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Após reclamações, Kassab promete rever
Lei Cidade Limpa para a Liberdade
Ao participar de uma home-
nagem quarta-feira (dia 17),
na Casa de Portugal, região
central de São Paulo, o pre-
feito Gilberto Kassab (DEM),
revelou que parcerias impor-
tantes foram consolidadas
para a seqüência dos proje-

tos Caminhos do Imperador
para a revitalização da Liber-
dade e a reforma do Estádio
Municipal de Beisebol Mie
Nishi, no Bom Retiro, onde a
primeira das três etapas foi
concluída. “Os projetos estão
indo muito bem para que pos-
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O Parque do Japão – Memo-
rial Imin 100 localizado na ci-
dade de Maringá (428 km de
Curitiba), foi adotado pelo
Conselho de Desenvolvimen-
to de Maringá (Codem), que
reúne diversas instituições da
sociedade civil, como entida-
des e sindicatos. A delibera-
ção vai trazer benefícios para
o Parque e também para a ci-
dade, que entrou definitiva-
mente na lista das cidades bra-
sileiras que merecem ser visi-
tadas.

Sociedade civil de
Maringá “adota”
Parque do Japão
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A Associação Nikkei Mirim
de Atletismo, em conjunto
com a Associação Até à Vis-
ta, realizam amanhã (21), a
13ª edição da Competição
Nikkei Mirim de Atletismo
(Conima), no Estádio Ícaro
de Castro Melo, no Ibirapu-
era. De acordo com o presi-
dente da Anma, Yudo Yassu-
naga, a expectativa é que
1500 atletas representando
25 equipes participem da pro-
va nas categorias mirim até 13
anos e especial de 14 anos.

13ª Conima deve
reunir 1500 atletas
em São Paulo
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O Centro Cultural São Paulo
apresenta neste fim de sema-
na (20 e 21) a exposição de
Ikebana 2008 – As Flores do
Centenário, evento que co-
memora os Cem Anos da
Imigração Japonesa no Bra-
sil. Com realização da Asso-
ciação de Arte Floral Kado
Iemoto Ikenobo da América
do Sul (Nambei Shibu), a
mostra será composta de
aproximadamente 70 arranjos
florais elaborados por inte-
grantes da entidade.

CCSP apresenta
mostra de ikebana
com 70 arranjos

samos construir uma cidade
mais bonita, desenvolvida,
com mais empregos, enfim a
cidade dos nossos sonhos”,
destacou Kassab, que apare-
ce em segundo lugar nas pes-
quisas na corrida à Prefeitura
de São Paulo.

A 6ª edição do Festival de
Flores e Plantas de Embu das
Artes (distante cerca de 27
km de São Paulo) começa
hoje (20), às 10h, no Parque
do Lago Francisco Rizzo, e
prossegue amanhã (21), e no
próximo fim de semana. A
solenidade  de abertura, que
acontece hoje, às 10h30, con-
tará com a presença de uma
comitiva da cidade japonesa
de Hino, que mantém acordo
de co-irmandade com Embu.

Festival de Flores e Plantas de Embu
homenageia o Centenário da Imigração

DIVULGAÇÃO
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KIKUNOKAI – Como par-
te das comemorações do
Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil, a tradicional
companhia japonesa de dan-
ças Kikunokai faz uma série de
apresentações em São Paulo
e no Paraná. No dia 26 (sex-

ta-feira), os paulistanos terão
o privilégio de assistir ao es-
petáculo inédito da premiada
companhia de dança, que em
1976 foi agraciada com o prê-
mio artístico no Festival Cul-
tural patrocinado pelo Minis-
tério da Cultura do Japão, um

dos mais importantes do País.
Na turnê brasileira, participam
30 artistas vindos especial-
mente do Japão para apresen-
tar músicas e danças tradicio-
nais, além de peças folclóricas
de áreas rurais encenadas com
dinamismo e vigor.
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O Programa “São Paulo de
Cara Nova” lançado no dia
17, no Jardim Pantanal, zona
Leste da Capital, pelo gover-
nador José Serra, que estava
acompanhado pelo secretário
de Estado da Habitação e
presidente da CDHU, Lair
Krähenbühl, e arquiteto Ruy
Ohtake. O evento marcou o
início da recuperação das pri-
meiras 300 casas do bairro
União de Vila Nova.

Ruy Ohtake assina projeto para recuperar
bairros da periferia de São Paulo

DIVULGAÇÃO
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Eduardo Mizumoto, presidente da OAB-SP, Luiz Flávio Borges
D´Urso, a anfitriã Nancy Saeki e o empresário Ciro Batelli.

Walter Ihoshi, Amaury Jr., Celina Ferreira e Hirofumi Ikesaki.

Carlos Kendi Fukuhara, Walter Ihoshi e Alfredo Cotait Neto.

O evento Japan Sul, aconteceu nos dias 13 e 14 de setembro no kartódromo de Interlagos. O evento, que faz parte da
comemoração do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, reuniu milhares de pessoas, que puderam apreciar a cultura
através de shows e culinária japonesa.

A mostra coletiva ‘Heranças do Japão’ abriu no último dia 01 na Casa do Lago, na Unicamp, em Campinas. Com curadoria
de Hebert Gouvea, Beatriz Rinaldi e Luciana Miyuki Takara, todos do Instituto de Artes (IA), a exposição reuniu artistas
nikkeis novatos e mais experientes, além de um brasileiro não descendente. O evento, que teve iniciativa de professores e
alunos de língua japonesa do CEL e IA, faz parte das comemorações do Centenário da Imigração, realizado na Universi-
dade Estadual de Campinas (Unicamp), durante agosto e setembro. (DIVULGAÇÃO)

Os curadores Beatriz Rinaldi, Hebert Gouvea e
Luciana Miyuki Takara

O artista plástico Paulo ItoOs artistas plásticos Mai Fujimoto e James Kudo

Artista plástico Shima durante
sua performance

DIVULGAÇÃO / ERICO MARMIROLI

Os artistas no bate papo com o público no dia seguinte

Victor Kobayashi participa do moti. Keiji Kato, Coronel Kiyono, Yukimi Yamauti e Victor Kobayashi.

Personalidades durante o tradicional Kaga mi Wari. Professor Kokei Uehara e Oridio Shinizu, do Banco Real, durante
a cerimônia de abertura.

Victor Kobayashi e Oridio Shimizu comemoram a abertura do evento. Deputado Walter Ihoshi durante seu discurso.

Takeshi Tamane (presidente da Zeladoraria do Planeta Brasil),
Vereador Ushitaro Kamia, o homenageado Hideaki Iijima, Ai Iijima e
Katsuhide Itakaki (presidente da Seiwajuku)

O fundador do Soho Hair International, Hideaki Iijima, rece-
beu o título de Cidadão Paulistano, no dia 8 de setembro, em
cerimônia no Salão Nobre da Câmara Municipal, numa inici-
ativa do vereador Ushitaro Kamia (DEM).

Japonês de Saitama, nos arredores de Tóquio, Iijima vive em
São Paulo há 29 anos e é um apaixonado pela cidade. “São
Paulo é acolhedora, recebe gente de todos os lugares do
mundo e a todos dá oportunidade de se desenvolver profissi-
onalmente. Sou muito grato a essa cidade, que me dá tantas
alegrias”, declara.

O restaurante Shintori comemorou seu 33º aniversário com
um coquetel para mais de 500 convidados. O evento aconte-
ceu no dia 15 e reuniu empresários, artistas e muitos clientes
do restaurante.
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ELEIÇÕES 2008

Em São Paulo, Kassab promete
melhorias para o Bairro Oriental A formação das cri-

anças e dos jovens em
fase inicial da vida, e
uma atenção maior
para os idosos que con-
tribuíram para socieda-
de, são as principais
preocupações de Má-
rio Ikeda (PSC), can-
didato nikkei à Câma-
ra Municipal de São
Paulo. “O meu objeti-
vo é representar essas
pessoas, e se conseguir
me eleger formarei um
grupo de estudo para
fazer um trabalho sé-
rio para a formação dos
jovens e para os idosos”, des-
taca.

O candidato nikkei têm pro-
jetos voltados principalmente
para São Paulo como um todo
sem privilegiar uma comuni-
dade específica. “Eu quero
servir ao povo em geral, sem
fazer distinção entre nikkeis e
brasileiros”, esclarece o ser-
vidor público federal aposen-
tado.

Trabalhando há 30 anos em
São Paulo o candidato enten-
de que ao longo da sua carrei-
ra profissional evidenciou o seu
nome na política e por conta
disso está confiante. “Na polí-
tica você tem que ter um nome
respeitado, estou jogando com
o meu nome, acho que ganhei
o respeito da população de São
Paulo”, atesta.

Para Mário Ikeda as elei-
ções são uma caixa de sur-
presas por isso não sabe di-
zer sobre as suas possibilida-
des de conquistar votos sufi-
cientes para se eleger, mas
pela adesão de amigos, fami-
liares e empresários acredita
que tem tudo para chegar.

Mário Ikeda revela que
tenta entrar pela primeira vez
para a política influenciado
pelo seu avô, Eitaro Ikeda, que
dizia que as pessoas têm que
ser úteis e fazer alguma coisa
pelos semelhantes, e foi por
isso e com sua experiência
profissional que ele confia
que pode ser útil à sociedade.

“Não sei se estou no caminho
certo, mas vou tentar pelo
menos uma vez”, argumenta.

Sobre o Projeto Cidade
Limpa da Prefeitura de São
Paulo o candidato vê que o
plano como bom e que a ci-
dade realmente está limpa, e
em respeito ao projeto ele
está usando de meios para di-
vulgar a sua campanha de
acordo com o que a legisla-
ção permite, através de ma-
térias pagas na imprensa,
adesivação de veículos e o tra-
balho boca a boca junto aos
amigos fiéis e empresários.
“Como eu tenho um nome
consagrado em São Paulo, às
eleições serão um teste para
ver como está a minha ima-
gem, como diz o ditado: não
esqueci de você, não esque-
ça de mim”, compara.

Como neto de japoneses
(seu avó chegou no Brasil no
navio Kassato Maru), Mário
Ikeda participou de vários
eventos dirigidos para os fes-
tejos ao Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil. “Eu
tenho muito orgulho de ser
nikkei, estamos vivendo os
cem anos da imigração. No
país hoje temos mais de um
milhão e meio de descenden-
tes, é uma comunidade muito
comportada, ordeira, determi-
nada, trabalhadora, que dá
exemplo, como os meus avós
que ajudaram a desenvolver
o país”, finaliza.

ELEIÇÕES 2008

Mário Ikeda tenta a política pela
primeira vez em São Paulo

O candidato Mário Ikeda
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Ao participar de uma ho-
menagem quarta-feira
(dia 17), na Casa de

Portugal, região central de São
Paulo, o prefeito Gilberto
Kassab (DEM), revelou que
parcerias importantes foram
consolidadas para a seqüência
dos projetos Caminhos do Im-
perador para a revitalização da
Liberdade e a reforma do Es-
tádio Municipal de Beisebol
Mie Nishi, no Bom Retiro, onde
a primeira das três etapas foi
concluída. “Os projetos estão
indo muito bem para que pos-
samos construir uma cidade
mais bonita, desenvolvida, com
mais empregos, enfim a cida-
de dos nossos sonhos”, desta-
cou Kassab, que aparece em
segundo lugar nas pesquisas
na corrida à Prefeitura de  São
Paulo.

O projeto Cidade Limpa na
Liberdade de acordo com o
deputado federal, Walter
Ihoshi (DEM-SP), prossegue
com uma revisão depois das
várias reclamações dos co-
merciantes da região de que as
mudanças descaracterizaram o
bairro oriental de São Paulo.
O parlamentar adianta que o
projeto conta agora com uma
comissão especial que estuda
exceções, questões essas que
estão sendo estudadas e vão
ser implementadas no bairro
da Liberdade. “Essa diferen-
ciação já está acontecendo, o
que estamos vendo agora no
caso do Caminhos do Impera-
dor é o início dessa abertura
que a prefeitura está dando
para a lei”, antecipou ele ao
concluir que Gilberto Kassab
é o prefeito mais identificado
com a comunidade na história
da cidade de São Paulo.

Durante a homenagem Gil-
berto Kassab enfatizou as li-
deranças nipo-brasileiras das
áreas acadêmica e cultural
que confiam nas propostas da
prefeitura, bem como as su-
gestões para serem incorpo-
radas no plano de governo. Na
ocasião ele aproveitou para
enumerar as ações que reali-

zou para a cidade e as come-
morações do Centenário da
Imigração Japonesa no Bra-
sil. “Através dos festejos do
Centenário, tivemos uma nova
oportunidade de saber a im-
portância da comunidade ja-
ponesa no Brasil”, ressaltou.

Para o prefeito os imigran-
tes japoneses contribuíram em
vários sentidos no desenvol-
vimento do Brasil como a cul-
tura japonesa que está cada
vez mais enraizada; as tradi-
ções disseminadas de Norte
a Sul e de Leste a Oeste do
país; a capacidade intelectual
da comunidade e suas contri-
buições significativas; e os
profissionais que compõem a
vida acadêmica brasileira nas
universidades.

Tática – Depois de subir nove
pontos percentuais na última
pesquisa de intenção de vo-
tos para a prefeitura de São
Paulo, Gilberto Kassab está
seguindo a tática de ignorar e
não responder os ataques de
seus adversários. Nos últimos
dias, Geraldo Alckmin

(PSDB) e Marta Suplicy
(PT), intensificaram as críti-
cas contra o prefeito. “Não
vou pautar minhas ações pe-
las campanhas dos adversá-
rios. Continuarei priorizando
as suas ações como prefeito.
Vou continuar respeitando o
eleitor, apresentando e deba-
tendo  minhas propostas e
mostrando as importantes
transformações que acontece-
ram na cidade ao longo dos
últimos quatro anos”, afirmou
o candidato a reeleição.

Para Walter Ihoshi, caso
Gilberto Kassab seja reeleito,
o prefeito poderá dar continui-
dade aos vários projetos que
nasceram por conta do Cen-
tenário, entre eles a recupera-
ção e revitalização do Estádio
Mie Nishi onde foram investi-
dos R$ 10 milhões pela prefei-
tura, e que terá uma seqüên-
cia com a construção do Cen-
tro Cultural Nipo-Brasileiro,
um local que mostrará a nova
e atual cultural japonesa.

Walter Ihoshi assegura que
a comunidade é grata por tudo
que Gilberto Kassab tem feito

e sabe reconhecer os que tra-
balham para a comunidade. “O
prefeito tem o apoio dos três
vereadores nikkeis que estão
trabalhando para ele que com
certeza terá o apoio irrestrito
da comunidade”, esclarece.
Segundo o parlamentar na pos-
sível disputa do 2º turno con-
tra “ex-prefeita”, uma estraté-
gia está preparada porque o
prefeito sabe como está a ci-
dade e o que já foi feito. “Nós
temos números que comprova-
rão quanto ele fez com rela-
ção à ex-prefeita, portanto ele
está preparadíssimo para ir
para o 2º turno e vencer as
eleições”, admite.

Homenagem – A homena-
gem a Gilberto Kassab na
Casa de Portugal foi coorde-
nada pelo deputado federal,
Walter Ihoshi (DEM), em con-
junto com os vereadores Au-
rélio Nomura (PV), Jooji Hato
(PMDB), Ushitaro Kamia
(DEM), e os candidatos a ve-
reador Alexandre Motonaga
(PV) e Mário Ikeda (PSC).

(Afonso José de Sousa)

Gilberto Kassab (primeiro à esquerda), durante encontro com políticos da comunidade nipo-brasileira
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Eleitor nikkei está descrente e ao mesmo tempo consciente com a política

Descrença, instável, in-
constante, mesmice, péssima e
ausência de progresso, foram
os principais adjetivos e subs-
tantivos apontados pelos elei-
tores da comunidade nikkei
entrevistados pelo Jornal
Nippak ao classificar as elei-
ções de 2008, a política e os
políticos em São Paulo. Ape-
sar de descrente o eleitor nikkei
está mais consciente, prepara-
do e confiante que a política
ainda pode trazer benefícios
para a sua vida.

Para uma parcela de elei-
tores é difícil saber se os polí-
ticos falam a verdade ou não,
de se expressar, em um mo-
mento falam uma coisa e em
outro momento falam outra
coisa. Na opinião da comerci-
ante Cristina Midori Hara, 33
anos, para escolher um bom
político tem que conhecer o
seu passado e saber o que ele
já fez para ter um perfil me-
lhor dele. Ela critica e acha
errado os políticos trocarem de
partido a cada eleição, “tem
que ser fiel aquela legenda, se
se filiou ao partido ou aquela
filosofia tem que seguir, assim
fica difícil acreditar neles”,
admite.

O arquiteto Matheus Miura,
31 anos, de Mogi das Cruzes,
reclama de políticos como Ge-
raldo Alckmin e Marta Supli-
cy que não apresentaram pro-
postas diferentes ou inovado-
ras para justificar o voto ne-
les. “Ainda não vi nada deles

São Paulo, não conhece os
candidatos da sua cidade.

Ter um representante nikkei
na Câmara Municipal é impor-
tante para a maioria dos entre-
vistados. Cristina Hara aponta
que um vereador nikkei poderá
lutar pela comunidade, levantar
os interesses e necessidades da
comunidade que é importante.
Matheus Miura vota acreditan-
do que o parlamentar faça al-
guma coisa diferente pelo bair-
ro. Suelen Arakaki acha que
eles resolvem alguma coisa.
Karina Nakauti diz que não
importa se o vereador é nikkei,
brasileiro ou não, por ser brasi-
leira o que ela quer é que ele
trabalhe para todos e não ape-
nas para os nikkeis.

Para prefeito os entrevista-
dos demonstraram preferência
pela candidata Marta Suplicy
(PT). O mogiano Matheus
Miura acha vai dar Marta, in-
felizmente e que ela ganha no-
vamente. “Eu não tenho nada
contra ela, não é a minha
candidata, enquanto ela não
convencer, eu não votaria. Pos-
so perder o meu voto, mas voto
no Alckmin ou Kassab”, anun-
ciou. Suelen Arakaki é uma
eleitora que votaria em Marta
Suplicy porque tem esperança
que a petista fará alguma coisa
por São Paulo. Karina Nakauti
gostaria que o tucano Geraldo
Alckmin (PSDB), ganhasse por
achar o melhor candidato para
São Paulo.

(Afonso José de Sousa)

Mário Oki, comerciante Suelen Valentim Arakaki,
estudante

Cristina Midori Hara,
comerciante

Karina Nakauti Alves, agente de
turismo

provar que são os candidatos
adequados e se vão mudar, tan-
to que o atual deveria ter uma
seqüência de trabalho”, com-
para. O arquiteto revela que
está um pouco descrente, mas
têm esperança de que alguém
faça alguma coisa para São
Paulo uma cidade que precisa
de benefícios e representantes.
“Não mudou nada pra mim,
assisti os debates realizados na
TV e só vi um atacando o ou-
tro”, analisa.

A agente de turismo Karina
Nakauti Alves, 29 anos, avalia
que a educação e a segurança
deveriam melhorar mais no
Brasil. “Temos que estar es-
perançosos por que é o nosso
país, quero que ele melhore
sempre 100%”, apregoa. A
mesma idéia é defendida pela
estudante Suelen Valentim

Arakaki, 20 anos, de Mauá,
que também está confiante que
a política resolva alguma coi-
sa.

Renovação – Cristina Hara
sugere que deveriam surgir
gente nova e com pensamen-
to diferente. Matheus Miura
sustenta que uma renovação
intelectual deveria acontecer,
e que o aparecimento de pes-
soas mais capacitadas e de
qualidade está surgindo. “A
população está tão descrente
que essas pessoas dificilmen-
te entram para a política. Polí-
tico hoje é sinônimo de des-
crença aqui no Brasil, vejo pes-
soas com boas intenções, mas
a máquina e o sistema não dei-
xam eles entrar. Eles estão
gastando muito nas eleições,
mas a situação vai ficar a mes-

ma coisa, no fim vai sobrar
Marta e Alckmin no 2º turno”,
prevê.

Na visão dos eleitores en-
trevistados existem políticos
bons e outros ruins, mas a po-
lítica e os políticos deveriam
passar por uma renovação.
Cinqüenta por cento deles vo-
tam em candidatos nikkeis
como o caso de Cristina Hara
que já votou duas vezes. “Eu
voto, mas não vou atrás pra
saber o que ele fez, mas acho
que valeu a pena. Este ano
votarei no Aurélio Nomura”,
confessa.

Geralmente todos votam no
candidato e não no partido,
mas poucos procuram saber os
projetos do candidato antes,
como os casos de Karina
Nakauti e do arquiteto
Matheus Miura, que vota em

candidato nikkei. Ele está pre-
ocupado e quer saber o que os
candidatos a vereador podem
fazer na sua região de domí-
nio. “Procuro ver as propos-
tas deles, acabo votando sim
em candidato da comunidade,
mas ainda não tenho um can-
didato”, afirma.

Nas eleições de 2008 será
a primeira vez que Karina
Nakauti e sua família vão vo-
tar em candidato nikkei, este
ano votarão em Jooji Hato
(PMDB). “O conheço há mui-
to tempo e tudo que precisa-
mos recorremos a ele”, ates-
ta. Quem compartilha com a
mesma atitude é a estudante
Suelen Arakaki que também
nunca votou em candidato
nikkei, e não sabe se votará
porque como na maioria do
tempo permanece no centro de

JORNAL NIPPAK
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CIDADES / MARINGÁ

Projeto Parque do Japão é “adotado” pela
sociedade civil de Maringá

Oprojeto do Parque do
Japão – Memorial
Imin 100 localizado na

cidade de Maringá (428 km de
Curitiba e 636 km de São Pau-
lo), foi adotado recentemente
pelo Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico de Maringá
(Codem), que reúne institui-
ções da sociedade civil como
associações, entidades, sindi-
catos, Ministério Público
(MP), e Polícias Militar e Ci-
vil. A medida foi decidida por
unanimidade durante uma ple-
nária realizada no início de se-
tembro no Codem, que reúne
associações, Ministério Públi-
co (MP), sindicatos, e repre-
sentantes da cidade.

A deliberação vai trazer be-
nefícios para o Parque e tam-
bém para a cidade que entrou
definitivamente na lista das ci-
dades brasileiras que merecem
ser visitada. De acordo com a
gerente de projetos do Parque
do Japão, Mary Cristina Yoshii
Fugou, existe um comprometi-
mento de toda a sociedade em
finalizar o projeto como um
compromisso da cidade. “Te-
mos hoje 60 % do jardim impe-
rial já executado, o objetivo é
que ele esteja 100% concluído
e aberto ao público até maio de
2009”, antecipa ela.

O acontecimento mais im-
portante do parque aconteceu
no dia 22 de junho de 2008
quando o príncipe-herdeiro do
Japão, Naruhito, inaugurou o
monumento da imigração japo-
nesa como parte das comemo-
rações do Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil.
“Aproveitamos para celebrar
a vinda do príncipe que inau-

Em junho, Parque do Japão recebeu a visita do príncipe herdeiro do Japão, Naruhito
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gurou o monumento e hoje te-
mos um cartão postal já que
as pessoas que visitam Marin-
gá fazem questão de tirar uma
foto no local onde o príncipe
ficou. Para nós é extremamen-
te gratificante”, comemora.

“Agradecemos todo o apoio
que viabilizou a vinda de sua
alteza para a cidade e a ajuda
da comunidade do Paraná, de
São Paulo e todo o Brasil, por
que foi através dela que conse-
guimos contar com a participa-
ção do príncipe”, completa.

De acordo com Mary Y.
Fugou, a participação do prín-
cipe na inauguração do Parque
foi bastante marcante para a
cidade e o Estado. “O japonês
crê que o solo fica sagrado,
pensamos que com a vinda da

sua alteza, vemos Maringá,
como um solo sagrado, mas
também um ponto turístico
para a cidade e para o Brasil.
Estamos trabalhando para que

tenhamos um parque a nível
internacional”, esclarece.

Infra-estrutura – O comple-
xo do parque que se divide em

A gerente de projetos Mary Cristina e Marcos Gois

três grandes obras: um jardim
japonês, uma área esportiva e
outra cultural, conta com
apoio direto do Ministério dos
Esportes por que o amplo gi-
násio de esportes depende de
verbas do órgão para se trans-
formar num centro de exce-
lência do judô que deve ser
concluído e inaugurado em
novembro. Na segunda etapa
das obras será construído o
Centro Cultural Nipo Brasilei-
ro, com teatro para 500 luga-
res e um restaurante com
aproximadamente 6.500 e
2.500 metros respectivamen-
te.

Hoje a infra-estrutura do
parque conta com várias edi-
ficações prontas como o por-
tal de entrada, a galeria Imin
100, um quiosque, casa de
chá, lago superior e um jar-
dim de caco. “Estamos traba-
lhando no setor do lago infe-
rior (maior), que devido às
chuvas não conseguimos ter-
minar e na cascata”, afirma.

No jardim e no ginásio fo-
ram investidos até o momento
R$ 10.500 milhões na primei-
ra etapa, 10% foram disponi-
bilizados pela Prefeitura atra-
vés do fornecimento de equi-
pamentos para terraplanagem
e 90% foram aplicados pela
iniciativa privada e de emen-
das parlamentares. Ao todo, as
previsões de gastos feitas pela
Prefeitura de Maringá são de
R$ 21 milhões no terreno de
100 mil metros quadrados.

Mary Y. Fugou revela que
antes da instalação do parque,
o local era uma área degrada-
da com erosão, acúmulo de
entulho, onde foi feito um gran-

de trabalho de recuperação.
“Estamos disponibilizando em
contrapartida uma área de re-
cuperação de 30 mil metros
quadrados de mata nativa,
além de toda a obra existen-
te”, adianta.

Segundo a gerente vários
órgãos colaboraram para que o
parque se tornasse realidade,
como o poder público; pessoas
física, jurídica e que deram
apoio financeiro; voluntários
que plantaram grama ou árvo-
re. “Com certeza só foi possí-
vel chegar até aqui com a aju-
da de toda a comunidade, mas
o projeto continua para que fi-
nalizemos ele. Agrademos o
apoio e a credibilidade da co-
munidade que se não acreditas-
sem no projeto não seria possí-
vel o Parque do Japão se tor-
nar realidade”, finaliza.

Para construir o parque na
cidade concentram todo o em-
penho a Acema; Associação
Comercial e Empresarial de
Maringá – ACIM; Prefeitura
do Município de Kakogawa, a
Prefeitura do Município de
Maringá, Conselho de Desen-
volvimento Econômico de Ma-
ringá (Codem), entre outras
entidades e instituições volun-
tárias do Brasil e do Japão. A
obra é uma forma de homena-
gear a colônia nipo-brasileira
instalada em Maringá.

Após a conclusão da sua
construção, o complexo será
gerenciado pela Organização
da Sociedade Civil de Interes-
se Público (Oscip), formada
pelos representantes do
Codem, da Associação Co-
mercial e Empresarial de Ma-
ringá (Acim) e pela Acema.

Durante o 3º Seminário so-
bre Desenvolvimento Susten-
tável no Litoral do Paraná –
Monitoramento Costeiro e
Marinho, Junichi Kikiu, secre-
tário do Meio Ambiente de
Hyogo (província irmã do es-
tado do Paraná no Japão), elo-
giou o trabalho desenvolvido
em parceria pelo governo do
Estado e Agência de Coope-
ração Internacional do Japão
(Jica) para implantação de um
sistema de monitoramento
ambiental na região. O semi-
nário foi realizado entre os dias
8 e 11 de setembro, no balneá-
rio Praia de Leste, em Pontal
do Paraná.

“Esta parceria tem resulta-
dos muito bons e exemplo dis-
so é a realização deste semi-
nário, em que estão inseridos
temas diretamente relaciona-
dos com o projeto e com o que
nós gostaríamos de ter passa-
do a todos aqui”, afirmou. Se-
gundo ele, no evento foi possí-
vel perceber que os objetivos
da parceria – a capacitação de
técnicos para que promoves-
sem melhorias locais com o
conhecimento adquirido – fo-
ram atingidos. “As pessoas do
Paraná compreenderam nos-
sa intenção. Estou muito satis-
feito”, enfatizou.

O secretário japonês con-
tou ainda que se envolveu nesta
parceria de cooperação técni-
ca quando conheceu a baía de
Paranaguá. “Quando a vi pela
primeira vez, me lembrei do
mar interno que existe em nos-
sa região, onde ocorreram er-
ros gravíssimos em relação ao
meio ambiente que poderiam
ter sido evitados”, comentou.

Entre estes erros, o secre-
tário citou a ‘maré vermelha’
(a proliferação de algas tóxi-
cas) que trouxe prejuízos ao
setor pesqueiro e acidentes
envolvendo derramamento de
óleo. “Tanto é que esse mar
ficou conhecido como o mar

Aprendi muito e acredito que
o sistema de monitoramento
poderá servir de modelo a ou-
tros estados”, observou.

A Fundação Estadual de
Engenharia do Meio Ambiente
do Rio de Janeiro (Feema-RJ)
também enviou um técnico para
acompanhar as discussões.
Para André Righetti, o seminá-
rio foi uma boa oportunidade de
aprendizado. “Assim nos man-
temos atualizados e podemos
reproduzir as boas práticas em
nosso estado”, disse.

Os gestores municipais
também foram convidados a
participar do seminário, assim
como as Organizações Não-
Governamentais que atuam no
litoral. Para o secretário do
meio ambiente de Guaratuba,
Ibson Gabriel de Campos, dis-
cussões como esta são muito
importantes para o desenvol-
vimento da região litorânea.

“Guaratuba e praticamen-
te todo o litoral são carentes
de informações e dados preci-
sos para que possamos plane-
jar o uso dos recursos naturais
que temos à disposição”, ar-
gumentou. “Neste sentido, a
realização do seminário e o sis-
tema de monitoramento em si
irão propiciar o acesso às in-
formações que, sem dúvida
alguma, irão auxiliar o plane-
jamento para que pratiquemos
o desenvolvimento sustentá-
vel”, concluiu.
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O secretário Junichi Kikiu participou de evento realizado no Paraná

da morte”, ressaltou. “Quan-
do conheci a baía de Parana-
guá o sentimento de que a nos-
sa experiência ajudaria muito
para manter a baía preserva-
da ficou evidente e com este
pensamento acompanho pes-
soalmente o projeto até hoje”,
completou.

Troca de experiências – Os
conhecimentos adquiridos pe-
los técnicos paranaenses não
ficarão restritos ao litoral do
Estado. Profissionais de diver-

sos estados brasileiros estive-
ram presentes ao seminário,
promovendo uma rica troca de
experiências entre os partici-
pantes.

Representando o estado do
Espírito Santo, a coordenado-
ra do Projeto Orla (que atua
no gerenciamento costeiro),
Aline Nunes Garcia, parabe-
nizou a Secretaria do Meio
Ambiente pela iniciativa. “O
governo do Paraná demons-
trou que leva a sério a integra-
ção entre as instituições.

INTERCÂMBIO

Secretário do Meio Ambiente de Hyogo elogia parceria com
governo do Paraná

Além de beneficiar o meio
ambiente, a realização do 3º
Seminário sobre Desenvolvi-
mento Sustentável no Litoral
do Paraná – Monitoramento
Costeiro e Marinho, trouxe
benefícios imediatos à popu-
lação carente de Pontal do
Paraná com a doação de 450
quilos de alimentos não-pere-
cível – arrecadados durante
as inscrições – à Provopar de
Pontal do Paraná. Cada par-
ticipantes doou um quilo de
alimento.

A presidente da institui-
ção, Cida Gimenez, informou
que os produtos auxiliarão
cerca de 300 famílias e tam-

bém serão destinados a três
projetos desenvolvidos pela
Provopar – o Alimentando
Vidas, Protegendo a Mater-
nidade e Criando Identidade
com o Pontal do Paraná.

“Ficamos honrados em
receber uma ajuda dessa na-
tureza. Uma doação desse
porte ajuda muito nossa po-
pulação, pois nós temos diver-
sos pontos de carência no
nosso município”, disse Cida.
“Além do mais, o homem
também faz parte do meio
ambiente; então com a reali-
zação deste evento, todas as
formas de vida da natureza
saíram ganhando”, concluiu.

Seminário traz benefícios
imediatos à população carente

A comissão de formatura
2008 do ensino fundamental do
Centro Educacional Pioneiro
formada pelos pais de 72 alu-
nos realiza domingo (dia 21 de
setembro), a Festa da Imigra-
ção Japonesa Pioneiro em ho-
menagem a sua fundadora,
dona Michie Akama. O even-
to vai retratar a trajetória dos
imigrantes japoneses no Bra-
sil até os dias atuais, as suas
contribuições à sociedade bra-
sileira e o importante papel de
Michie Akama no panorama
da arte e educação em São
Paulo.

De acordo com os organi-
zadores cerca de 2500 pesso-
as são esperadas na festa que
faz parte das comemorações
do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil. O evento
contará com oficinas de origa-
mi, cerâmica, ikebana, manga,
pintura, soroban, e contadora
de histórias. Além de várias
atrações como comidas e dan-
ças típicas japonesas, arte da
culinária para o ensino do pre-
paro de tempurá, apresenta-
ção de taikô, judô, kendo, street
dance e balé, show musical da
cantora Karen Ito, bazar, brin-
cadeiras, venda de produtos de
cerâmica, cosméticos e japo-
neses. Parte da verba arreca-

dada será destinada para a
Assistência Social Dom José
Gaspar – Ikoi-no-sono.

Haverá também a apresen-
tação de depoimentos da fa-
mília de Michie Akama, da di-
retoria e professores da insti-
tuição, de ex-alunas e alunos
do curso de Corte e Costura,
e de personalidades como Ti-
zuka Yamazaki, Hugo Oyama,
Monja Coen, Issui Takahashi,
Jun Nakao, Fernanda Takai,
secretário Walter Feldman, drº
Carlos Francisco Bandeira
Lins, Wagner Lopes, Frei
Alécio Broerig, e outros.

Sobrevivente da 2ª Guerra
Mundial Michie Akama que
completaria 104 anos no dia 18
de setembro ficou conhecida
como uma mulher sábia, forte
e com a visão sempre voltada
para a educação e seu futuro.

FESTA DA IMIGRAÇÃO
JAPONESA PIONEIRO
QUANDO: 21 DE SETEMBRO

HORÁRIO: DAS 10H ÀS 20H

ONDE: CENTRO EDUCACIONAL PIONEIRO

- RUA LEANDRO DUPRET, 890 - VILA

CLEMENTINO – SÃO PAULO

INGRESSOS: R$ 5,00. A ENTRADA É

FRANCA PARA MENORES DE 8 ANOS E ACIMA

DE 60 ANOS.
INFORMAÇÕES: 5576-7602 COM

MARIA RITA

CULTURA

Centro Educacional Pioneiro
homenageia Michie Akama

Organizadores esperam receber cerca de 2500 pessoas

DIVULGAÇÃO
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CIDADES/EMBU

Festival de Flores e Plantas homenageia o
Centenário da Imigração Japonesa

DIVULGAÇÃO

Festival de Embu rende homenagem especial à contribuição da comunidade japonesa

Decoração este ano é dedicada à relação entre os dois países

A6ª edição do Festival
de Flores e Plantas de
Embu das Artes (dis-

tante cerca de 27 km de São
Paulo) começa hoje (20), às
10h, no Parque do Lago Fran-
cisco Rizzo, e prossegue ama-
nhã (21), e no próximo fim de
semana. A solenidade  de
abertura, que acontece hoje, às
10h30, contará com a presen-
ça de uma comitiva da cidade
japonesa de Hino, que mantém
acordo de co-irmandade com
Embu. Não à toa, o evento in-
tegra as comemorações do
Centenário da Imigração Japo-
nesa e a organização espera
ultrapassar a marca de 30 mil
visitantes.

Em entrevista ao Jornal
Nippak, o secretário de Meio
Ambiente da Prefeitura de
Embu, João Ramos, disse que
a proposta é fortalecer não só
a vocação turística como tam-
bém os produtores da região
formado, em grande parte, por
descendentes da comunidade
nikkei. “Os descendentes de
japoneses sempre tiveram uma
atuação marcante na região e
no ano em que se comemora
o Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil a contribui-
ção é ainda maior”, conta o
secretário, acrescentando que
o público poderá usufruir me-
lhorias na infra-estrutura do
local – como a pavimentação
do piso do parque –,  e de atra-
ções culturais, além do requinte
na decoração, que inclui a con-
fecção dos mapas do Brasil e
do Japão em flores.

Com aproximadamente 5
mil m2 do local, (o parque pos-
sui 217 mil m2 , sendo grande
parte da área constituída por
um lago de água doce, de 63
mil m², com peixes como
tilápias) o parque oferece ain-
da atrações para toda a famí-
lia. Com base no tema do even-
to, “Uma Proposta de Estilo de
Vida Saudável e Sustentável”,
num galpão de 400 m2 haverá

positores, o Museu de Arte
Sacra, o Memorial Sakai, o
Museu do Índio, várias galeri-
as de artes e antiguidades,
além de excelente gastrono-
mia. Com entrada franca, o
evento reunirá no belo parque
ecológico total infra-estrutura
para que os visitantes façam
suas compras com tranqüilida-
de: estacionamento à porta,

venda de flores e plantas, com
grande variedade de vinca,
hortência, gerânio, petúnias,
calêndula, impatiens, frésias,
entre outras. O público também
encontrará vasinhos de culti-
vo de ervas, como hortelã, sal-
sa, manjericão, alecrim e ce-
bolinha, além de espaços de
paisagismo com bonsai, ikeba-
na e inúmeras espécies de ori-
gem oriental, cerca de 40
estandes de comercialização
de produtos e serviços, espe-
táculos musicais, apresenta-

ções culturais, danças folcló-
ricas japonesas e oficinas (cul-
tivo e tratamento de orquíde-
as, agricultura urbana com for-
talecimento do solo, mangá e
papagaios e pipamodelismo). A
programação completa pode
ser conferida no site:
www.embu.sp.gov.br.

Artesanato – O Festival de
Flores e Plantas de Embu é
mais um atrativo da cidade que
possui a Feira de Artes e Ar-
tesanato com mais de 500 ex-

PROGRAMAÇÃO

DIA 20 (HOJE)
10h – Apresentação da Banda Municipal de Embu
10h30 – Solenidade de Abertura do Festival de Flores
11h – Visitação ao Festival
12h30 – Tamashii Tambores de Taikô
13h15 – Coral Cantares ao Meu Povo
14h – Folias de Picadeiro do Palhaço Pirulitus
15h – Grupo de Dança Alma Cigana
16h – Banda M’ai (Cultura Japonesa)

DIA 21 (AMANHÃ)
9h – Largada do Passeio Ciclístico e Ecológico (Pacieco)
11h – Dança Contemporânea
12h30 – Grupo de Flauta da E.M. Mª Josefina A. C. Azteca
13h – Grupo Naruto (Ninjas Japoneses)
13h30 – Folia de Bois das Escolas Municipais Profº Paulo Freire e
Mauro Ferreira da Silva
14h –Folias de Picadeiro do Palhaço Pirulitus
15h –Shorinji Kempoo (Arte Marcial)
16h – Grupo Himawari (Taikô,Odori,Nihon Buyo e Karatê)

carrinhos, guarda-volumes e
praça de alimentação. O pú-
blico poderá ainda utilizar os
cartões de crédito Visa e
Mastercard.

O festival faz parte do ca-
lendário oficial de eventos da
cidade e é realizado pela Pre-
feitura da Estância Turística de
Embu, com o apoio da Acise
(Associação Comercial, In-
dustrial e Serviços de Embu)
e do Senar (Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural).

Saudosismo – O festival de
Embu pretende trazer de volta
a tradição que o município ti-
nha neste segmento de negó-
cio. Cidade precursora deste
tipo de atividade no Estado de
São Paulo, Embu ficou famo-
sa nas décadas de 60 e 70 por
suas exposições de flores e
pelo comércio que existia em
função da grande produção de
plantas. “A Prefeitura de
Embu está fazendo um esfor-
ço no sentido de resgatar essa
vocação não só pelo saudosis-
mo como também pelo impac-
to turístico que o Festival pro-
porciona”, comenta João Ra-
mos, afirmando que o evento
é responsável pelo emprego
direto de mais de mil pessoas

COMO CHEGAR

De carro: A melhor via de
acesso ao município é a Ro-
dovia Régis Bittencourt (BR
116), que você pode pegar
a partir da Marginal Pinhei-
ros, em São Paulo, pela Ro-
dovia Raposo Tavares ou
também pela Avenida Fran-
cisco Morato.

De metrô ou ônibus: Na
estação Campo Limpo, da
linha 5 - Lilás (Capão re-
dondo - Santo Amaro) do
metrô, sai o ônibus intermu-
nicipal com o letreiro Embu/
Centro que vai até o centro
de Embu das Artes.

Já na Avenida Cruzeiro do
Sul, ao lado da Rodoviária
do Tietê, sai o ônibus exe-
cutivo Embu-Engenho Ve-
lho.

De Pinheiros, no Largo da
Batata, sai o ônibus da com-
panhia Soamin (EMTU/SP)
com o letreiro Embu-Enge-
nho Velho.

O ônibus executivo da
Soamin (EMTU/SP) que sai
do Anhangabaú no Centro
de São Paulo, com o letrei-
ro Embu das Artes, também
leva você ao ponto mais pró-
ximo da Feira de Artes

e que a produção de flores e
plantas ornamentais em Embu
das Artes destaca-se por ser
comercializada em forma de
mudas para jardim e não para
mesa, em potes, como na mai-
oria das outras regiões.

(Aldo Shiguti)

6º FESTIVAL DE FLORES E
PLANTAS DE EMBU
QUANDO: DIAS 20, 21,27 E 28 DE

SETEMBRO, DAS 9 ÀS 18H

ONDE: PARQUE DO LAGO FRANCISCO

RIZZO (RUA ALBERTO GIOSA, 300,
CENTRO, EMBU-SP)
ENTRADA FRANCA

A Comissão de Eventos do
Centenário da Imigração Japo-
nesa de Ourinhos realizou no
último dia 12 cerimônia de en-
trega da escultura “Força”, ins-
talada na Praça do Terminal
Rodoviário de Passageiros (Ro-
doviária). Criada pelo artista
plástico José dos Santos Laran-
jeira, como parte das comemo-
rações do Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil, a
obra foi inspirada em elemen-
tos tradicionais da cultura japo-
nesa, tomando como ponto de
partida a informação contida no
ideograma que representa a
palavra a força. O artista faz
questão de ressaltar “a
visualidade sofisticada da escri-
ta oriental que”, associando-a
“a força vital trazida pelos imi-
grantes, com seus costumes e
tradições”. Laranjeiras criou
várias outras obras instaladas
também em espaços públicos e
participou de inúmeros salões
e mostras de artes visuais.

A entrega da obra “Força”
faz parte de uma agenda de
eventos que estão acontecen-
do desde o início do ano, sem-
pre com a proposta de ressal-
tar a importância da presença
japonesa no município. Espe-
táculos, shows musicais, ativi-
dades esportivas, exposições e
lançamento de livro foram al-
gumas das atividades coorde-
nadas pela Comissão de Even-
tos do Centenário da Imigra-
ção Japonesa.

A solenidade de entrega da
escultura, na Praça do Termi-
nal Rodoviário de Passageiros
(Rodoviária), contou com a

CIDADES/OURINHOS

Prefeitura entrega escultura “Força” à comunidade

presença de representante da
comunidade japonesa de Ou-
rinhos., entre eles o presiden-

te da Aeco (Associação Cul-
tural e Esportiva de Ourinhos),
Natal Nishikawa.

Durante o evento, a Cia.
Experimental de Dança apre-
sentou “Matsuri”, que fez par-
te do espetáculo “Um olhar
para o Japão”, apresentado em
junho no Teatro Municipal
Miguel Cury durante as come-
morações do Centenário da
Imigração Japonesa. Na core-
ografia criada por Lincoln
Lattari, gueixas, mostram sua
graciosidade e leveza onde são
protegidas por seus guardiões
em seu jardim para agradecer
e festejar com amor e alegria
através de seus movimentos
na dança dando as boas vin-
das a prosperidade, alegria e
saúde.

À esquerda o artista Laranjeira, Luís Perino (secretário Desenvolvimento Econômico) e Natal

DIVULGAÇÃO

Monumento e o Projeto paisagístico inspirado na cultura

CIDADES/RIO DE JANEIRO

Associação Nikkei do Rio
realiza 15ª Gincana de Artes

A Associação Nikkei do
Rio de Janeiro realizou no dia
24 de agosto, em sua sede do
Cosme Velho (Zona Sul do Rio
de Janeiro), a 15ª Gincana de
Artes Nikkei. O evento con-
tou com apoio do Consulado
Geral do Japão no Rio de Ja-
neiro, Renmei (Associação
Cultural e Esportiva Nipo-Bra-
sileira do Estado do RJ),
Moderuko (Escola Modelo de
Língua Japonesa do Estado do
RJ) e Fubokai (Associação de
Pais e Mestres) da Escola Ja-
ponesa do Rio de Janeiro, além
de colaboradores.

A gincana desafiou artistas
a se superarem nas próprias
categorias e os melhores au-
tores receberam medalhas,
prêmios e diplomas de Honra
ao Mérito. Participaram crian-
ças, jovens e adultos amado-
res e profissionais.

DESTAQUES DE 2008
Medalha de Ouro: Sérgio
Santos Kaneko, Maria Elena
Ferreira Jalowitzki, Juan José
Cuenca, Haruka Nagira, Ro-
drigo Takeshi Abe Iamaguti,
Shota Chiba, Minami Chiba,
Hikaru Tanaka
Medalha de Prata: Kazuo
Leopoldo Monteiro, Ângela
Bogossian, Eriberto Almeida,
Kaoru Tanaka, Mutsuyo Imai
Medalha de Bronze: Cláudia
Barroso Machado, Odalisa
Silvério, Vera Lúcia de Olivei-
ra Braga, Natsuna Shiroyama,
Haruna Shiroyama
Menção Honrosa Especial:
Hyun Jae Chung.
Menção Honrosa: Milton
Bogossian, Gabriel Kyosuke
Ponce Kaneko, Luciana Ponce
Kaneko, Yumi Pojo, Ryota
Nagira, Keita Imai, Hugo Ca-
valcante Makita

Gincana das Artes reuniu crianças, jovens e adultos

KAZUO LEOPOLDO MONTEIRO
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HABITAÇÃO

Ruy Ohtake assina projeto para
valorizar bairros da periferia de SP

A Prefeitura, a Associação
Beneficente, Cultural e Espor-
tiva de Lins (Abcel) e o Tem-
plo Honpa Hongwanji vão ce-
lebrar o Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil neste
fim de semana. As comemo-
rações começam hoje (20), às
10h, com a inauguração do
Portal da Imigração, no cen-
tro da cidade, com a apresen-
tação do grupo de taikô. Estão
programadas cerimônia de sa-

quê e apresentação de bon
odori. Às 18h30 será celebra-
da uma missa em ritual católi-
co na Catedral Santo Antônio.

Amanhã (21), às 8h, na
sede da Abcel, acontecem o
hasteamento de bandeiras,
inauguração do marco do cen-
tenário, culto Budista em me-
mória dos pioneiros, cerimônia
comemorativa, homenagem
aos idosos, shows e almoço de
confraternização

CIDADES/LINS

Comunidade comemora o
Centenário da Imigração

O Grupo
Sempre Mulher
realiza no próxi-
mo dia 28 (do-
mingo) mais
uma edição do
seu tradicional
yakissoba bene-
ficente. O almo-
ço será realiza-
do no Buffet
Tutti Noi (Joa-
quim Nabuco,
381 – Centro de São Bernar-
do do Campo), a partir das 11
horas, apenas no sistema drive
thru.

Convites estão à venda por
R$ 12,00. No dia será cobra-
do R$ 15,00. Nesta edição, as
entidades beneficiadas serão:
Semea (Sementes do Amanhã)
e o Grupo de Estudos Espíri-
tas Lírio Branco. Ambas rea-
lizam trabalho assistencial em
São Bernardo do Campo.

O Grupo Sempre Mulher é
formado por cerca de 230 vo-
luntários e, desde sua forma-
ção, no ano 2000, apóia as
ações sociais do vereador
Hiroyuki Minami. Este será o
17º almoço beneficente reali-
zado pelo Grupo e por Mina-
mi, que somado a outras ativi-
dades, como jantares, butiques,
bazares e bingos, somam mais
de R$ 180 mil destinados a
entidades filantrópicas de São
Bernardo do Campo.

“Quem já provou sabe que

é um yakissoba especial. As
voluntárias se reúnem um dia
antes para preparar todos os
ingredientes, para que tudo
seja servido fresquinho e gos-
toso. Sem contar que nas mãos
de algumas voluntárias está o
segredo do tempero especial,
trazido direto do Japão”, ga-
rante Minami, referindo-se às
descendentes japonesas.

Mais informações podem
ser obtidas através do telefo-
ne: 4125-3438, ou através do
site: www.minamivereador.
com.br.

YAKISSOBA BENEFICENTE DO
GRUPO SEMPRE MULHER
QUANDO: 28 DE SETEMBRO (DOMINGO),
DAS 11 ÀS 15H

ONDE: BUFFET TUTTI NOI (JOAQUIM

NABUCO, 381 – CENTRO DE SÃO

BERNARDO DO CAMPO) – SERVIDO

APENAS NO SISTEMA DRIVE THRU

CONVITES ANTECIPADOS A R$ 12,00
REALIZAÇÃO: GRUPO SEMPRE MULHER

E VEREADOR MINAMI

BENEFICENTE

Renda de Yakissoba beneficia
entidades em São Bernardo

CENTENÁRIO

Apta promove evento em homenagem aos imigrantes japoneses

O Pólo Alta Sorocabana da
Apta (Agência Paulista de
Tecnologia dos Agronegócios),
da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de
São Paulo, promoveu no últi-
mo dia 16 o evento “Contribui-
ções da Imigração Japonesa
para o Desenvolvimento da
Agricultura Brasileira”, como
parte das comemorações do
Centenário da Imigração Japo-
nesa. O evento foi realizado no
campus da Unesp (Universi-
dade Estadual Paulista “Júlio
Mesquita Filho”) de Presiden-
te Prudente, na Rua Roberto
Simonsen, 305.

O evento reuniu palestras
abordando as culturas agríco-
las para as quais a sociedade
nipo-brasileira deu a sua con-
tribuição. Entre elas, destacam-
se a fruticultura, a olericultura,
cereais, sanidade vegetal e nu-
trição de plantas. Participaram
professores da Unesp e pesqui-
sadores do Instituto Agronômi-
co (IAC/Apta/SAA), entre ou-
tros profissionais.

Estudo realizado por pes-

quisadores do Instituto de Eco-
nomia Agrícola (IEA/Apta/
SAA) mostra que os imigran-
tes e seus descendentes pas-
saram de uma única atividade
agrícola, o café, para um am-
plo leque de atividades nas
quais eles têm know-how em
seu país de origem, como cul-
tivos de frutas, flores, hortali-
ças, produção de ovos,
sericicultura e piscicultura.

Alfredo Tsunechiro e Fran-
cisco Alberto Pino, autores do
estudo “Proprietários rurais
nikkei no Estado de São Pau-
lo”, dizem que o percentual da
área agrícola total ocupada por
culturas anuais é bem maior
entre os produtores japoneses
(15%) do que a média estadu-
al (8%). Já em relação às cul-
turas perenes, o percentual dos
nikkei é de 9%, contra 7% da

média estadual. Os percentuais
das áreas ocupadas com reflo-
restamento e culturas semipe-
renes são menores (2% ante
4% no primeiro caso e 7%
ante 15% para as semipere-
nes). Aqui incluem-se as plan-
tações de cana-de-açúcar, nor-
malmente não cultivadas por
imigrantes japoneses.

Cooperativas – Segundo o
estudo, os nikkei são grandes
produtores (com mais de 50%
das propriedades ou da área
cultivada) de frutas, flores e
plantas ornamentais, hortaliças
e chá. Entre os produtos mais
cultivados por eles no Estado
destacam-se cravo, nêspera,
alcachofra, manjerona, catalo-
nha, kinkan, lírio, crisântemo,
agrião, outras flores e plantas
ornamentais, acelga, chá, es-
pinafre-da-nova-zelândia e
rosa. Outra característica dos
nikkei é que os produtores ten-
dem a fazer parte de sindica-
tos, cooperativas e associa-
ções em níveis acima da mé-
dia estadual.

Do café, agricultores japoneses ampliaram o leque de atividades

REPRODUÇÃO

A maioridade do Código de
Defesa do Consumidor (CDC)
é o tema do seminário a ser
realizado pelo recém-lançado
portal Compra Consciente
(www.compraconsciente.com.br).
O evento conta com o apoio
da Associação Comercial de
São Paulo (ACSP) e discutirá
os 18 anos da assinatura da lei
8.078/90, que originou o CDC.
O seminário acontecerá dia 23
de setembro (terça-feira), no
auditório da ACSP (Rua Boa
Vista, 51, centro, São Paulo),
das 8h30 às 18h.

O encontro, coordenado
por Ângela Crespo – publisher
do Portal “Compra Conscien-
te” e jornalista pioneira na área
de relações de consumo no
Brasil - conta também com as
jornalistas Nadja Sampaio, de
O Globo; Aiana Freitas, da
Band News e Luisa Borges,
uma das primeiras a ter um
programa na rádio sobre direi-
tos do consumidor e autora do
livro “Salve seu Bolso” e ou-
tras personalidades do setor

(programação, temário e de-
mais participantes em
www.compraconsciente.com.br).

O seminário irá abordar e
debater quando e como o con-
sumidor terá seus direitos ple-
namente garantidos, quando
terá informação suficiente
para fazê-los valer e para ser
cobrado dos deveres que tam-
bém possui nas relações de
consumo. “No evento também
lançaremos oficialmente o site
Compra Consciente, que pre-
tende ser um canal de infor-
mações para consumidores e
empresas, sobre o que cada
um desses personagens deve
respeitar e ao que devem aten-
tar na relação de consumo”,
adianta a especialista.

O encontro é voltado a di-
retores, gerentes e coordena-
dores de serviços de Atendi-
mento, Relacionamento, Mar-
keting, Comunicação e de Pro-
dutos das empresas, além de
outros profissionais que te-
nham interesse no assunto e
consumidores.

DEFESA DO CONSUMIDOR

Seminário debate a
maioridade do CDC

Minami (centro, sentado) com o Sempre Mulher

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

OPrograma “São Paulo
de Cara Nova” foi
lançado na quarta-fei-

ra passada (17), no Jardim
Pantanal, zona Leste da Capi-
tal, pelo governador José Ser-
ra, que estava acompanhado
pelo secretário de Estado da
Habitação e presidente da
CDHU, Lair Krähenbühl, e
arquiteto Ruy Ohtake. O even-
to marcou o início da recupe-
ração das primeiras 300 casas
do bairro União de Vila Nova.
A intervenção será pioneira
nesse programa voltado para
a pintura e acabamento de mo-
radias em núcleos urbanizados
pela CDHU.

O nome do programa foi
sugestão de representantes da
comunidade local que partici-
pam ativamente do projeto.

O programa pretende valo-
rizar a paisagem urbana da pe-
riferia de São Paulo. O traba-
lho de pintura, reboque e
chapisco das paredes externas
das 300 casas em União de Vila
Nova já teve início. O gover-
nador José Serra assinalou que
o programa que está sendo de-
senvolvido no Pantanal é am-
plo e integrado à comunidade.
Serra explicou que, além da
revitalização das fachadas das
moradias, será construído um
parque também desenhado por
Ohtake, novas unidades habi-
tacionais e a segunda fase da
urbanização, com outras melho-
rias. “É uma intervenção impor-
tante, que envolve a construção
de novas moradias, áreas de
lazer e urbanização de toda a
área com canalização de cór-
regos, melhoria no transporte
público e recuperação ambien-
tal. Essas ações visam promo-
ver mais qualidade de vida e
integrar o novo bairro à cida-
de”, disse o governador.

O secretário Lair Krähen-

bühl anunciou que todas as
melhorias são parte de uma
ação integrada do governo
para atender aos interesses da
comunidade. Segundo o secre-
tário, a exemplo das 300 mo-
radias que serão inicialmente
recuperadas pelo “São Paulo

de Cara Nova”, todos os cin-
co mil imóveis terão acaba-
mento e pintura. “A implanta-
ção do projeto de pintura das
casas é para fechar com cha-
ve de ouro a primeira etapa de
urbanização realizada pela
CDHU em parceria com a

população do Jardim Pantanal,
que é formada por gente séria
e organizada. Vamos continu-
ar trabalhando para ter um
bairro cada vez mais bonito”,
finalizou o secretário.

Modelo – Para o arquiteto
Ruy Ohtake, a proposta cro-
mática é inédita e foi elabora-
da para servir de modelo para
outros núcleos residenciais em
estágio de urbanização. “É a
primeira vez que desenvolvo
um projeto de cunho social
com o apoio do poder público.
A realização desta empreita-
da só se tornou possível devi-
do à sensibilidade e ao apura-
do senso de estética o secre-
tário e do governador”, disse.

Para colocar em prática a
pintura das 300 primeiras ca-
sas, a CDHU firmou parceria
com a Associação Brasileira
de Fabricantes de Tintas, que
está doando o material. A en-
tidade está ministrando o Cur-
so de Formação de Pintores,
cujo conteúdo vai oferecer
qualificação profissional a in-
tegrantes da comunidade.

Serra dá início ao projeto São Paulo de Cara Nova observado por Krähenbühl e Ruy Ohtake

Programa pretende valorizar paisagem urbana da periferia de SP
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Livro se transforma em referência
para pesquisa acadêmica A 8ª edição do

“Mercado –  a mão
cheia” acontece
nos dias 9 a 12 de
outubro de 2008, no
Atelier de Cerâmi-
ca Hideko Honma,
em Moema (aber-
tura para convida-
dos no dia 9 de ou-
tubro, das 19h30 às
22 horas).

Desde 2000, o
atelier abre anual-
mente seu espaço
para mostrar os
projetos desenvolvi-
dos pelos alunos e
as criações de
artesãos diferenci-
ados especialmente
convidados. Em
2008, serão 38 alu-
nos ceramistas e 39
expositores convidados, que
trarão suas produções mais
recentes e diferenciadas para
o evento.

“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.

O mão cheia busca revelar
propostas diferenciadas, perso-
nalizadas, fora do comum. O
projeto apóia novos talentos,
destacando a criatividade e a
essência de artesãos iniciantes.
A preocupação do evento é re-
fletir sobre o próprio conceito do
Atelier, com peças artesanais,
rigorosamente selecionadas e
trabalhadas individualmente.

O público do mão cheia vai
encontrar objetos de decora-
ção, jóias, luminárias, papela-
ria, design, bonecas e borda-
dos, além de roupas, bijuterias
e bolsas. Serão expostos ar-
ranjos exclusivos de flores, e
nesse ano, o mão cheia tam-
bém traz uma seleção de do-
ces e salgados artesanais, e de
produtos para café e chá.

Entre os convidados para o
ano de 2008, destaque para os

artesãos do Skeleton Leaves,
que trazem folhas naturais
esqueletizadas e tecidos vege-
tais, e Adornos à La Camila
Nuñes, com colares confecci-
onados em fios diversos.

Filosofia – A filosofia da ce-
râmica japonesa, que destaca
a pureza dos sentidos e dos
elementos naturais, é a temá-
tica da ceramista Hideko
Honma, que desenvolve seu
processo criativo através da
relação entre o fazer cerâmico
e a forma utilitária desejada.

Em 2000, a ceramista ini-
ciou os trabalhos do Atelier de
Cerâmica Hideko Honma,
abrindo espaço para aulas, ofi-
cinas e experiências, onde se
reúnem atualmente cerca de
70 alunos.

8º MERCADO – A MÃO CHEIA
QUANDO: DE 9 A 12 DE OUTUBRO.
ABERTURA: DIA 09/10, DAS 19H30 ÀS

22 HORAS (PARA CONVIDADOS). DIAS

10  E 11/10 (SEXTA E SÁBADO), DAS 11
ÀS 21H. DIA 12/10 (DOMINGO), DAS 11
ÀS 20H

ONDE: ATELIER DE CERÂMICA HIDEKO

HONMA (R. PINTASSILGO, 429,
MOEMA, SP)
INFORMAÇÕES:
(11) 5042-4450/5042-4459
SITE: HTTP://WWW.HIDEKOHONMA.COM.BR

E-MAIL: HIDEKO@HIDEKOHONMA.COM.BR

ARTES

Atelier Hideko Honma
apresenta 8º Mercado

Alunos mostrarão seus trabalhos

DIVULGAÇÃO

Olivro A Imigração Ja-
ponesa no Brasil Uma
Saga de 100 Anos dos

escritores João G. Machado e
Oscar D’Ambrosio está se tor-
nando uma referência para a
pesquisa acadêmica após o seu
lançamento na 20ª edição da
Bienal do Livro de São Paulo,
realizada entre os dias 14 e 24
de agosto no Pavilhão de Ex-
posições do Anhembi.

Editado pela Noovha Amé-
rica Editora, o livro relata a his-
tória da imigração japonesa dis-
cutindo alguns princípios éticos
e estéticos que sempre
nortearam o Japão como a
tranqüilidade (wabi), a elegân-
cia (miyabi) e a simplicidade
(sabi). Na publi-
cação vários ar-
tistas nipo-bra-
sileiros ou não
tratam a temáti-
ca oriental, en-
tre eles Bin
Kondo, Elza Su-
mie Kakihara
Oda, Iwao Na-
kajima, Kenichi
Kaneko, Mas-
saco Yamamoto
Koga, Matiko
Sakai, Mitsue
Hosoido, Norma
Tamaoki, Mana-
bu e Yugo Ma-
be, e outros.

De acordo com João Ma-
chado, o livro bilíngüe que é um
casamento entre o texto e a
imagem, tem como objetivo
estimular a integração com os
povos, “é uma contribuição
para a comunidade brasileira
para não ver o japonês como
um estrangeiro, assim as pes-
soas passam a respeitar mais
esse povo”, explica.

Segundo Oscar D’Ambro-
sio o livro procura ser perma-
nente e narra a chegada e a

cidade co-irmã em reconheci-
mento da colaboração mútua
através do intercâmbio religi-
oso, cultural e científico man-
tido com a população da cida-
de (Lei 767/88) e com a cida-
de de Daianji, província de
Fukui, também adotada pelo
mesmo motivo acima através
da Lei 759/88.

Os dois autores têm moti-
vos a mais para comemorar
porque o lançamento de livros
na Bienal, segundo uma pes-
quisa, recebeu nota 8,8 do pú-
blico que prestigiou o evento,
que avaliado positivamente,
recebeu nota média de 8,46.

O livro A Imigração Japo-
nesa no Brasil Uma Saga de
100 Anos está à venda em vá-
rios pontos da cidade de São
Paulo: Casa Ono (Rua Galvão
Bueno), Fotomaque (Rua da
Glória), Livraria Sol (Praça da
Liberdade), e Livraria Takano
(Rua da Glória, 332 – 1º an-
dar), ao preço de R$ 48,00.

adaptação dos japoneses no
Brasil a se acostumar com os
hábitos, costumes e alimenta-
ção. “O mérito do livro fala das
dificuldades, da integração e
do legado dos japoneses na
cultura brasileira”, esclarece.
Ele destaca que a influência
japonesa não aconteceu ape-
nas em São Paulo, mas em
outros estados como o Pará
onde os imigrantes realizaram
um bom trabalho.

Pós graduado em antropo-
logia e mestre em sociologia,

João Machado cresceu no
meio da comunidade japonesa
do Arujá formada a partir de
1927. Curiosamente a cidade
é um dos principais núcleos da
cultura japonesa no Brasil. O
escritor revela que foram com
as comemorações do Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil que o incentivaram a
escrever o livro.

João Machado já escreveu
também matérias sobre a As-
sociação Cultural de Arujá
(Kaikan) e a Associação dos
Floricultores da Região da Via
Dutra (Aflord), recebendo até
uma moção honrosa da Câma-
ra Municipal de Arujá. E foi a
partir daqui que decidiu ampli-
ar a visão da imigração convi-
dando o jornalista Oscar
D’Ambrosio para participar do
projeto do livro.

Lembrando que Arujá é ci-
dade irmã de duas cidades ja-
ponesas: Tondabayshi, provín-
cia de Osaka, adotada como

Acima, trecho do livro A Imigração Japonesa no Brasil (no destaque)

Inspirada na di-
versidade cultural
do Japão, a Edi-
ções SM, anuncia o
lançamento de
“ABC do Japão”
(48 páginas, R$
28,00), de Stela
Barbieri. Na obra,
a autora convida o
leitor a conhecer
um pouco da pai-
sagem e da histó-
ria do país do Sol
Nascente, algo de suas mani-
festações artísticas, folclóri-
cas e religiosas. No próximo
sábado (27), às 16h, Stela
Barbieri estará autografando
o livro no Instituto Tomie
Ohtake (Rua Coropés, 88, Pi-
nheiros), em São Paulo.

Nesta “volta ao mundo”
japonês em 26 verbetes, des-
cobre-se, por exemplo, que as
katanás dos samurais são se-
pultadas após perder o fio, que
se atribui aos dragões a res-
ponsabilidade  pela criação do
mundo e que origamis têm po-
der curativo.

A obra traz também infor-
mações sobre os muitos vul-
cões do arquipélago (entre os
quais, o célebre monte Fuji),
sobre a força do yen e da eco-
nomia japonesas, o poderio
político dos xoguns (antigos
chefes militares) e a paz me-
ditada nos templos zen-budis-
tas, entre outras coisas.

O livro traz ilustrações ins-
piradas em técnicas da pintu-
ra (sumiê) e da gravura
(ukiyo-ê) nipônicas, o ABC do
Japão mescla alusões às ar-

tes tradicionais, como o tea-
tro kabuki e o cultivo de
bonsais, a referências mais
modernas, como os mangás e
a diversão musical dos
videokês. Dessa maneira, o
livro propicia uma visão
abrangente daquele país plu-
ral neste ano em que se co-
memora o centenário da imi-
gração japonesa.

Autores – Stela Barbieri é
educadora, artista plástica e
contadora de histórias. Por
seus livros Bumba-meu-boi
(2007) e A menina do fio
(2006) recebeu o selo Alta-
mente Recomendável da Fun-
dação Nacional do Livro In-
fantil e Juvenil (FNLIJ).

Fernando Vilela é artista
plástico, escritor, ilustrador,
designer e educador. Costu-
ma misturar diversas técnicas
para criar suas premiadas
ilustrações. Em 2006, publicou
Lampião e Lancelote, que
mereceu, entre outros prêmi-
os, o Jabuti de melhor livro
infantil e o de melhor ilustra-
ção infanto-juvenil.

LITERATURA

“Abecê” ilustrado propõe
viagem pela cultura japonesa

Capa do livro “Abecê do Japão”

DIVULGAÇÃO

Hoje, por volta das 18h30,
quem estiver passando pela
avenida Paulista, será surpre-
endido pela performance mul-
timídia do grupo Namahaiku,
que projetará imagens de vídeo
com temas orientais na facha-
da da Casa das Rosas.

Em seguida, às 19 horas, a
poeta e tradutora, Alice Ruiz
ministrará uma palestra sobre
essa forma poética japonesa
que valoriza a  brevidade, a
simplicidade e a integração
com a natureza. Alice aborda-
rá também técnicas e formas
do haicai, cujos versos, dispos-
tos em três linhas de cinco, sete
e cinco sílabas métricas, sim-
bolizam a unidade entre o Céu,
a Terra e o Homem, funda-
mental no pensamento filosó-
fico e religioso do Extremo
Oriente.

A programação conta tam-
bém com uma exposição de
haicais de autores japoneses
como Bashô (1644-1694),
Buson (1716-1783) e Issa

(1763-1827), traduzidos ao
português por Haroldo de
Campos, Paulo Leminski e
Alice Ruiz. “Essa forma poé-
tica, introduzida no Brasil no
início do século 20, influenciou
muitos poetas brasileiros,
como Guilherme de Almeida
e Manuel Bandeira, e ainda é
praticada por autores contem-
porâneos como Ademir As-
sunção”, declara Claudio
Daniel, diretor adjunto da
Casa das Rosas.

HAITROPICAI

QUANDO: DIA 20/09 (SÁBADO), A PARTIR

DAS 17H – EXPOSIÇÃO DE DISPLAYS COM

HAICAIS; ÀS 18H30 – PERFORMANCE GRUPO

NAMAHAIKU; ÀS 19 HORAS – PALESTRA

COM ALICE RUIZ.

ONDE: CASA DAS ROSAS (AV. PAULISTA,

37,  BELA VISTA - PRÓXIMO À ESTAÇÃO

BRIGADEIRO DO METRÔ)

INFORMAÇÕES PELO TEL.:

11/3285-6986 OU 3288-9447

WWW.POIESIS.ORG.BR/CASADASROSAS

EVENTO GRATUITO

RECOMENDAÇÃO LIVRE

HAITROPICAI

Evento homenageia poesia
japonesa na Casa das Rosas

REPRODUÇÃO



8 JORNAL NIPPAK São Paulo, 20 de setembro de 2008

IKEBANA 1

Mostra “As Flores do Centenário”
reúne 70 arranjos no CCSP

O Espaço Cultural Banco
Central e a Associação de Ike-
bana Kado Ikenobo Tatibana
da América Latina apresentam,
de 23 a 26 de setembro, a ex-
posição “Ikebana, 100 Anos de
Caminhada”, em comemora-
ção ao Centenário da Imigra-
ção Japonesa. A mostra conta
com a presença de professo-
res e alunas do Banco Central.

Atualmente, existem cerca
de 3000 escolas de Ikebana só
no Japão e milhares de outras
no mundo todo. Cada uma de-
las, com seus estilos, que vari-
am de acordo com os vasos e
plantas escolhidas e que trans-
mitem não só as técnicas de
arranjo, mas também, a filoso-
fia de cada uma.

Ikenobo é a mais antiga e
tradicional delas, tendo como
fundador o monge budista
Sen’Mu Ikenobo que criou
uma forma de recriar a beleza
da natureza, com o uso de sete
galhos, que representavam as
montanhas, as cachoeiras, os
vales, etc. O 45º Grão-Mestre
sucessor é Sen’Ei Ikenobo.

A Associação de Ikebana

Kado Ikenobo Tatibana da
América Latina, presidida pela
professora Emília Ryoka
Tanaka, foi fundada em 1984,
com a autorização do atual
grão-mestre. A professora
Emília dedica-se ao Ikebana
há 40 anos e é formada pela
Ikenobo Society of Floral Art.
Ao conquistar o diploma má-
ximo Sokatoku, da Escola Ike-
nobo, recebeu o nome artísti-
co Ryoka.

A exposição conta com o
apoio do Consulado Geral do
Japão em São Paulo, com as
peças do seu acervo que re-
presentam os meses do ano.

“IKEBANA, 100 ANOS DE
CAMINHADA”
QUANDO: DE 23 A 26 DE SETEMBRO.
ABERTURA: DIA 23, DAS 18 ÀS 22H.
DE 24 A 26, DAS 10 ÀS16
ONDE: ESPAÇO CULTURAL BANCO

CENTRAL DO BRASIL (AV. PAULISTA,
1.804, TÉRREO)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELO TEL.:
11/3491-6916 / 3491-7847
ESPACOCULTURALSP.ADSPA@BCB.GOV.BR

WWW.BCB.GOV.BR

IKEBANA 2

“100 Anos de Caminhada” é
destaque no Banco Central

Mostra no Banco Central do Brasil reúne arranjos do estilo Ikenobo

DIVULGAÇÃO

HARU MATSURI

Comunidade nipo-brasileira de Curitiba celebra chegada da
primavera com festa no Museu Oscar Niemeyer

Para comemorar a chega-
da da Primavera em Curitiba
a comunidade nipo-brasileira
promove o “Haru Matsuri do
Centenário” (Festival da Pri-
mavera). O evento acontece
neste fim de semana (20 e 21),
no pátio do Museu Oscar Nie-
meyer (MON), onde o público
terá a oportunidade de degus-
tar o melhor da culinária japo-
nesa e também apreciar apre-
sentações culturais.

Esta é a 17º edição do Haru
Matsuri um evento que foi ide-
alizado para reverenciar a pri-

mavera e homenagear Curiti-
ba para que a cidade possa
reviver o clima de amor à na-
tureza e à arte. De acordo com
a filosofia oriental, a alma da
planta muda de lugar confor-
me as estações do ano, sendo
que, na primavera, a alma está
nas flores. E a tarefa do artis-
ta é descobrir onde se encon-
tra esta alma sutil durante as
estações e realçar a beleza na
pintura zen, no ikebana, na po-
esia e fazer celebrações festi-
vas através da dança e da
música.

“Com este evento encerra-
mos os matsuris do centenário
em Curitiba”, diz Yuichi Oshi-
ma, presidente da Associação
Cultural e Beneficente Nipo-
Brasileira de Curitiba, entida-
de promotora do evento, que
conta com o apoio de várias
entidades culturais, esportivas
e religiosas da comunidade
nipo-brasileira

O Haru Matsuri prossegue
hoje (20), a partir das 11h e se
estende até às 22 horas, e no
domingo vai das 11 às 20 ho-
ras.

Durante três dias o público
terá a oportunidade de degus-
tar o melhor da culinária ori-
ental, pois serão vendidos mais
de 60 pratos típicos como suki-
yaki, sushi, sashimi, udon, ya-
kissoba, etc. Também poderá
assistir a várias atrações cul-
turais como show de taikô
(tambor), bom odori e matsuri
dance (dança com a participa-
ção do público), teatro, de-
monstrações de artes marciais,
apresentação de animê (per-
sonagens de desenhos), entre
outros.

OCentro Cultural São
Paulo apresenta nes-
te fim de semana (20

e 21), das 10 às 20h, a exposi-
ção de Ikebana 2008 – As Flo-
res do Centenário, evento que
comemora os cem anos de imi-
gração japonesa no Brasil.
Com realização da Associação
de Arte Floral Kado Iemoto
Ikenobo da América do Sul
(Nambei Shibu), a mostra será
composta de aproximadamen-
te 70 arranjos florais elabora-
dos por integrantes da entida-
de, que utilizam as técnicas e,
sobretudo, a antiga cultura ja-
ponesa.

Fundada em 1960, a Asso-
ciação de Arte Floral Kado
Iemoto Ikenobo Nambei Shibu
é a primeira escola de Ikeba-
na Ikenobo no Brasil. Em par-
ceria com o Centro Cultural
São Paulo, há 18 anos realiza
a exposição de ikebana.

Um dos estilos mais anti-

de noções básicas do feitio de
arranjos, e de shodô, hoje, so-
bre a arte da caligrafia japo-
nesa, considerada uma das
mais tradicionais do Japão.

EXPOSIÇÃO IKEBANA 2008 -
FLORES DO CENTENÁRIO
QUANDO: DIAS 20 E 21 (SÁBADO, DAS

10 ÀS 20H, E DOMINGO, DAS 10 ÀS

18H)
DEMONSTRAÇÃO E OFICINA (NÃO HÁ

NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO) – DIA 20
DEMONSTRAÇÃO DE “SHODO” – SÁBADO,
DAS 16H30 ÀS 17H30 - PISO FLÁVIO DE

CARVALHO – DIAS 20 E 21
DEMONSTRAÇÃO E OFICINA DE

INICIAÇÃO AO IKEBANA – SÁBADO, DAS

14H30 ÀS 16H; DOMINGO, DAS 15H ÀS

16H30 - PISO FLÁVIO DE CARVALHO

ONDE: CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

– PISO FLÁVIO DE CARVALHO (RUA

VERGUEIRO, 1000, PARAÍSO)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES AO PÚBLICO:
11/3383-3402
WWW.CENTROCULTURAL.SP.GOV.BR

gos de ikebana é o Ikenobo,
cuja origem remonta do sécu-
lo 16, quando um dos ances-
trais da família Ikenobo
origanizou regras e ensina-
mentos, formando, assim, a

primeira escola de Ikebana
Ikenobo.

Paralelamente à exposição
serão realizadas as oficinas de
iniciação ao ikebana, hoje e
amanhã, com demonstrações

“Flores do Centenário” fica em cartaz hoje e amanhã no CCSP

DIVULGAÇÃO
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ESPETÁCULO

Grupo Kikunokai faz única
apresentação em São Paulo

Como parte das come-
morações do Centená-
rio da Imigração Japo-

nesa no Brasil, a tradicional
companhia japonesa de danças
Kikunokai faz uma série de
apresentações em São Paulo
e no Paraná. O grupo se apre-
sentou em Ponta Grossa (PR)
e Curitiba (PR) e segunda-fei-
ra (22) estará em Maringá
(PR). No dia 26 (sexta-feira),
é a vez do público paulistano
ter o privilégio de assistir ao
espetáculo inédito da premia-
da companhia de dança, que
em 1976 foi agraciada com o
prêmio artístico no Festival
Cultural patrocinado pelo Mi-
nistério da Cultura do Japão,
um dos mais importantes do
País. Na turnê brasileira, par-
ticipam 30 artistas vindos es-
pecialmente do Japão para
apresentar músicas e danças
tradicionais, além de peças fol-
clóricas de áreas rurais ence-
nadas com dinamismo e vigor.

A Companhia de Dança
Kikunokai foi criada em 1972
por Michiyo Hata, que estudou
por muitos anos sob orientação
de Onoe Kikunojo I, seguidor
da Escola de Dança Onoe.
Michiyo Hata foi elogiada pelo
seu trabalho como coreógrafa
das cenas de dança do premi-
ado filme “Sonhos”, dirigido por
Akira Kurosawa, em 1988. Ela
é membro da Federação Japo-
nesa de Artistas Dançarinos e
conselheira da Sociedade Ja-
ponesa de Dança.

Recentemente, fundou um
centro de treinamento em
Yase, Kyoto, e se dedica a
apresentações regulares na
primavera e outono e ao trei-

namento de jovens talentos.
Michiyo Hata também minis-
tra o curso de dança de curta
duração pela TV japonesa.

Com formação na dança
clássica japonesa, o grupo
Kikunokai tem criado espetá-
culos para mostrar o dinamis-
mo da energia e o charme da
dança e da arte folclórica ori-
ental. Pela formação, o
Kikunokai é o único grupo que
pode, numa única apresenta-
ção, levar o espectador a uma
viagem no mundo da dança
japonesa, passando pelo tradi-
cional Kabuki, com pinceladas
nas danças folclóricas e peças
baseadas no teatro nô, e taikô.

Intercâmbio – Em 1976, o
Kikunokai recebeu o prêmio

artístico no Festival Cultural
patrocinado pelo Ministério da
Cultura do Japão.  Tendo Tó-
quio como centro, a companhia
vem atuando como difusora da
cultura nipônica apresentando
shows na Europa, América do

Norte, Índia, Sudeste Asiático,
China, Oriente Médio e Aus-
trália.

Em função desse trabalho,
recebeu uma condecoração do
Ministério de Relações Exte-
riores em 1986.

Em 2001, Kikunokai se
apresentou em Nova York e
Los Angeles para promover o
Intercâmbio Cultural Interna-
cional patrocinado pelo Minis-
tério da Cultura do Japão e
Fundação Metropolitana de
Tóquio para História e Cultu-
ra. Para promoção do
Intercambio Cultural Interna-
cional, o grupo Kikunokai se
apresentou em Taiwan e
Singapura em 2003, Turquia
em 2004, Republica Tcheca e
Alemanha em 2005, e Marro-
cos, Tunísia e Argélia em
2007.

 De 1997 e 2005, por nove
anos consecutivos, os mem-
bros do Kikunokai ganharam
sucessivos prêmios na Compe-
tição Nacional de Dança, Di-
visão de Dança Japonesa, pa-
trocinada pelo jornal “Tokyo
Shimbun”.

Programação – Rodeado pelo
mar pelos quatro lados, e com

as quatro estações bem defi-
nidas, as canções e danças ja-
ponesas frequentemente re-
metem a natureza. São inúme-
ras canções sobre a alegria
das cidades, a degustação do
saquê, a vida dos pescadores,
a garra das mulheres, além de
muitas canções de amor.

ESPETÁCULO COM A
COMPANHIA DE DANÇA
KIKUNOKAI
QUANDO: 26 DE SETEMBRO (SEXTA-FEIRA),
ÀS 21H

ONDE: TEATRO ALFA (RUA BENTO

BRANCO DE ANDRADE FILHO, 722,
BAIRRO SANTO AMARO, SÃO PAULO, SP).
INGRESSOS: R$ 40,00. ESTUDANTES,
PROFESSORES DA REDE ESTADUAL,
APOSENTADOS E IDOSOS ACIMA DE 60
ANOS, MENORES DE DOZE ACOMPANHADOS,
MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO

IDENTIFICAÇÃO, TÊM DIREITO A 50% DE

DESCONTO NO VALOR DO INGRESSO

PLATÉIA: 1.100 LUGARES

ESTACIONAMENTO: VALET R$ 20,00 -
SELF R$ 10,00

Veja como adquirir ingressos para a apresentação na capital paulista

Por Telefone
• Bilheteria do Teatro Alfa:
5693.4000 e 0300 789-3377 (Sem
taxa de conveniência) Venda efe-
tuada com cartões de crédito
(Amex, Visa, Credicard,
MasterCard e Diners Club), de
segunda à sábado das 11h às
19h e domingos das 11h às 17h.
Em dias de espetáculos, até 1
(uma) hora antes do início dos

mesmos. Os ingressos poderão
ser retirados no próprio teatro no
dia do espetáculo.
• Bairro da Liberdade - Comer-
cial Akashi (Rua Galvão Bueno,
13. Tel: 3208-1833. De 2ª a 6ª,  das
9 às 18h30; sábado das 9 às 17h e
domingos das 10 às 18h)
• Serviço Tercerizado - Ingres-
so Rápido: 4003-1212. Atendimen-
to de segunda à sábado das 9:00

às 22:00 e domingos e feriados das
12 às 20h. A compra através do
telefone está sujeita a taxa de con-
veniência e taxa de entrega.

Pela internet
www.ingressorapido.com.br
< h t t p : / /
www.ingressorapido.com.br/>
A compra através da Internet está
sujeita a taxa de conveniência e
taxa de entrega.

Pessoalmente
• Bilheteria do Teatro Alfa:
Venda efetuada com cartões de
crédito (Amex, Visa, Credicard,
MasterCard e Diners Club),
cartõs de Débito (Visa Electron
e Redeshop) ou dinheiro, de se-
gunda à sábado das 11h às 19hs
e domingos das 11h às 18h. Em
dias de eventos até o início dos
mesmos.

Kikunokai é o único grupo que pode levar a platéia a uma viagem no mundo da dança japonesa

DIVULGAÇÃO

Espetáculo tem pinceladas nas danças folclóricas e no taikô

TENDÊNCIA

Terceira edição do Soho Grand
Prix distribui 70 mil em prêmios

Os amantes das duas rodas
tem somente até amanhã (21)
para conferir a “Two Wheelers
Expo”, exposição que acontece
no Market Place e que reúne
mais de dez motos personaliza-
das e preparadas. A exposição
conta com máquinas como a
KTM 530, Renegade 800 e R1.
Motos customizadas como a
Harley Dyna 1600 e as
apaixonantes Harley Sportster
883, DR6 Delírio, Lander Yama-
ha Motard. Com a ajuda de
displays explicativos, o visitante
poderá saber um pouco mais
sobre as máquinas. A exposição

EM SHOPPING

Exposição reúne motos personalizadas no Market Place
faz parte da estratégia de mar-
keting do shopping, que visa le-
var lazer, entretenimento e cul-
tura a seus clientes, sempre em
parceria com grandes marcas.

“TWO WHEELERS EXPO”
QUANDO: ATÉ AMANHÃ (21). HOJE, DAS

10 ÀS 22 HORAS. DOMINGOS DAS 12 ÀS

20 HORAS

ONDE: SHOPPING MARKET PLACE –
PRAÇA DE EVENTOS (AV. DR. CHUCRI

ZAIDAN, 902 – JUNTO À PONTE DO

MORUMBI)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3048-7000
– WWW.MARKETPLACE.COM.BR Mostra ficará aberta ao público somente até amanhã

DIVULGAÇÃO

O Centro Cultural São Pau-
lo realiza a exposição Oriente
– Ocidente com os jovens ar-
tistas nipo-brasileiros Celina
Yamauchi, Cláudio Matsuno,
Juliana Kase, André Komatsu,
César Fujimoto e Alice Shintani,
todos lançados pelo Programa
Anual de Exposições do CCSP,
que retornam para participar
das comemorações ao cente-
nário da Imigração Japonesa.
Entre as obras expostas, são
apresentados desenhos, insta-
lações, vídeo performance, pin-
tura e fotografia.

A presença do Japão nas
grandes mostras internacionais
de arte começou em 1951,
exatamente com o envio de
artistas para a primeira Bienal
de São Paulo. A rigor, pode-se
falar de três gerações de nipo-
brasileiros no Brasil. A primei-
ra compõe-se de artistas nas-
cidos no Japão entre 1893 e
1916 e chegados ao país entre
1917 e o começo da década e
1930. Foram eles os fundado-
res, em 1935, do Grupo Seibi,
em São Paulo, dedicado a  in-
centivar e divulgar a arte dos

EXPOSIÇÃO

Mostra no Centro Cultural SP reúne jovens artistas nikkeis
ponto ao elemento mais espe-
cífico da presença nipônica na
arte produzida no Brasil. Seus
artistas sempre souberam cap-
tar a essência de cada realida-
de, desprezando aparências e
acessórios. Daí a naturalidade
com que a abstração sempre
conviveu com a figuração no
oriente. É esse tipo de equilí-
brio o grande presente ofertado
pela arte japonesa à brasileira.

E no ano que se comemora
o Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil, o Programa
de Exposições do Centro Cul-
tural São Paulo homenageia a
comunidade apresentando os
artistas nipo-brasileiros lança-
dos ao longo de seus 19 anos
de existência.

EXPOSIÇÃO ORIENTE -
OCIDENTE
QUANDO: ATÉ 5 DE OUTUBRO. DE TERÇA

A SEXTA, DAS 10 ÀS 20H; SÁBADOS,
DOMINGOS E FERIADOS DAS 10 ÀS 18H

ONDE: PISO CAIO GRACO DO CENTRO

CULTURAL SÃO PAULO (RUA VERGUEIRO,
1000, PARAÍSO)
INFORMAÇÕES: 11/3383-3402
ENTRADA FRANCA

membros da colônia. O Seibi
foi liderado pelo paisagista

Tomoo Handa e dele fize-
ram parte Yoshia Takaoka,
Kichizaemon Takahashi, Yuji
Tamaki e Shigeto Tanaka, en-
tre outros.

Ao longo da década de
1960, sob a estrela de Mana-
bu Mabe, desenvolveu-se a
segunda geração, impondo-se
nomes como João e Yukio
Suzuki, Masumi Tsuchimoto,
Hissao Ohara e Flávio Shiró,
além do trio Kazuo Wakabaia-

shy, Tikashi Fukushima e
Tomie Ohtake. À exceção de
João Suzuki, todos haviam nas-
cido no Japão e imigrado ao
longo da década de 1930.

A mistura de solos concluiu-
se, enfim, na terceira geração,
à qual pertencem japoneses
natos, como Bin Kondo, Yuta-
ka Toyota e Tomoshigue Ku-
suno, e jovens brasileiros, a
exemplo de Massuo Nakaku-
bo, Mari Yoshimoto, Megumi
Yuasa, Takashi Fukushima e
Lídia Okumura. Chega-se neste

Obra de André Komatsu que está em cartaz no Centro Cultural SP

DIVULGAÇÃO

Na noite de 15 de setem-
bro, dia em que o Soho Hair
International completou seu 26º
aniversário, aconteceu o Soho
Grand Prix, um dos maiores
campeonatos de cortes e co-
res de cabelo do país. O even-
to, que tem raízes na antiga
Taça Soho, realizada anual-
mente de 1989 a 2002, teve
como principal objetivo valori-
zar e motivar o desenvolvimen-
to dos profissionais de cabelo.

Assim como nas edições
anteriores, o evento premiou
profissionais em duas catego-
rias diferentes: Externa (aber-
ta a todos os cabeleireiros do
Brasil e do mundo) e Interna
(voltado apenas aos profissio-
nais e colaboradores da rede).

O Júri, formado por cabe-
leireiros e profissionais do se-
tor, reconhecidos no Brasil e
exterior, como Mario Merlino,
Paulo Cordeiro (Diretor de
Comunicação da Intercoiffure
Brasil, coordenador de even-
tos da Hair Brasil e diretor
Técnico da Revista You Bra-
sil), Marcela Avi (educadora
técnica da Kerastase), entre

outros, avaliou os quesitos: li-
nha de corte, harmonia e ino-
vação de cada profissional.

Os cinco primeiros coloca-
dos em cada categoria rece-
beram, respectivamente, R$ 15
mil, R$ 8 mil, R$ 6 mil, R$ 4
mil e R$ 2 mil. Na categoria
externa foram premiados:
Marcio Carvalho do salão W.U
Cabeleireiros, Romeu Felipe
do salão Wesley de Faria Hair,
Marcio Junqueira do salão
Lord Hair, Edson Garrony do
salão Estilo Único e Fernando
Cezar, do salão Fernando
Cezar Designer. Na categoria
interna os vencedores foram:
Luciana Mihara do Soho
Butantã, Ângela Kanno do
Soho Mooca, Marina Midori do
Soho Campinas, Rogério
Gervine do Soho Moema e
Lídia Saporito do Academy III,
localizado em Pinheiros.

O espetáculo foi aberto ao
público, que pôde assistir me-
diante a entrega de 1 quilo de
alimento não-perecível. Os ali-
mentos arrecadados no even-
to foram entregues para o Gru-
po Socorrista de São Paulo.

Premiação da Categoria Externa, do Salão W.U Cabeleireiros

DIVULGAÇÃO
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Nissan apresenta novidades do
Salão de Paris

ANissan Motor Co.
anunciou as grandes
atrações para o Salão

de Paris. Haverá o lançamen-
to mundial de um carro-con-
ceito futurista, um novíssimo
carro produzido em série, as-
sim como uma versão total-
mente renovada de um mode-
lo. Todas as estrelas da expo-
sição dividem a filosofia de li-
dar com a realidade da mobili-
dade dentro e fora da cidade:
hoje, amanhã e em um futuro
mais distante.

A visão da Nissan para o
futuro do transporte urbano
está encapsulada no Nuvu, li-
teralmente uma “nova visão”
do tipo de carro que vamos di-
rigir em meados da próxima
década. Compacto – com ape-
nas 3 metros de comprimento
– o Nuvu é um veículo con-
ceito com sua exclusiva confi-
guração 2+1.

A Nissan já anunciou pla-
nos para lançar um carro to-
talmente elétrico no Japão e
nos Estados Unidos em 2010,
com previsão de comercializa-
ção mundial em 2012. O Nuvu
não é esse carro, mas compar-
tilha algumas das tecnologias
que serão vistas no futuro ve-
ículo de série. O modelo é uma
representação engenhosa da
experiência da Nissan em ter-
mos de meio ambiente: vários
pequenos painéis solares – cujo
formato mais parece folhas
em um galho – estão instala-
dos por todo o teto completa-
mente envidraçado. A energia
que eles produzem alimenta a
bateria, que utiliza um “tronco”
no carro como conduíte. A ca-
bine do Nuvu também empre-
ga materiais reciclados, orgâ-
nicos e naturais.

O Nuvu é compacto do lado
de fora, mas bastante espaço-
so do lado de dentro. A sua pla-
taforma única está assentada
em uma distância entre eixos
de 1980 mm, mas ele tem 1700

mm de largura e 1550 mm de
altura, criando uma cabine
grande e arejada.

Pixo - O Pixo é um carro ur-
bano acessível, que oferece
baixas emissões e consumo
por um preço também acessí-
vel. É um carro de cinco por-
tas e quatro lugares que ofe-
rece um interior espaçoso e
uma área generosa para baga-
gens, graças ao seu design e
organização interna eficientes.
Ele foi equipado com um mo-
tor 1.0 de três cilindros alta-
mente eficiente e ágil, graças
à sua novíssima construção de
peso reduzido, resultando em
benefícios tanto em termos de
desempenho quanto de consu-
mo e emissões baixíssimas.

O Pixo tem 3565 mm de
comprimento, 1470 mm de al-
tura e 1600 mm de largura,
além de 2360 mm de distância
entre eixos.

Note – Com o objetivo de man-
ter a sua posição no mercado
como um dos compactos mais

inovadores, populares e eficien-
tes em termos de espaço, o
Note se beneficiou de várias
modificações e melhorias.

As alterações mais óbvias
podem ser vistas no design
externo. Mudanças radicais na
grade frontal, pára-choque e
faróis dianteiros, conferiram à
dianteira do Note uma aparên-
cia mais vistosa e imponente.

Nissan Connect – As atuali-
zações no Note também pres-
sagiam o lançamento do
Nissan Connect, o novíssimo
sistema de áudio, entreteni-
mento, comunicação e nave-
gação via satélite totalmente
integrados.

Este sistema foi concebido
para oferecer um nível de con-
veniência e facilidade de ma-
nuseio normalmente encontra-
dos nos dispositivos de nave-
gação portáteis, com a vanta-
gem adicional de estarem to-
talmente integrados no conso-
le central.

Utilizando um monitor pro-
vido de tecnologia sensível ao

toque, o Nissan Connect com-
bina navegação por satélite em
nove idiomas, um sistema de
áudio capaz de tocar CDs (in-
cluindo MP3 e WMA) e mú-
sica através de uma entrada
auxiliar, assim como conexão
USB e Bluetooth.

O sistema também ofere-
ce conectividade via telefone
Bluetooth para uma comunica-
ção mãos-livres.

O Nissan Connect estará
disponível no Note a partir de
janeiro de 2009 e será também
oferecido em outros modelos
da linha Nissan no decorrer de
2009.

Assim como estas “estre-
las da festa”, a Nissan também
mostrará a “família Crosso-
ver”, com o novíssimo Murano,
um ícone no segmento crosso-
ver, além de seu irmão mais
novo, o Qashqai+2, que reme-
te ao conceito Qashqai ofere-
cendo ainda mais espaço inter-
no e conforto para aqueles
consumidores que não são
atraídos pelos tradicionais mo-
novolumes disponíveis.

Estrelas do Salão, que acontece entre 4 e 19 de outubro, dividem a filosofia da montadora

DIVULGAÇÃO

A edição deste ano do Sa-
lão do Automóvel de Paris, que
ocorre entre os dias 4 e 19 de
outubro, confirma o compro-
misso da Honda com o desen-
volvimento de fontes alterna-
tivas de combustível. O tradi-
cional evento na capital fran-
cesa revelará o carro-concei-
to do que será a nova geração
do híbrido Honda Insight.

Primeiro híbrido da historia
da indústria automotiva a ser
comercializado, o modelo dará
um novo redirecionamento a
esse tipo de mercado. A Honda
planeja transformar o Honda
Insight no modelo mais aces-
sível da categoria e, desta for-
ma, alcançar um maior núme-
ro de clientes. Estima-se co-
mercializar 200 mil unidades
por ano.

Para atingir esse objetivo,
a empresa conseguiu a redu-
ção de custos em alguns com-
ponentes do sistema híbrido
IMA (Integrated Motor Assist
— Motor de Assistência Inte-
grado), que utiliza como prin-
cipal fonte de energia o motor
a gasolina de baixa emissão de

VEÍCULOS 2

Honda apresenta novo conceito para os carros híbridos

poluentes, auxiliado por outro
elétrico.

Além disso, o novo Honda
Insight apresentará algumas
mudanças significativas. A co-
meçar pelo seu interior. Dife-
rentemente da geração ante-
rior, quando foi desenvolvido
para apenas dois ocupantes, o
híbrido da marca terá espaço
para cinco lugares.

Já o renovado design foi ins-
pirado no FCX Clarity, carro da
Honda movido à célula de com-
bustível e que também estará
em exposição no Salão de Pa-
ris. “Esse novo Honda Insight
será um divisor de águas. Tra-
ta-se de um veículo híbrido
acessível para um grande nú-
mero de consumidores ávidos
pela economia de combustível”,

destaca Takeo Fukui, presiden-
te da Honda Motor Co.

O veículo já tem data para
começar a ser vendido: primei-
ro semestre de 2009. Inicial-
mente, atingirá os mercados
europeu, norte-americano e
japonês. A fabricação ocorre-
rá na Unidade de Suzuka (Ja-
pão), onde também é produzi-
do o Honda Civic híbrido.

Honda Insight, primeiro híbrido da história da indústria automotiva a ser comercializado

DIVULGAÇÃO

A família de
notebooks So-
ny Vaio NR
cresce e apre-
senta três novos
modelos VGN-
NR320, NR330 e
NR350, que che-
gam ao mercado
brasileiro com pre-
ços a partir de R$
1.999,00. Com tela de
LCD de 15,4” (1280x800)
e tecnologia XBRITE™ os
lançamentos da série NR con-
tam com processador mais po-
tente, disco rígido e memória
RAM com maior capacidade,
além de Windows Vista.

O VGN-NR320 tem design
sofisticado, processador In-
tel® Celeron® 560 (2.13GHz);
memória de 1GB DDR2
SDRAM expansível até 2GB;
disco rígido de 160GB SATA.
A placa de vídeo do NR320 é
a Mobile Intel® Graphics Me-
dia Accelerator X3100, com
sistema operacional Windows
Vista Basic.

O segundo Vaio NR é o
VGN-NR330, que opera com
o Windows Vista Home Pre-
mium, processador Intel®
Pentium® Dual-Core T2390
(1.86GHz) e memória de 2GB
DDR2 SDRAM. Com disco
rígido de 160GB SATA, o
NR330 também oferece pla-
ca de vídeo Mobile Intel®
Graphics Media Accelerator
X3100.

Terceiro modelo
NR, o VGN-NR350
se destaca pela tec-
nologia de processa-
dor Intel Centrino,
com processador
Intel® Core™2

Duo T5670
(1.80GHz),

q u e
pos-

sibil i ta
maior performan-

ce e autonomia da bateria.
Sua memória de 2GB DDR2
SDRAM pode ser expansível
até 4GB. Além disso, traz dis-
co rígido de 200GB SATA e o
sistema operacional Windows
Vista Home Premium.

Todos os três novos mode-
los da série NR possuem tela
de 15,4”, com alta qualidade de
imagem. Com apenas 2,9 kg
com bateria padrão, suas di-
mensões são de 3,8cm altura
x 36cm largura x 26,9cm pro-
fundidade. Contam com gra-
vador de CD e DVD; WI-FI;
e software VAIO Movie Story,
que permite a criação e edi-
ção de vídeos e fotos com inú-
meros efeitos.

Os produtos já estão à ven-
da no www.sonystyle.com.br,
na loja Sony Style Store do
Shopping Cidade Jardim ou nas
principais lojas do segmento. O
VGN-NR320 tem preço suge-
rido de R$ 1.999,00; o VGN-
NR330, R$ 2.499,00; e o
VGN-NR350, R$ 3.199,00.

NOTEBOOK

Novos modelos Vaio chegam
com preços mais atraentes

A Indústria Agricola
Tozan, pioneira na fabri-
cação de saquê no Bra-
sil, com 75 anos no mer-
cado, amplia a linha
Azuma Kirin lançando
um novo saquê de qua-
lidade que se iguala aos
Japoneses: saquê
Junmai Azuma Kirin.

O saquê Junmai lite-
ralmente significa: jun
(puro, inocente, autênti-
co) mai (arroz). O nome
é uma referência ao ál-
cool que contém neste
saquê. É produzido ape-
nas pela fermentação do
arroz e água.

Essa categoria de
saquê é a pioneira no
Japão. Foi produzida na
terra do sol nascente até
o início da 2ª. Guerra
Mundial. Durante a guerra
proibiram a fabricação do pro-
duto para que o arroz fosse uti-
lizado somente na alimentação
da população e dos soldados.

Em 1960 a produção do
Junmai voltou, não apenas um
marco de superação do país,
mas também como um símbo-
lo de sofisticação.

O saquê Junmai Azuma
Kirin tem um perfil extra-seco,
consistente e uma ótima fina-
lização. É dono de uma textu-
ra e corpo mais presente, o
que proporciona o sabor mais
penetrante e o aroma de fo-
lhas secas.

O sabor do arroz é marcan-
te e característico do Junmai
Azuma Kirin. Na sua produ-
ção, utiliza-se o arroz tipo
“akitakomati” que é benefici-
ado em mais de 70%. Uma
companhia perfeita para pra-
tos condimentados e gorduro-

sos, característicos da culiná-
ria e do paladar brasileiro.

Na culinária – Na culinária ori-
ental o Junmai é sugestão per-
feita para tempura de frutos do
mar com molho momiji oroshi,
kara-ague de frango ou frango
à passarinho, gyouza com mo-
lho Rá-yû, okonomiyaki com
bastante gengibre vermelho,
teriyaki de Lula Calamar, Ebi Fry
com molho tartare, Tai-chiri,
Teppanyaki Koreano, Yakinasu,
Kimpira gobo, Pirikara de itokon-
yaku, Karashi renkon, Oden com
mostarda, dentre outros pratos
com sabores mais forte.

Sugestão de consumo: ge-
lada até 7º C ou quente 40º C.
Essas temperaturas são reco-
mendadas para que o produto
não perca o aroma e para que
o consumidor possa apreciar o
melhor do sabor deste lança-
mento.

SAQUÊ

Tozan lança o primeiro Junmai
de arroz fabricado no Brasil

Junmai: saquê de qualidade

DIVULGAÇÃO



São Paulo, 20 de setembro de 2008 JORNAL NIPPAK 11

ATLETISMO

13ª edição da Conima deve
reunir 1500 participantes em SP

AAssociação Nikkei
Mirim de Atletismo
(ANMA), em conjun-

to com a Associação Até à
Vista - AAV, realizam neste
domingo (dia 21 de setembro),
a 13ª edição da Competição
Nikkei Mirim de Atletismo
(CONIMA), no Estádio Ícaro
de Castro Melo, no Conjunto
Desportivo Constâncio Vaz
Guimarães, no Ibirapuera.

De acordo com o Presiden-
te da ANMA, Yudo Yassuna-
ga, a expectativa é que 1500
atletas representando 25 equi-
pes participem da prova nas
categorias mirim até 13 anos
e especial de 14 anos. “A ca-
tegoria mirim é para formar e
incentivar novos atletas”, re-
vela o dirigente. Os esportis-
tas representam várias asso-
ciações das cidades de São
Paulo e Paraná, 15 delas já
confirmaram presença.

O grupo de participantes da
competição deste ano supera
2007 quando 17 equipes foram
reunidas. “Atualmente os par-
ticipantes do interior estão en-
frentando dificuldades financei-
ras. Estamos tentando conse-
guir patrocinadores para as fu-
turas competições, a minha in-
tenção é obter verbas para ali-
mentação e locomoção, consi-
derada o item mais caro, por isso
equipes do interior fazem o cha-

anos, em solenidade marcada
para as 12h. Serão homenage-
ados com placas três ex-fun-
dadores da AAV, in memori-
am, Tadashi Takenaka, Sadami
Mine, Kazuo Aguta (primeiro
nikkei a participar da Kokutai
– competição esportiva das
províncias do Japão), e Yoshie
Yogo, 86 anos, atual presiden-
te de honra da AAV.

Além do coordenador de es-
portes da Secretaria Estadual de
Esportes, Lazer e Turismo
(SEELT), Nelson Gil de Olivei-
ra; e o Secretário de Estado, de
Esporte e Lazer de São Paulo,
Claury Alves da Silva. Bem
como patrocinadores da
Conima, como o diretor presi-
dente da Cooper Tools / Lufkin,
José Duílio Justi e seu diretor de
marketing, José Rocha Lopes.

A abertura da competição
será às 7h e as provas come-
çam às 8h, a última prova
acontecerá às 14h40, e o en-
cerrando do evento está pre-
visto para as 17h.

13ª EDIÇÃO DA COMPETIÇÃO NIKKEI

MIRIM DE ATLETISMO (CONIMA)
QUANDO: DIA 21 DE SETEMBRO DE 2008
HORÁRIO: DAS 7H ÀS 17H

ONDE: ESTÁDIO ÍCARO DE CASTRO MELO

- CONJUNTO DESPORTIVO CONSTÂNCIO VAZ

GUIMARÃES. RUA MANOEL DA NÓBREGA,
1361 – IBIRAPUERA – SÃO PAULO.
INFORMAÇÕES: 3763-5435/3763-4212

mado bate volta”, explica.
Segundo Yudo Yassunaga o

evento será um encontro de
gerações e cultura que se uni-
ram na sociedade brasileira.
“Prova disso são a mistura de
nomes e sobrenomes dos atle-

tas e feições, mas mantendo o
entusiasmo da juventude pro-
missora”, garante.

Durante a competição se-
rão homenageadas algumas
pessoas que colaboraram com
a competição ao longo dos

Objetivo é promover a confraternização entre os atletas nikkeis

O Salonpas Cup 2008, Tor-
neio Internacional de Vôlei
Feminino organizado pela CBV
(Confederação Brasileira de
Voleibol) e patrocinado pela
Hisamitsu Pharmaceutical Co.
Inc. – empresa japonesa fabri-
cante do produto Salonpas, que
nomeia o campeonato – acon-
tece entre os dias 27 de setem-
bro e 5 de outubro, no Ginásio
Poliesportivo do Ibirapuera, em
São Paulo.

A competição reunirá a
participação de equipes de
quatro países. As brasileiras
Rexona-Ades, Finasa/Osasco
e Pinheiros/Mackenzie, res-
pectivamente as três mais bem
colocadas da última Superliga,
defenderão a hegemonia na
competição reforçadas pelas
jogadoras campeãs olímpicas
em Pequim. Elas brigarão pelo
título com as equipes do
Scavolini Pesaro, da Itália,
Kinder Voleibol, de Portugal, e
o CDC Mirador, da República
Dominicana.

No retrospecto da compe-
tição, as equipes brasileiras
têm hegemonia. O Finasa/
Osasco (2001, 2002 e 2005) e
o Rexona-Ades (2004/2006/
2007) venceram três vezes
cada, enquanto o Pinheiros/
Blue Life ganhou uma (2003).
Durante os sete anos de reali-
zação, o torneio reuniu as me-
lhores equipes nacionais e
trouxe representantes de 16
nações: Itália, Argentina, Fran-
ça, EUA, Bolívia, Porto Rico,
Bélgica, Japão, Peru, Cuba,
Alemanha, República Domini-
cana, Chile, Espanha, Polônia
e, agora, Portugal.

A entrada é franca e os in-
gressos poderão ser retirados
a partir do dia 15 de setembro,
nas redes de farmácias oficias:
Coop, Droga Raia, Droga Ver-
de, Drogão, Drogaria Carrefour,
Drogaria Onofre, Drogaria São
Paulo, Drogaria Wal-Mart,
Drogasil, Farmais e Pague
Menos, além das bilheterias do
Ginásio do Ibirapuera.

VÔLEI

Salonpas Cup reunirá campeãs
olímpicas em São Paulo

DIVULGAÇÃO

Competição é patrocinada por empresa japonesa

ARQUIVO PESSOAL

A Liga Nipo-Brasileira de
Tênis de Mesa realizou no dia
7 de setembro, nas dependên-
cias do Nippon Country Club,
em Arujá (SP), a 6ª Etapa da
Liga Nipo-Brasileira de Tênis
de Mesa. Confira os campe-
ões e vices:

FEMININO – Pré-Mirim: 1)
Larissa Saito (Itaquera), 2)
Fabiana Kaori Ito (Valinhos;
Mirim: 1) Gabriella Ventura
(Kosmos), 2) Karina Sayuri
Hagiwara (Casa Verde); In-
fantil: 1) Juliana Shingaki
(Ken Zen / Carrão), 2) Nata-
lia Miyuki Matsumura (Colô-
nia); Geral: 1) Patrícia Mitiko
Thaira (Casa Verde), 2)
Beatriz Mayumi Toma (Casa
Verde); Pré-Ladies: 1) Eliane
Avanso (Ipê), 2) Marina Yoshie
Tasato Oyafuso (Casa Verde);
Ladies: 1) Leiko Moribe
(NCC), 2) Jacinta Tanamati
(Piratininga)

MASCULINO  – Pré-Mi-
rim: 1) Gustavo Biaggi (Bunka
Santo André), 2) Juan Victor
Ribeiro Soares (Kosmos); Mi-
rim “A”: 1) Luiz Fernando

TÊNIS DE MESA

Confira os resultados da 6ª Etapa da Liga
(Uceg); Sênior “A”: 1) Ricar-
do Issao Ito (Valinhos), 2) Pe-
dro Uehara (Casa Verde); Sê-
nior “B”: 1) Waldir Ferreira
(avulso), 2) Paulo Sergio Ara-
újo (Showa); Veteranos: 1)
Julio Shiguematsu (Piratinin-
ga), 2) Mário Higuchi (Itaim
Keiko); Super-Veteranos: 1)
Luis Oshiro (Acrepa), 2)
Oswaldo Negrini (Casa Ver-
de)

MISTO – Pré-Pré-Mirim: 1)
Bruno Daigo Yamamoto (Pira-
tininga), 2) João Vítor (Casa
Verde), 3) Enzo Nagahama
(Casa Verde)

TROFÉU EFICIÊNCIA: 1)
Casa Verde (1164 pontos), 2)
Piratininga (705), 3) Itaim
Keiko (557)

Ogata (Itaim Keiko), 2) Lucas
Nascimento (Kosmos); Mirim
“B”: 1) Patrick Mune (Ken
Zen /Carrão), 2) Pedro
Novikoff Neto (Acrepa); In-
fantil “A”: 1) Felipe Fiori
Brunhara (Casa Verde), 2)
Lucas Soares Gonçalves
(Casa Verde); Infantil “B”: 1)
Paulo Henrique (Uceg), 2)
César Augusto S. Fujishima
(Acenbo); Juvenil “A”: 1)
Mauro Massaharu Tahira
(Casa Verde), 2) Andrei Tartari
(Bunka SBC/Saúde); Juvenil
“B”: 1) Rafael Shibuya

(Bunka SBC/Saúde), 2)
Marcus Vinicius (Itaim
Keiko); Juventude: 1) Levi de
Oliveira (Ken Zen / Carrão),
2) Shoiti Ito (T3); Adulto “A”:
1) Rafael Acencio (Bunka
SBC/Saúde), 2) Leonardo
Orito (Bunka SBC/Saúde);
Adulto “B”: 1) João Diego
(Itaim Keiko), 2) Edicio Renan
(Itaim Keiko); Pré-Sênior
“A”: 1) Carlos Makiuchi (Pi-
ratininga), 2) Celso Lam (Pi-
ratininga); Pré-Sênior “B”: 1)
Renato Rossi (Piratininga), 2)
Moises Antonio Barros

Cerimônia de abertura da 6ª etapa da Liga no Nippon Country Club

DIVULGAÇÃO

CONFRATERNIZAÇÃO

Anhanguera realiza
undokai neste
domingo

O Anhanguera Nikkei
Clube realiza amanhã (21),
das 9 às 17h, em sua sede
de campo (Estrada dos Ro-
meiros, 1001, Santana do
Parnaíba), a 35ª edição de
seu Undokai. Aberta ao pú-
blico em geral, a tradicional
gincana contará com diver-
sas brincadeiras e que pro-
mete movimentar desde os
netos até os avós.

Mais informações pelo
tel.: 11/3611-6036

SUMÔ

Equipe brasileira aguarda
verba para disputar o Mundial

Entra ano,
sai ano e é sem-
pre a mesma
história. Às vés-
peras do Cam-
peonato Mundi-
al, que acontece
nos dias 1 1e 12
de outubro, em
Tallinn, na
Estônia, a Con-
federação Bra-
sileira de Sumô
ainda não confirmou sua par-
ticipação na competição. O
motivo: falta de verba. A situ-
ação é idêntica a do ano pas-
sado, quando a entidade teve
que, literalmente, suar a cami-
sa para enviar os atletas para
o Mundial da Tailândia. “Não
queríamos que essa correria se
repetisse esse ano, mas acho
que não vai ter jeito”, confor-
ma-se o presidente da CBS,
Issao Kagohara, explicando
que, além das dificuldades “na-
turais” para se conseguir libe-
rar verbas para um esporte que
não está sob os holofotes e lon-
ge da mídia – especialmente
em ano de Jogos Olímpicos –,
houve atraso no cronograma.

“O pedido de verba só che-
gou ao Ministério de Esportes
no início de setembro”, obser-
va Kagohara, que em agosto
teve uma garantia informal do
ministro Orlando Silva de que
a verba sairia. “Agora, só nos
resta aguardar”, conta o diri-
gente, que estipulou prazo até
1º de outubro para o dinheiro
entrar no caixa da Confedera-
ção. “É o tempo mínimo para
providenciarmos a documenta-
ção dos atletas”, comenta.

Alheios aos problemas, os

atletas continuam treinando.
Neste fim de semana (20 e
21), parte da Seleção Brasi-
leira, reforçada por atletas de
outras regiões, estará partici-
pando do encerramento da 28ª
Festa das Flores e Morangos
de Atibaia. A equipe foi defi-
nida no Campeonato Brasilei-
ro realizado em julho, no
Complexo Esportivo Baby
Barione, no Parque da Água
Branca (Zona Oeste de São
Paulo). No masculino adulto
garantiram uma vaga o leve
Genilton Tibúrcio (Sudoeste), o
médio Victor Pastrello (Sudo-
este), o pesado Takahiro
Higuchi (São Paulo) e o abso-
luto Júlio César Vieira (Sudo-
este). Entre as mulheres, clas-
sificaram-se a leve Luciana
Watanabe (Nova Central), a
médio Juliana Medeiros (Sudo-
este) e a peso pesado Janaína
Silva (Londrina). Para o Mun-
dial Juvenil, o Brasil deve en-
viar apenas a equipe masculi-
na formada por João Antonio
Bonfim, Gabriel Vieira e Caio
Gomes, respectivamente, pri-
meiro, vice e terceiro coloca-
dos no mesmo Campeonato
Brasileiro realizado em julho.

(Aldo Shiguti)

Equipe que disputou o Mundial da Tailândia

ARQUIVO PESSOAL
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MÚSICA

Coral Feminino apresenta
Concerto Primaveril no dia 28/9

MÚSICA

Yutate Records prepara
“Golden Show” em novembro

Artistas contratados pela gravadora Yutate Records

DIVULGAÇÃO

Os aficionados pela músi-
ca japonesa já podem agendar.
Em novembro, a gravadora
Yutate Records promete um
megashow, ou melhor, um
“Golden Show” para marcar e
divulgar seu trabalho no mer-
cado fonográfico. “Será uma
super produção no gênero
como jamais se viu no Brasil”,
garante o presidente da Yutate,
Nobuo Matsuoka.

De cara, duas novidades: o
espetáculo, que será apresen-
tado no idioma japonês, acon-
tece em dois finais de semana
(1º e 2, e 15 e 16 de novem-
bro), no Teatro Brigadeiro, pal-
co pouco familiar para os sim-
patizantes da música japone-
sa. Os ingressos já estão à
venda (ver serviço)

Além da performance dos
cinco artistas exclusivos da gra-
vadora (Fuchimi Mari, Miyagui
Aiko, Nakamura Yumi, Hojo
Misaki e Nishikawa Tadashi),
que estarão interpretando can-
ções do CD que marcou a es-
tréia da Yutate, o show será
recheado de atrações com
apresentações do Coral Mirian
Otachi, Teatro Aranami Tozuka
Mari, Hibiki Taokô, Hanayagui
Ryutita, Tange Setsuko,
Hanayagui Ryutita Shatyu,

Kaito Shami Daiko e o Grupo
de Bailarinos Geysa e Renato.
O acompanhamento musical,
ao vivo, ficará por conta da
Sambop Big Band.

A idéia, explica  Matsuoka,
que segundo seus cálculos con-
tabiliza mais de 20 anos dedi-
cados a música japonesa, é di-
vulgar o trabalho pioneiro da
Yutate, gravadora lançada ofi-
cialmente em outubro de 2007
e que de lá para cá tem realiza-
do alguns shows pelo País.
“Existem estúdios que traba-
lham com artistas descenden-
tes de japoneses mas nunca
ouvi falar de uma gravadora
com artistas profissionais”, con-
ta Matsuoka, acrescentando
que a proposta da Yutate é “pre-
encher uma lacuna” visando
alçar os artistas de talento à
carreira profissional. (AS)

YUTATE GOLDEN SHOW
QUANDO: DIAS 1º, 2, 15 E 16 DE

NOVEMBRO, EM DUAS SESSÕES: DAS 13
ÀS 15H30, E DAS 17H30 ÀS 20H

ONDE: TEATRO BRIGADEIRO

(AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 884,
BELA VISTA)
INGRESSOS: R$ 50,00
CENSURA: 10 ANOS

INFORMAÇÕES PELO TELEFONE:
11/3209-0058

OCoral Feminino da So-
ciedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de

Assistência Social realizará o
“Concerto Primaveril do Cen-
tenário”, no Salão Nobre do
Bunkyo, no próximo domingo
(28), às 16h.

Sob regência do maestro
Teruo Yoshida e acompanha-
mento da pianista Lissa
Kawashima, o coral interpre-
tará canções que embalaram
os sonhos dos imigrantes japo-
neses e que amenizaram a
saudade da terra natal distan-
te. No programa, Canções ja-
ponesas: pot-pourri “Canções
de Nagayo Motoori e Shinpei
Nakayama, baseadas nas po-
esias de Ujoo Noguchi”),
“Kotoba Açobi no Uta” (Brin-
cadeira das Palavras),
“Kogane-mushi” (Besouro
Dourado), “Akai-Kutsu” (Me-
nina de Sapatinho Vermelho),
“Aoi-me no Ningyoo” (Minha
Bonequinha de Olhos Azuis),
“Shyabon-dama” (Bolinha de
Sabão), “Habu no Minato”
(Porto de Habu), “Nanatsu no
Ko” (Sete Filhotinhos de Cor-
vo); e Canções brasileiras:
“Nesta Rua” (Cantiga de
Roda), “Rosa Amarela” (Can-
tiga de Roda), “Saudade” (Os-
valdo Lacerda), “Lua Depois
da Chuva” (Osvaldo Lacerda),
“Fui no Itororó” (Cantiga de
Roda), “Casinha Pequenina”
(Melodia Popular), “Romance”
(espanhola), “Oh, Vamos Can-
tar!” (americana), “Rosa do
Campo” (Heinrich Werner),
“Que o Tempo Seja Bom,
Amanhã!” (japonesa) e “Es-
tou Aqui no Bosque” (alemã).

Formação – O Coral Femini-
no da Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e Assistência

Social iniciou suas atividades
em fevereiro de 1993, sob a
orientação do professor Teruo
Yoshida, o qual permanece
como regente até os dias de
hoje. Atualmente, o coral é
composto por 40 coralistas, en-
tre as quais há isseis, nisseis,
sanseis e não descendentes de
japonesas; das mais diversas
áreas profissionais e de diferen-
tes faixa etárias. Em comum, a
paixão pelo canto coral.

Faz parte do repertório
músicas clássicas, folclóricas,
temas de filmes e também can-
ções populares. Os ensaios são
realizados semanalmente às 5ª
feiras, na Sala de Exposição do
Bunkyo.

O Coral tem participado de

várias cerimônias oficiais de
boas-vindas às autoridades do
Japão, entre elas a visita da
princesa Sayako, em 1995, no
Palácio dos Bandeirantes; vi-
sita do então primeiro-ministro
do Japão, Ryutaro Hashimoto,
em 1996, no Palácio dos Ban-
deirantes; visita do imperador
Akihito e da imperatriz Michi-
ko, em 1996, no Ginásio do Ibi-
rapuera; e visita do então pri-
meiro-ministro do Japão, Juniti
Koizumi, em 2004.

As apresentações interna-
cionais também fazem parte
do currículo do Coral. Em
1998, foi convidado para apre-
sentar-se na Comemoração
dos 100 Anos da Imigração
Japonesa do Peru; em 2001, foi

convidado para apresentar-se
na Cerimônia de Abertura e
Encerramento da COPANI
(Convenção Panamericana de
Nikeys), em Nova York, EUA;
e em 2003 realizou turnê pelo
Japão, com convites para apre-
sentar-se nas cidades de Yoko-
hama, Sendai e Tochigi.

(Aldo Shiguti)

CONCERTO PRIMAVERIL
DO CENTENÁRIO
QUANDO: 28 DE SETEMBRO, ÀS 16H

ONDE: SALÃO NOBRE DA SOCIEDADE

BRASILEIRA DE CULTURA JAPONESA E DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL – BUNKYO (RUA

SÃO JOAQUIM, 381 / 2º ANDAR -
LIBERDADE - SÃO PAULO)
INFORMAÇÕES: (11) 3208-1755
ENTRADA GRATUITA

Coral do Bunkyo já cantou para a família imperial e conta também com apresentações internacionais

DIVULGAÇÃO


