (Reser-
va Cultural Sala 1)

“Memória de Setembro”,
de Hiroshi Toda (2006, 82 min,
color digital). Elenco: Yukako
Meguro, Shoji Yamada
Sinopse – Fazendo trilha com
um amigo na montanha, Aya
faz uma parada num velho es-
túdio de máscaras para teatro
nô e pega de surpresa por for-
te chuva. No ateliê, ela vê o
mestre esculpir uma máscara
de madeira de um oni (ogro
cruel), que misteriosamente
abala sua alma.
Sessões: 22/10, às 20h20
(Cinemateca - sala Petrobrás),
26/10, às 17h50 (Unibanco
Arteplex 3)

“Sukiyaki Western Django”,
de Takashi Miike (2007, 121
min, color). Elenco: Hideaki
Ito, Koichi Sato, Yusuke Iseya,
Masanobu Ando, Takaaki
Ishibashi, Yoshino Kimura
Sinopse – Centenas de anos
depois da Batalha de Dannoura
(1185), em um remoto vilarejo
japonês na montanha, a tensão
re reinstala. A gangue de bran-
co Genji, ligada ao clã Mina-
moto e liderada por Yoshitsune,
e a gangue de vermelho Heike,
do clã Taira chefiado por
Kiyomori, entram em confron-
to brutal por causa de rumo-
res de que por ali havia ouro
Sessões: 22/10, às 19h (Faap -
Fundação Armando Álvares
Penteado), 26/10, às 22h
(HSBC Belas Artes 2). 29/10,
às 20h30 (Memorial da Amé-
rica Latina)

“Ventos do Zero”, de Toshi
Shoya (2007, 111 min, color).
Elenco: Yoshiko Tanaka, Taiyo
Sugiura, Kosuke Toyohara,
Yoshihiko Hakamada, Tomo-
rowo Taguchi
Sinopse – Baseado na verda-
deira história de uma mãe que
mudou uma lei de trânsito no
Japão, em 2001, após colher
mais de 375 mil assinaturas para
petição. Quando estava para
começar seu primeiro semestre
na universidade, seu filho foi
atropelado por um carro.
Sessões: 29/10, às 20h
(CineSesc), 30/10, às 12h40
(HSBC Belas Artes 2), 01/11,
às 21h40 (IG Cine)

“Amor Pulsa Mais Rápido que Sangue”, de Hideki Kitagawa “Contos de Terramar”, de Goro Miyazaki

“Glória ao Cineasta!”, de Takeshi Kitano “Hana”, de Hirokazu Kore-Eda

“Hula Girls”, de Lee Sang-il “Ventos do Zero”, de Toshi Shoya

“Amor Pulsa Mais Rápido
que Sangue”, de Hideki Ki-
tagawa (2007, 77 minutos,
color e p&b), com Mihiro,
Hideki Kitagawa
Sinopse – Mihiro mata seu tio,
que a estuprou ao se aprovei-
tar de sua condição desespe-
radora. Abandonando a casa
pela primeira vez na vida, ela
conhece Hideki, que luta con-
tra seu caos psicológico. Ele a
encontra torturando-se por
causa do trauma e então se
sacrifica numa “performance
de pintura com sangue” para
assim compartilhar da mesma
dor e sofrimento.
Sessões: Dias 25/10, às 13h30
(Unibanco Arteplex 2), e 01/
11, às 22h30 (Reserva Cultu-
ral Sala 1)

“Céu de Dezembro”, de Hi-
roshi Toda (2007, 83 min,
color), com Shinichi Okayama,
Syoji Yamada, Takahiro Yoshi-
da, Ami Ishikawa
Sinopse – Um homem que
perdeu o rumo em sua vida
procura por sorte com a ajuda
de um jovem punk e de um
velho adivinho. Zenko é um
ancião que lê a fortuna das
pessoas nas ruas. Ele tem ape-
nas um sonho – que todos se
protejam com os amuletos que

confecciona. É comum as pes-
soas pararem em sua tenda a
fim de pedir ajuda para procu-
rar por coisas ou apenas para
aproveitar seus conselhos.
Sessões: 21/10, às 17h50 (Ci-
nemateca – Sala Petrobrás),
26/10, às 12h30 (Unibanco –
Arteplex 3), 27/10, às 13h30
(Espaço Unibanco de Cinema)

“Contos de Terramar”, de
Goro Miyazaki (2006, 115 min,
color), com Japão
Sinopse – A animação é pro-
tagonizada por Ged, que um dia
foi o maior feiticeiro de Ter-
ramar. Quando ainda era jo-
vem, sedento por poder e co-
nhecimento, ele mexeu com
segredos seculares e liberou
uma terrível sombra por todo
o mundo. Agora coisas estra-
nhas acontecem em Terramar.
As pessoas estão se portando
de forma diferente. Vêem se-
res que, como humanos, não
deveriam ver, a exemplo dos
dragões. Ged decide investigar
e depara com o príncipe ado-
lescente e um tanto avoado
Arren.
Sessões: 24/10, às 19h (Cine-
mark – Shoppin Eldorado), 26/
10, às 16h10 (Unibanco
Arteplex 4), 28/10, às 18h50
(Reserva Cultural Sala 1)

“Eternamente Seu”, de Atsu-
shi Ogata (2006, 25 min, color)
Sinopse – Quando um esper-
talhão desonesto tenta tirar
vantagem de uma velha senho-
ra sem memória, surpresas o
aguardam.

“Glória ao Cineasta”, de
Takeshi Kitano (2007, 104 min,
color e p&b), com Beat Take-
shi, Tohru Emori, Kayoko
Kishimoto, Anne Suzuki,
Kazuko Yoshiyuki
Sinopse – O famoso diretor
Takeshi Kitano tenta realizar
o filme definitivo para os aman-
tes de cinema de todo o mun-
do, mas descobre que isso não
é tão fácil quanto parece. Ele
já está perturbado pelo fato de
ter declarado que pararia de
dirigir filmes violentos apesar
dos sucessos prévios com pro-
duções sobre a máfia japone-
sa, a Yakuza. Determinado a
repetir a boa bilheteria, Kitano
pensa em todos os gêneros
possíveis para seu novo proje-
to. Um filme no estilo de seu
conterrâneo Yasujiro Ozu se-
ria muito lento. Uma obra nos-
tálgica também não funciona-
ria. Que tal um terror que po-
deria ser refilmado em Holly-
wood? Talvez um melodrama
romântico? Uma aventura de

época cheia de lutas de espa-
das? Melhor ainda, uma extra-
vagância futurista! Infelizmen-
te para o frustrado diretor, to-
dos os lances acabam frustra-
dos.
Sessões: 23/10, às 19h
(Unibanco Arteplex 2), 24/10,
às 12h30 (Unibanco Arteplex
3), 30/10, às 16h30 (HSBC
Belas Artes 2)

“Hana”, de Hirokazu Kore-
Eda (2006, 127 min, color).
Elenco: Junichi Okada, Rie
Miyazawa, Tadanobu Asano,
Arata Furuta, Teruyuki Kaga-
wa
Sinopse – O ano é o de 1702.
Um jovem samurai, Aoki
Sozaemon deixa sua casa no
campo, e agora vive em Edo
(hoje Tóquio). Procura por
Kanazawa Jubei, o homem que
matou seu pai. Ele nunca es-
queceu a pergunta que deve-
ria fazer para identificar o ini-
migo e dar procedimento à sua
vingança.
Sessões: 28/10, às 19h10 (Cine
Bombril Sala 1), 29/10, às

Confira os filmes japoneses na Mostra

Confira os locais do evento
Unibanco Arteplex  (Sala 1|Sala 2|Sala 3) - Shopping Frei Caneca,
569 - 3º piso - Tel: (11) 3472-2362
Espaço Unibanco de Cinema (Sala 3) - Rua Augusta, 1475 - Cerqueira
César - Tel: (11) 3288-6780
Cine Bombril (Sala 1|Sala 2) - Conjunto Nacional - Rua Padre João
Manoel, 100 - Cerqueira César
IG CINE - Rua Fradique Coutinho, 361 - Pinheiros - Tel: (11) 5096-
0585
Cinesesc - Rua Augusta, 2075 - Jd. Paulista - Tel: (11) 3064-1668
Reserva Cultural (Sala 1) - Avenida Paulista, 900 - Térreo Baixo -
Tel: (11) 3287-3529
Sala Cinemateca / Sala Petrobras / Sala BNDES - Largo Senador
Raul Cardoso, 207 - Vila Mariana - Tel: (11) 3512-6111
Cinemark - Shopping Eldorado (Sala 7) - Shopping Eldorado - Ave-
nida Rebouças, 3970 - Pinheiros - Tel: (11) 2197-7470
Memorial da América Latina - Auditório Simon Bolivar - Avenida
Auro Soares de Moura Andrade, 664 - portão 12 - Barra Funda - Tel:
(11) 3823-4600
Centro Cultural São Paulo - Sala Lima Barreto - Rua Vergueiro,
1000 - Paraíso - Tel: (11) 3277-3611 Ramal: 279
HSBC Belas Artes - Sala Cândido Portinari - Rua da Consolação,
2423 - Consolação - Tel: (11) 3258-4092
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