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AGENDA

O AMBULATÓRIO MÉ-
DICO do Enkyo (Beneficên-
cia Nipo-Brasileira) estará
participando da campanha da
vacina antigripal para idosos
com mais de 60 anos, no pe-
ríodo de 23 de abril a 4 de
maio, das 9 às 13h, (exceto
sábado, domingo e feriado).
Recomenda-se levar a ca-
derneta de vacinação (não é
obrigatório). O ambulatório
médico do Enkyo fica na Rua
São Joaquim, 596 (edifício do
Bunkyo). Mais informações
pelo tel.: 11/3385-6600.

A TV NIKKEY estréia ama-
nhã (22), sua programação na
TV Aberta de São Paulo
(NET/Canal 9, TVA/Canais
72 e 99) e TVA Digital/Canal
186), Paulo Miyagui, diretor
geral e apresentador da TV
Nikkey, enfatiza que a linha
de programação continuará a
mesma, sendo essencialmen-
te jornalística, com destaque
para o calendário de grandes
eventos da comunidade nik-
kei. Apresentado em portugu-
ês e japonês, o programa será
transmitido aos domingos, às
8h30, com reprises às segun-
das-feiras, às 11h30.

O 6º BOI NO ROLETE do
Kodomo-no-Sono acontece
amanhã (22), das 12 às 15h,
na sede da entidade (Rua Pro-
fessor Hasegawa, 1198, em
Itaquera). Além do boi, será
servido o porco no rolete,
além de uma mesa de buffet
de salada, arroz e feijão. Va-
lor: R$ 25,00 (carne, bebida e
sobremesa à vontade). Crian-
ças até dez anos acompanha-
das não pagam. Informações
pelo tel.: 11/208-3949.

A GALERIA DECO parti-
cipa, pela primeira vez, da ter-
ceira edição da SP Arte - Fei-
ra Internacional de Arte de
SP, que prossegue até ama-
nhã (22) no Pavilhão da
Bienal, no Parque do Ibirapu-
era, em São Paulo. Localiza-
da no stand 53 (segunda an-
dar), o espaço da Galeria
Deco abriga 44 obras de
Futoshi Yoshizawa, Hiro
Ojima, Hitoshi Morokuma,
Kansuke Akaike, Kimi Nii,
Nobuhiko Suzuki, Nobuo
Mitsunashi, Roberto Okinaka,
Takafumi Kijima, Yasuichiro
Suzuki, Yasushi Taniguchi e
Yayoi Kusama. A SP Arte ’07
funciona hoje (21) e amanhã
(22), das 12 às 21h. O custo
do ingresso é de R$ 20,00. In-
formações pelo tel.: 11/3094-
2820 e o website é http://
www.sp-arte.com.

NO PARANÁ, várias asso-
ciações culturais e esportivas
da comunidade promovem
seu tradicional “undokai” –
Festa Poli Esportiva. Hoje
(21) tem undokai na Acea em
Arapongas, em Diamante do
Norte; na Seção Caviúna em
Assai. Amanhã (22) na Se-
ção Palmital, em Assai; na
Sociedade Glória, em Curiti-
ba; em Astorga, No dia 29 na
Aceb em Bandeirantes, na
Acei em Ibiporã, na Acém
em Marialva, na Acene em
Nova Esperança ; na Acel
em Londrina.  No dia 1º de
maio, na Sonibram em Cam-
po Mourão, na Acema em
Maringá, na Aceac em Assis
Chateaubriand , na Acep em
Paranaguá, na Aceg em
Goioerê, na Acemr em
Rolândia e em Primeiro de
Maio. Dia 6 de maio na Aceu,
em Uraí e na Escola Junshin,
em Curitiba
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Repetindo o mesmo panora-
ma de 2005, o Bunkyo (So-
ciedade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência
Social) terá uma eleição mo-
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Eleição para presidência do Bunkyo
no dia 28 de abril terá três chapas

Nippon Blue Jays,
São Paulo e Marília
conquistam títulos
O Nippon Blue Jays conquis-
tou o título da edição inau-
gural do Campeonato Brasi-
leiro Interclubes Semi-Vete-
rano (30 anos. Já o São Pau-
lo BS faturou o título do
Campeonato Brasileiro de
Beisebol Interclubes Sub-20
Aberto, enquanto Marília
sagrou-se campeã da IV
Taça Brasil de Softbol Femi-
nino Interclubes Adulto. A
competição foi disputada nos
campos do Clube da Comu-
nidade São Paulo Giant’s, em
São Paulo.
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5º Japan Fest
espera público de
mais de 60 mil
O Japan Fest já se consoli-
dou como um dos grandes
eventos da comunidade nipo-
brasileira e a cada ano atrai
mais pessoas. Público de
aproximadamente 60 mil é
esperado pela comissão or-
ganizadora nesta quinta edi-
ção, que prossegue hoje (21)
e amanhã (22), na sede cam-
pestre do Nikkey Clube de
Marília, entidade responsável
pela realização do evento.
Não faltam atrações como
apresentações de danças e
shows artísticos.
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Moeda japonesa
homenageará
Centenário em 2008

O governo japonês deu um
verdadeiro “presente” para a
comunidade nipo-brasileira.
Trata-se da aprovação por par-
te do ministério das Finanças
da nova moeda de 500 ienes a
ser lançada no ano que vem.
Com circulação em todo o ar-
quipélago japonês, a moeda
terá um diâmetro de 26,5 milí-
metros, e mostrará em uma
das faces a escultura de uma
família japonesa na cidade de
Santos, no litoral paulista. Já a
outra face trará um desenho
de flores de cerejeira e grãos
de café, em uma junção sim-
bólica de ambos os países.
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Yutaka do Brasil lança pedra
fundamental em Jundiaí
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DIVULGAÇÃO

A Yutaka do Brasil – empresa do setor de autopeças e acessóri-
os automotivos que está se instalando na cidade de Jundiaí (SP),
no FazGran Empresarial Parque Jundiaí – deve começar a ope-
rar em janeiro de 2008. A nova empresa, que tem como principal
cliente a Honda, trabalha com três pilares de negócios: peças de
exaustão, de transmissão e freios para motocicletas. O lança-
mento da pedra fundamental aconteceu no último dia 12.
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Livro de nikkei aborda
questões culturais do Japão

DIVULGAÇÃO

O estilo único e inspirador do
teatro Takarazuka é tema de
uma palestra inédita na Fun-
dação Japão. Por ocasião do
lançamento do livro JAPOP –
O Poder da Cultura Pop Japo-
nesa, a pesquisadora Cristia-
ne Sato realiza a palestra “Ta-
karazuka - O Mundo do Tea-
tro Musical Feminino Japo-
nês”, no dia 25 de abril, no
Espaço Cultural Fundação Ja-
pão. O livro é um passeio por
várias formas da cultura popu-
lar industrializada japonesa: o
karaokê, a música enka e o J-
Pop, mangás e animês, novelas e séries de TV, filmes de samurais
e de terror, ídolos do esporte e do showbiz, a dança a ópera.

Erótika Fair aguça curiosidade de nikkeis no fim
de semana com novidades de mercado
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DIVULGAÇÃO

Enquanto o jornalista Arnaldo
Jabor afirma que o amor é
prosa (e o sexo, poesia), para
o empresário nikkei Evaldo
Shiroma, o amor é erotismo.
O idealizador da 11ª Erótika
Fair – que acontece hoje (21),
amanhã (22) e nos próximos
dois fins-de-semana - falou
sobre o evento, a pornogra-
fia e a sexualidade dos brasi-
leiros. Na feira, óleos de mas-
sagem, lubrificantes, lingeries,
acessórios, entre outros, se-
rão comercializados.  Além
disso, shows, oficinas, cursos
serão oferecidos.

vimentada para diretoria,
marcada para o dia 28 de
abril, em São Paulo. Na dis-
puta, três chapas concorrerão
à presidência, encabeçadas

por Raul Takaki, Kokei
Uehara e Akio Ogawa. A de-
finição, até então inesperada
devido aos esforços para a
formação de uma chapa de

consenso, veio na tarde da
última quarta-feira (18). O
embate promete movimentar
a entidade, com um desfecho
imprevisível. Já no Conselho

Deliberativo, Seiti Sacay e
Kazuo Watanabe disputam os
votos dos conselheiros, após
desistência de Hatiro Shimo-
moto.
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A ACERT (Associação Cultural, Esportiva e Recreativa de
Tupã) criou o seu mais novo departamento de Taikô. Desde
fevereiro deste ano, são dadas aulas nos finais de semana. A
partir de agora, a ACERT, através do presidente Roberto Ka-
wasaki, do vice-presidente Roberto Watanabe e da supervisora
Lia Yugue, e sob a liderança da jovem Larissa Takata, o grupo
de Taikô está analisando as opções para a escolha do nome do
grupo e dos uniformes para que seja registrada na Federação
Paulista de Taikô e na Associação Brasileira. No futuro, um
dos professores da Seleção Brasileira deverá vir a Tupã para
ministrar um novo curso.

Entre as autoridades o prefeito Gilberto Kassab, deputados federais
Walter Ihoshi e William Woo, e vereadores Aurélio Nomura e Jooji Hato.

O bairro Jardim da Saúde, na zona sul de São Paulo, comemo-
rou seu 69º aniversário com um evento no dia 15 de abril. Entre
os destaques estavam um desfile na Av. Cursino.

O aniversariante Roberto Otoshi (sentado) sócio diretor da
ADR Tecnologia, Indústria de Painéis Elétricos, comemorou
seu aniversário ao lado de familiares e amigos no último dia
14. A esposa Cristiane Yamada Otoshi (sentada ao lado) or-
ganizou o delicioso churrasco.

Frank Tuda, Kiyoji Nakayama- presidente da co-
missão organizadora, Walter Ihoshi e Vereador
Pedro Komura.

Oston Hirano, Haruo Kitano e Cristina Hirano.

Yuriko e Alessandra Shimizu.

Banda Ton Ton Mi.

O Akimatsuri, anualmente realizado na cidade
de Mogi das Cruzes, aconteceu nos dias 13, 14
e 15 de abril. Com diversos estandes, shows,
muita comida e um belíssimo pavilhão agrícola,
o evento está em sua 22ª edição.

Julieta e William Ishiy da Tradbras. Célia Abe Oi e Érika Kurihara. André Murakoshi e Érika Yamauchi.

Cláudio Kurita, coordenador geral do evento,
Mario Jun Okuhara e Roberto Sekiya.

Na abertura William Woo, Chieko Aoki, Kokei
Uehara, Walter Ihoshi e Victor Kobayashi.

Sergio Yuuki Watanabe, Cleber Kamiya e
Janaina Nakamatsu.

O evento Japão à Brasileira acontece no Mercado Municipal de São Paulo de 15 a 22 de abril, e antecipa a comemoração do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil. Um dos pontos turísticos paulistanos mais visitados, o local traz ao público o conhecimento sobre a cultura japonesa
através da culinária. Promovido pala Comissão de Eventos da Associação para Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, o
evento tem co-realização da Fundação Japão em São Paulo (Japan Foundation) e do Instituto Paulo Kobayashi.

Em pé: Mauricio Yano, Mônica Souza, Kazuo Satomi, Kozo Ono,
Terio Uehara e Mario Nakamura. Sentados: Roberto Uemura
e Kihatiro Kita.

Aconteceu no dia 14
de abril o 6º Encontro

Amor e Esperança,
evento organizado

pela entidade Kibô-
No-Iê na APCD

(Associação Paulista
dos Cirurgiões Dentis-

tas). O evento, que
reuniu centenas de

pessoas, contou com
muita alegria e comida

boa.

Ricardo Chinen e Antonio Takenaka.

Mari Oshiro, Ale Imamura, Arnaldo Muraya, Cristina Nomura,
Akiko Inagaki, Sandra Nishio e Edwin Hasegawa.

Akin, Ayumi, Mônica e Akio Uehara. Massaki Kamiyama, Marcelo Hashimoto e Maurício
Miyazaki.

O deputado federal William Woo discursou na última segun-
da-feira (16) na tribuna da Câmara dos Deputados. No seu
discurso, Woo ressaltou a importância do poder público man-
ter penitenciárias com uma infra-estrutura adequada.
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Após muitas especula-
ções, jogo de bastido-
res e tentativas de

aproximação de três grupos de
apoio, finalmente a corrida
eleitoral para a presidência do
Bunkyo ganha uma definição.
E com um desfecho que até
então poucos apostavam. Na
tarde da última quinta-feira
(18), três chapas formalizaram
o pedido para participar da elei-
ção para Diretoria, no dia 28
de abril. Os nomes que enca-
beçam, se não são uma sur-
presa, podem ser considerados
três lideranças distintas dentro
da comunidade. São eles: Raul
Takaki, Kokei Uehara e Akio
Ogawa.

Cada qual com seu discur-
so, os contornos finais foram
dignos de uma novela, pois a
intenção dos três era de for-
malizar uma chapa única, dis-
pensando a necessidade de dis-
puta. Entretanto – e como já
era esperado por parte das li-
deranças – acordos de coali-
zão e trâmites sobre a forma-
ção dos mesmos criaram obs-
táculos, culminando na forma-
ção de três grupos. Vale lem-
brar que Uehara concorre para
a reeleição, enquanto Takaki e
Ogawa saem para a disputa
pela primeira vez.

Presidente do Jornal
Nippak, Raul Takaki confirma
que a decisão para sair candi-
dato veio após diversas con-
versas com amigos, familiares
e até membros que hoje com-
põem as outras chapas. Se-
gundo ele, a votação expressi-
va na eleição do Conselho
Deliberativo do último dia 31
de março, quando foi eleito o
mais votado com 485 votos, foi
um dos motivos que o levaram
a aceitar o desafio de se
candidatar para a Diretoria.

“Fui surpreendido com a
votação expressiva para o
Conselho. Por conta disso,
muitas pessoas me procura-
ram pedindo para que eu saís-
se como candidato a presiden-
te de Diretoria. Avaliei as pos-
sibilidades, as responsabilida-
des e tudo o que hoje vemos
como Bunkyo. Decidi que é
um momento propício para aju-
dar a entidade e tenho muita
vontade de contribuir para a
melhoria das atividades”, res-
saltou Takaki, confirmando que
o ideal seria assumir a entida-
de sem entrar em “guerra”. “O
melhor seria o consenso geral.

Como não houve, e até resisti
em sair como candidato caso
a situação apresentasse uma
chapa, não há jeito. Por tudo
que fiz nos 25 anos à frente de
um jornal da comunidade e to-
dos os contatos que tive com
o Japão, esse é o momento de
contribuir.”

Os planos caso venha a
vencer o pleito do dia 28 são os
mesmos que a grande maioria
das lideranças propõem: a de
renovar e modernizar o Bun-
kyo. Outra frente a que Takaki
quer se dedicar diz respeito a
reaproximação com a Câmara
de Comércio e Indústria Bra-
sil-Japão, “uma entidade que
poderia muito bem andar de
mãos dadas com o Bunkyo”. Já
na parte de aumento no núme-
ro de associados, há a necessi-
dade, na visão dele, de promo-
ver eventos que atraíssem não
só os nikkeis, como também a
população em geral.

“O Bunkyo está localizado
em um ponto privilegiado de
São Paulo, com uma grande
concentração de estudantes e
professores. É a hora de atra-
ir esse pessoal para dentro da
entidade, abrindo espaço para
mais eventos culturais. Será
que hoje aproveitamos bem,
por exemplo, o grande auditó-
rio? Seria muito interessante
no meio de semana realizar
eventos de novos artistas e
manter em permanente ativi-
dade um espaço pouco explo-
rado”, explica ele, acrescen-

BUNKYO

Sem consenso, disputa eleitoral
terá três chapas no dia 28 de abril

tando ainda que se colocará à
disposição da Associação do
Centenário. “Não tenho o me-
nor interesse em misturar as
coisas. Bunkyo é Bunkyo e
Centenário é Centeário. Caso
vença, estarei à disposição das
lideranças da Associação.”

Kokei Uehara - Atual presi-
dente do Bunkyo, Kokei Ueha-
ra mostrou-se surpreso com a
oficialização das três chapas.
Para ele – assim como os ou-
tros dois – o ideal era formar
um único grupo que represen-
tasse o anseio de todos. Mes-
mo cansado em ter que dividir
o tempo entre o Bunkyo e a
Associação do Centenário (na
qual em ambos ocupa a presi-
dência), o dirigente afirma que
decidiu tentar a reeleição
“após um trabalho incansável
de pessoas próximas.” Outro
motivo é de poder dar conti-
nuidade aos projetos que a atu-
al gestão tem levado adiante.

“Sinceramente, não queria
estar na disputa eleitoral. Te-
nho muitos compromissos e
gostaria de me dedicar mais ao
Centenário. Porém, diversas
pessoas trabalharam nessa
eleição e me pediram para sair
novamente. Por todo este tra-
balho, não tive escolhas. Vou
tentar a reeleição”, explica
Kokei Uehara.

“Blindado” por parte de sua
equipe – só apareceu quando
as chapas já haviam sido ofi-
cializadas – o engenheiro e
professor lamentou a falta de
um consenso com os grupos de
oposição. No mais, ele espera
vencer mais uma eleição e dar
seqüência a todo o discurso
proferido já há quatro anos.
“Quero trabalhar pela comu-
nidade. Aliás, qualquer um que
vencer e assumir o Bunkyo tem
de batalhar para honrar o nome
da entidade e elevar os nikkeis
a um patamar ainda maior.”

        (Rodrigo Meikaru)

Apesar da rivalidade, representantes das chapas mostraram descontração durante oficialização

FOTOS: JORNAL NIPPAK E DIVULGAÇÃO

Chapa Unidade e Evolução

Presidente: Raul Takaki
1º vice: Hiromi Tani
2º vice: Paulo Yokota
3º vice: Koichi Nakazawa
4º vice: Sueo Kanamori
5º vice: Yuho Morokawa
6º vice: Miyoko Shakuda
7º vice: Cláudio Kurita

Secretário Geral: Akio Koyama
Tesoureiro Geral: Armando Yo-
shikazu Kihara

Conselho Deliberativo
Presidente: Seiti Sacay
1º vice: Yataro Amino
2º vice: Keiji Okuyama
3º vice: Saburo Sakawa
1º secretário: Associação Na-
gasaki Kenjin do Brasil
2º secretário: Associação de Be-
neficência e Cultura Miyazaki

Chapa Integração

Presidente: Kokei Uehara
1º vice: Jorge Yamashita
2º vice: Toshihiko Tarama
3º vice: Sadao Kayano
4º vice: Kihatiro Kita
5º vice: Elzo Sigueta
6º vice: Emília Tanaka
7º vice: Marcelo Shiraishi

CHAPAS

Secretário Geral: Anacleto Ha-
nashiro
Tesoureiro: Banco Sudameris
Brasil S.A.

Conselho Deliberativo
Presidente: Kazuo Watanabe
1º vice: Tuyoci Ohara
2º vice: Masato Ninomiya
3º vice: Tohoru Nishi
1º secretário: Kiyoshi Harada
2º secretário: Ricardo Sasaki

Chapa Grupo União

Presidente: Akio Ogawa
1º vice: Associação Cultural
Nipo-Brasileira de Registro
2º vice: Bunkyo - Associação
Cultural de Mogi das Cruzes
3º vice: Associação Cultural
Tottori Kenjin do Brasil
4º vice: São Paulo Nikkey Pa-
lace Hotel S.A.
5º vice: Cooper. Central Agrí-
cola e de Colonização do Bra-
sil
6º vice: Koichiro Shinomata
7º vice: Roberto Yoshihiro
Sekiya

Secretário Geral: Iossuke
Tanaka
Tesoureiro: Samuel Yoshio
Buyo

Atento às movimentações
tanto por parte da situação
quanto da oposição, Akio
Ogawa afirma que o lança-
mento da candidatura deu-se
após inúmeras tentativas de
se chegar a um acordo co-
mum entre os três grupos de
articulação. Como nada fora
acertado, a saída foi se lan-
çar como candidato e partir
para uma briga que ele mes-
mo define como de “Davi
contra Golias”.

Com dificuldades de arru-
mar a chapa dentro do prazo
estipulado pela Comissão
Eleitoral, o economista e atu-
al vice-presidente do Bunkyo
diz ainda que até a noite de
terça-feira (17) ainda havia a
possibilidade de se tentar re-
verter a situação que todos
não concordavam: a de sair
três chapas para a disputa
eleitoral.

“Tentávamos chegar a um
acordo, mas não foi possível.
Portanto, decidi lançar minha
candidatura até para que um
dos grupos não levasse a elei-
ção já no primeiro turno. Com
mais possibilidades de esco-
lha, é possível que as conver-

sas evoluam e se consiga che-
gar a um resultado benéfico
para a comunidade”, aponta
ele, destacando que, agora, o
momento é de movimentar –
mais uma vez – os bastido-
res. “Vamos ver como a elei-
ção acontecerá. Está sendo
muito interessante.”

Dentro da plataforma
montada, uma das bandeiras,
como ele mesmo disse há al-
gumas semanas ao Jornal
Nippak, é a de renovar e pro-
porcionar modernização à
entidade. “O Bunkyo precisa
de uma cara nova. Se não
houver essa renovação, tenho
certeza que cada vez mais se
enfraquecerá. Tudo é uma
questão de bom senso”, diz,
reiterando o discurso de
Takaki. “Temos alguns pon-
tos de vista em comum e te-
nho certeza que sentaremos
para conversar. Veja, mescla-
mos pessoas físicas e jurídi-
cas, tanto da capital quanto
do interior. Hoje não há isso
dentro da diretoria. Essa
questão é um pensamento
que tanto eu quanto o Raul
Takaki temos.”

                             (RM)

Akio Ogawa lança chapa afirmando
que briga é de ‘Davi contra Golias’

Na semana passada, pou-
cos se pronunciaram sobre a
eleição para Conselho Delibe-
rativo, que ocorrerá também
no dia 28 de abril. Apenas o
conselheiro Hatiro Shimomo-
to havia sinalizado com a pos-
sibilidade de concorrer à pre-
sidência. Após tentativas frus-
tradas de se formar – assim
como para a Diretoria – uma
chapa única, o ex-deputado viu
seus planos ruírem com as di-
vergências ideológicas tanto do
GAS (Grupo de Apoio da situ-
ação) quanto dos dois grupos
de oposição.

“Havia um consenso de for-
mar uma chapa só para a Di-
retoria e uma só para o Con-
selho Deliberativo, formada
por todos os três grupos e se-
guir para o Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil. A
Comunidade japonesa estaria
assim unida, sem dissidência
de parte a parte.  Dessa for-
ma aceitei ser candidato à Pre-
sidência do Conselho e formei
7 pessoas, sendo composto por
isseis, nisseis, sanseis e repre-
sentantes do sexo feminino,
oriundos das três chapas. Em
virtude de não ocorrer a uni-
dade com uma diretoria har-
mônica, deixo de participar
como proponente da chapa da
situação no Conselho Delibe-
rativo, nem aceitar o convite
para ser o 1º Vice Presidente
na chapa da situação”, diz
Shimomoto em comunicado
enviado ao Jornal Nippak.

Com a desistência, Shimo-
moto ocupará somente o cargo
de conselheiro e espera por
uma eleição transparente e com
resultados positivos não só para
o Bunkyo, como também para
a comunidade nipo-brasileira.
“Aos conselheiros que haviam
aderido naquele pensamento
Chapa Única, peço desculpas
por não ter ido avante a idéia.

Outros pensamentos impedem
a nossa iniciativa. Àqueles que
forem eleitos, cabe a respon-
sabilidade de dar transparência
à situação que passa o Bunkyo
com dívidas, diante das festas
e realizações que se aproxima
do ano que vem o Centenário.
‘Arrumar a casa’ e deixá-la
mais apresentável e sem dívi-
das é o mínimo que se pode al-
mejar como associado”, finali-
za.

Com a desistência, resta
agora a disputa entre dois “pe-
sos-pesados” dentro da enti-
dade. Um é o ex-presidente do
Enkyo (Beneficência Nipo-
Brasileira de São Paulo), Seiti
Sacay, e do desembargador e
conselheiro Kazuo Watanabe.
O primeiro representa os
anseios da chapa Unidade e
Evolução, encabeçada por
Raul Takaki. Já o segundo ten-
tará levar adiante os planos da
chapa Integração, que tenta a
reeleição de Kokei Uehara.

Para muitos, as decisões do
grupo que presidirá o Conse-
lho Deliberativo é vista como
cautelosas, principalmente por
causa da reforma estatutária,
que dá mais liberdade e poder
para o grupo.

                              (RM)

CONSELHO DELIBERATIVO

Shimomoto desiste; Watanabe
e Sacay saem como candidatos

Seiti Sacay e Kazuo Watanabe: duas lideranças “de peso”

Shimomoto: divergências

Com a definição dos três
nomes que encabeçarão as
chapas para diretoria, é hora
dos 106  conselheiros (100 efe-
tivos mais 6 membros natos)
eleitos no último dia 31 de mar-
ço refletirem sobre qual será
o melhor grupo para executar
as decisões do próprio Conse-
lho e promover ações que be-
neficiem a comunidade.

Segundo um dos 50 mais
bem votados na eleição passa-
da, que preferiu não se identifi-
car, o assédio por parte dos can-
didatos “será grande”, com in-
tuito de pedir votos e apoio para
a campanha. Segundo ele, todo
o processo seria mais tranqüilo
caso houvesse uma união por
parte da situação e da oposição.

“Não era necessário criar
três chapas para a disputa da

Diretoria do Bunkyo. Apesar
de todas as tentativas de for-
mar consenso, o final foi trági-
co e cômico ao mesmo tempo.
Todos falam que o Bunkyo pre-
cisa de renovação, ser mais
moderno e unido. Entretanto, se
os próprios dirigentes não con-
seguem chegar a um acordo
comum, como dar seqüência a
tais discursos? Tornou-se um
jogo político, na qual determi-
nadas pessoas querem assumir
o poder. O problema é que os
que ambicionam tais cargos não
sabem fazer o jogo de bastido-
res. Pensam que sabem, mas
não sabem. O resultado está aí.
Um Bunkyo rachado e que não
desperta o interesse dos asso-
ciados de freqüentarem a enti-
dade”, descreve.

                              (RM)

Conselheiro garante que
Bunkyo ‘já está rachado’
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CENTENÁRIO

Associação comemora aprovação
de Oscip em Brasília

Uma das medidas
mais esperadas em
relação aos festejos

dos 100 anos acaba de sair.
Trata-se de uma entidade que
cuidará dos preparativos dos
festejos, o Instituto Brasil-Japão
de Integração Cultural e Soci-
al, Oscip (Organização da So-
ciedade Civil de Interesse Pú-
blico) aprovada pelo Ministério
da Justiça, em Brasília, e
deferida no Diário Oficial do
último dia 29. Com a definição,
serão duas entidades engaja-
das na realização, a própria
Oscip – encarregada de cap-
tar recursos – e a Associação
para Comemoração do Cente-
nário da Imigração Japonesa no
Brasil, que executará as ações.

Em teoria, a indicação da
Oscip trará mais possibilidades
de captar recursos, com isen-
ção de encargos tributários,
uma das questões que têm cau-
sado preocupação hoje para o
Centenário. Na prática, isso
quer dizer que agora os diri-
gentes podem abrir uma conta
bancária e começar a deposi-
tar ali os fundos e recursos que
por ventura venham a ser des-
tinados ao Instituto. Até então,
toda movimentação em termos
de doações ou investimentos
não poderiam ser registrados.

Na assembléia geral reali-
zada no último sábado (14), o
presidente da Associação,
Kokei Uehara, confirmou que
a oficialização da Oscip “era
uma das maiores preocupa-
ções” até então dos dirigentes.
Segundo ele, a partir de agora
todo o trâmite para resguardar
e movimentar os recursos fi-
cará mais simples e viáveis.
“Com a oficialização da Oscip

teremos mais liberdade e se-
gurança para captar os recur-
sos. Era uma das preocupa-
ções em termos de projetos
para o Centenário. Agora, é
hora de mostrar toda a nossa
força e promover uma grande
homenagem aos velhos imi-
grantes”, afirmou ele durante
a reunião.

Além da questão da Oscip,
os principais dirigentes relaci-
onaram como andam os pre-
parativos para o Centenário.
Com pouco mais de 20 pesso-
as – número considerado bai-
xo para uma assembléia geral
– o encontro aprovou o balan-
ço orçamentário de 2005/2006,
bem como deu aval para a en-
tidade continuar com os planos
da previsão orçamentária para
2007. No documento, as recei-
tas relacionadas somam R$

1.060.000, distribuídas entre
contribuições, patrocínios, do-
ações, licenciamento de mar-
cas, entre outros. Já as despe-
sas previstas também para o
ano de 2007 resultam no mes-
mo valor das receitas.

Projetos – Na relação de pro-
jetos apresentados, mais algu-
mas propostas foram aceitas
pela entidade, que terão o apoio
para a realização. Na relação,
na qual constam 75 atividades,
a maioria foca na questão cul-
tural como elaboração de li-
vros, apresentações musicais,
teatro e algumas construções.
Uma delas é a já conhecida e
divulgada reforma do Bunkyo,
que prevê a restauração, revi-
talização e ampliação das atu-
al sede da entidade.

Para o coordenador da co-

missão de Cultura, Reimei
Yoshioka, a Associação tem
recebido muitas propostas de
realização de atividades e
ações específicas, em variadas
regiões do Brasil. Na visão do
dirigente, tal movimentação
mostra que a comunidade nipo-
brasileira está “engajada para
a comemoração”. “Todos os
projetos chegam até nós com
uma formatação pronta. Isso
é realmente interessante. É si-
nal de que muitas pessoas es-
tão aderindo às comemora-
ções”, pondera ele, adiantan-
do que durante todo o ano de
2007 a expectativa é de rece-
ber mais projetos de apoio.
“Estamos trabalhando e com
toda a certeza muitas festas
espalhadas pelos Brasil conta-
rão com o selo do Centenário.”

        (Rodrigo Meikaru)

Se os paulistas mostram
otimismo em relação aos 100
anos, o mesmo pode-se dizer
dos paranaenses. Em visita à
Associação, dirigentes vieram
reiterar o apoio às comemo-
rações de São Paulo e, de que-
bra, “aprender” um pouco com
os trabalhos desenvolvidos
pelos dirigentes da entidade.

Composto pelas principais
lideranças do Paraná, a co-
mitiva esteve em São Paulo
no último dia 13 para trocar
informações e buscar parce-
rias para a realização do
Imin100. “Nós viemos falar
com o pessoal aqui de São
Paulo para sugerir mais algu-
mas parcerias e dar apoio às
comemorações. Na minha vi-
são, há de se ter essa aproxi-
mação para que os festejos
aconteçam de forma positiva.
Inclusive, os paranaenses têm
muito o que aprender com a

Associação, afinal, a maior
concentração de nikkeis está
aqui”, afirmou o líder da comi-
tiva e um dos coordenadores
do Centenário paranaense,
deputado Luiz Nishimori.

De projetos, o deputado ci-
tas que a grande maioria, in-
cluindo os “grandes” como o
Parque do Japão em Maringá,

e o Parque Yumê, em Rolândia,
caminham “a todo vapor”. Já
a programação para os feste-
jos está quase fechada.

“Estimamos nossos custos
só para a solenidade e festivi-
dade em torno de R$ 1 milhão.
Temos a nossa programação
de eventos em cidades espe-
cíficas, cada qual com sua res-

ponsabilidade”, explica Nishi-
mori, adiantando ainda que as
parcerias com a comemora-
ção paulista virão de inter-
câmbios culturais com o Ja-
pão, caso da vinda de artis-
tas e de equipes esportivas.

Em maio, a comitiva em-
barca para o Japão a fim de
estreitar os laços entre ambos
os países, além de adotar a
estratégia paulista: a de con-
vidar as principais autoridades
políticas para o Imin100. “Vi-
mos que o Osamu Matsuo
[presidente do Comitê Exe-
cutivo da Associação do Cen-
tenário] esteve no Japão con-
vidando autoridades e divul-
gando as ações. Também
vamos para lá com esse in-
tuito. Queremos uma festivi-
dade digna e com muitas per-
sonalidades japonesas”, fina-
liza o deputado.

                              (RM)

Paranaenses visitam Associação para ‘aprender com paulistas’

Lideranças do Centenário aprovaram ações e comemoraram oficialização de Oscip

FOTOS: JORNAL NIPPAK

Comitiva assegura que relação com paulistas “é das melhores”

O governo japonês aprovou
nesta semana uma ação que
promete animar ainda mais as
comemorações do Centenário
da Imigração, no ano que vem.
Trata-se da nova moeda de 500
ienes a ser lançada em 2008
pelo ministério das Finanças do
Japão e com circulação em
todo o arquipélago.

A moeda, com um diâmetro
de 26,5 milímetros, mostrará em
uma das faces a escultura de
uma família japonesa na cidade
de Santos, no litoral paulista. Já
a outra face trará um desenho
de flores de cerejeira e grãos de
café, em uma junção simbólica
de ambos os países.

O valor das moedas será o
de sua denominação, equiva-
lente a US$ 4,19, e serão ven-
didas nas instituições financei-

BRASIL-JAPÃO

Governo japonês aprova emissão de moedas em homenagem
aos 100 anos da Imigração Japonesa no Brasil

Moedas
mostrarão elo
de ligação entre
ambos os
países, como
grãos de café e
flores de
cerejeira

ras do Japão, de acordo com o
ministério. Contudo, detalhes
sobre a quantidade de moedas
a serem fabricadas ainda não
foram definidos pelas autorida-
des.

No Brasil, a aprovação de
que haverá moedas japonesas

em referência ao Centenário
é vista como uma das vitórias
dos imigrantes japoneses. Es-
pecialmente agora, logo após
a visita do presidente do Co-
mitê Executivo da Associação
para Comemoração do Cente-
nário da Imigração Japonesa

no Brasil, Osamu Matsuo, ao
arquipélago. Pego de surpre-
sa, o dirigente não havia men-
cionado o assunto para a co-
munidade mas viu com bons
olhos a aprovação de mais
uma ação que ajudará na di-
vulgação dos festejos.

REPRODUÇÃO

CRISE NO SETOR AÉREO

‘Governo não tem um plano
de ação’, diz Walter Ihoshi

A crise no setor aéreo tam-
bém foi assunto de destaque
numa audiência que ocorreu no
último dia 12, com a presença
do ministro da Defesa, Waldir
Pires; o comandante da Aero-
náutica, Juniti Saito; o presiden-
te da Infraero, José Carlos
Pereira, e o diretor-presidente
da Agência Nacional de Avia-
ção (Anac), Milton Zuanazzi.

O deputado federal Walter
Ihoshi (PFL), que atua na Co-
missão de Defesa do Consu-
midor, foi um dos parlamenta-
res que entregaram o requeri-
mento para debater a situação
do sistema aéreo brasileiro em
uma audiência pública. O nik-
kei, que estava entre os pre-
sentes no encontro, questionou
a atuação da Empresa Brasi-
leira de Infra-Estrutura
Aeroportuária (Infraero).
“Queria saber quais os planos
para os aeroportos brasileiros
e questionar o papel da
Infraero”, justifica.

Entre as perguntas que o
deputado dirigiu ao presidente
da Infraero, José Carlos Pe-
reira, está a sobre o afasta-
mento de quatro funcionários
de carreira da empresa. “Per-
guntei se eram comuns esses
afastamentos em grupos”,
conta o parlamentar, que tam-
bém quis saber quais os pla-
nos da empresa para os aero-
portos brasileiros.

Em entrevista ao Jornal
Nippak, Ihoshi diz ter saído da
audiência, que durou cerca de

três horas, frustrado.  “O Go-
verno não tem um plano de
ação e não vemos nenhuma
ação integrada, coordenada,
para sair da crise. Não enxer-
guei uma solução”, afirma o
deputado, que critica a falta de
consenso entre os envolvidos
no debate. “Um quer a desmi-
litarização, o outro já é
contrário...Cada um tem uma
posição”.

O parlamentar, que também
apóia a instauração da CPI do
Apagão, acredita que a situa-
ção do sistema aéreo brasilei-
ro esteja no déficit de contro-
ladores de vôo e falta de es-
paço nos aeroportos. “A de-
manda pelo uso do sistema
aéreo tem crescido muito, cer-
ca de 15% ao ano. O sistema
está montado dentro de uma
perspectiva menor e precisa-
mos de mais espaço nos aero-
portos, aeronaves e controla-
dores”.

Usuário dos aeroportos
brasileiros, Ihoshi tem presen-
ciado pessoalmente os proble-
mas do setor e já teve de es-
perar por mais de sete horas
para embarcar no avião. “O
avião estava previsto para de-
colar às 18h30, mas a aerona-
ve não conseguiu pousar em
São Paulo e teve de ir para o
Rio de Janeiro. Só fui conse-
guir embarcar à 1h30 da ma-
drugada. Existe uma grande
insegurança da população e
não temos certeza de quando
tudo isso irá acabar”.

DIVULGAÇÃO

Walter Ihoshi entre os participantes da audiência pública

A Associação dos Sobrevi-
ventes da Bomba Atômica no
Brasil selecionará um repre-
sentante brasileiro para parti-
cipar de atividades em Naga-
saki (Japão) e em Genebra
(Suíça), sede da ONU (Orga-
nização das Nações Unidas).
A escolha será feita através de
redação, cujo tema é “Paz e
energia nuclear”. Para parti-
cipar, os interessados devem
estar cursando o ensino fun-
damental, ter entre 14 e 17
anos e residir na capital pau-
lista. Não é necessário ter as-
cendência japonesa.

Os candidatos devem en-
viar dois trabalhos, distintos –
um em português e outro em
japonês ou inglês (não vale tra-
dução) – para a sede da asso-
ciação (Av. Jabaquara, 1744,
bairro Saúde – CEP: 04046-
300 – SP), até o dia 20 de maio.
O concurso é aberto para es-
colas ou individualmente.

Uma Comissão Julgadora,
formada por membros da as-
sociação, professores e repre-
sentantes selecionarão os dez
melhores. Os autores serão
convocados para uma entrevis-
ta no final de junho. O vence-
dor deve ser anunciado no final
do mesmo mês. A proposta da
associação é publicar os melho-

BOMBA ATÔMICA

Associação selecionará
representante brasileiro

res trabalhos em um livro.
Segundo a diretora da as-

sociação, Yassuko Saito, o re-
presentante brasileiro embar-
cará em agosto, com todas as
despesas pagas, e se juntará a
outros cinco estudantes japo-
neses e um coreano para par-
ticipar de atividades em Naga-
saki e na Suíça. Saito lembra
que o movimento teve início há
10 anos com a coleta de assi-
naturas por colegiais de Naga-
saki com o objetivo de
conscientizar a população so-
bre a tragédia. A ONU, desti-
no final do abaixo-assinado,
não só aprovou como também
mostrou simpatia à causa.

Em 2005, por ocasião da
visita de um representante des-
se movimento, a associação
fez uma campanha durante o
Festival do Japão e conseguiu
coletar mais de 8 mil assinatu-
ras, inclusive do então prefei-
to José Serra. “Essa luta deve
continuar. Juntos, o Japão e o
Brasil podem abraçar o mun-
do, daí a importância de envi-
ar um representante brasilei-
ro”, explica Saito, acrescen-
tando que “quanto mais pes-
soas participarem do concur-
so, melhor”.

Mais informações pelo te-
lefone: 11/2577-0328.
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Com investimentos da
ordem de R$ 20 mi-
lhões, a Yutaka do Bra-

sil – empresa do setor de
autopeças e acessórios auto-
motivos que está se instalando
na cidade de Jundiaí (SP), no
FazGran Empresarial Parque
Jundiaí – deve começar a ope-
rar em janeiro de 2008, geran-
do, inicialmente, 50 vagas.

A nova empresa, que tem
como principal cliente a
Honda, trabalha com três pila-
res de negócios: peças de
exaustão, de transmissão e
freios para motocicletas. O
lançamento da pedra funda-
mental acontece no último dia
12 e contou com as presenças
do prefeito Ary Fossen; do
cônsul-geral do Japão em São
Paulo, Masuo Nishibayashi; do
presidente e do secretário-ge-
ral da Câmara, respectivamen-
te, Makoto Tanaka e Fujiyoshi
Hirata, e de representantes da
empresa, incluindo o presidente
geral Massaro Takabayashi,
que destacou a infra-estrutura
de Jundiaí, como atrativo para
a vinda da unidade, que será a
primeira da América do Sul e

CIDADES/JUNDIAÍ

Yutaka deve começar a operar no
Brasil em janeiro de 2008

a 14ª no mundo. Na ‘cápsula
do tempo’, foram colocados os
discursos, inclusive o do pre-
feito, com dados importantes
sobre a cidade.

Takabayashi enfatizou que
foi o aumento de produção da
Honda que motivou a instala-
ção da empresa no Brasil.
“Atuávamos no Brasil forne-
cendo apenas tecnologia. Com
o aumento da produção de nos-
so principal cliente, decidimos
trazer a empresa para o país,
mais precisamente para Jun-

diaí que está bem próximo da
Honda e apresenta infra-es-
trutura favorável”, ressaltou
ele, elencando os quatro prin-
cipais motivos que fizeram os
proprietários da empresa op-
tarem por Jundiaí. “Temos aqui
praticidade, pois demoramos
apenas uma hora para trans-
portar o produto até nosso cli-
ente devido às excelentes ro-
dovias, completa infra-estrutu-
ra com energia elétrica, água
e esgoto, mão-de-obra qualifi-
cada e segurança pública. Vim

confirmar com meus próprios
olhos esses pontos a que me
referi”, ressaltou.

Vagas – A empresa será ins-
talada em uma área de 30 mil
metros quadrados e atuará, em
princípio, na produção de ca-
talizadores para veículos FIT
da Honda, modelo 2008. Pos-
teriormente, serão produzidos
catalizadores para o modelo
Civic e, futuramente, será pro-
duzido todo sistema de
exaustão e combustão para
automóveis Honda. Sílvio Eiti
Tanaka, que era presidente da
Yutaka no Brasil e vai assumir
a diretoria da unidade de Jun-
diaí, explicou que o número de
vagas poderá aumentar.

Por enquanto, será utiliza-
da mão-de-obra automatizada.
Três linhas de produção con-
tarão com robôs. De acordo
com ele, vários imóveis foram
oferecidos, inclusive nos arre-
dores da cidade de Sumaré,
onde está instalada a fábrica
da Honda. “O que vimos em
Jundiaí, a sua infra-estrutura,
foi fundamental para nossa
escolha”.

Lideranças empresarias lançam a pedra fundamental

DIVULGAÇÃO

CIDADES/OURINHOS

Fábrica de biodiesel deve
investir cerca de R$ 110 mi

Prefeito Toshio Misato, o presidente Mário Multedo e representantes
da Naturoil no local onde será instalada a fábrica de biodiesel

A maior fábrica de biodie-
sel da América Latina será ins-
talada em Ourinhos pela
hispano-brasileira Naturoil
Combustíveis Renováveis S.A.,
que pretende produzir 227 mi-
lhões de litros/ano. O volume é
mais de um quarto da meta
obrigatória de uso de biodiesel
do país a partir de 2008, que é
de 800 milhões de litros - o su-
ficiente para adicionar 2% do
produto a todo o diesel consu-
mido no Brasil. A planta tam-
bém será maior que as usinas
que a Petrobrás está constru-
indo no Ceará, Bahia e Minas,
juntas, as três produzirão 171
milhões de litros de biodiesel
por ano. Serão investidos inici-
almente 110 milhões de reais.

A Naturoil pretende iniciar
suas atividades em meados de
junho do próximo ano, tendo
como meta até o ano de 2010,
a ampliação de sua produção
para cerca de 500 milhões de
litros, investindo nesta fase,
mais 400 milhões de reais. A
fábrica, que será instalada nas
proximidades do Kartódromo,
caminho de acesso da estrada
Guaraiúva, vai gerar por volta
de 350 empregos, entre dire-
tos e indiretos, isso sem con-

tar o aquecimento no comér-
cio local e regional.

A Naturoil encaminhou o
projeto do financiamento para
o BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social), que poderá financi-
ar até 80% das obras.

A posição estratégica do
município, através de seu en-
troncamento rodo-ferroviário e
a proximidade com os portos
de Santos e Paranaguá, que
serão fundamentais para o es-
coamento e exportação do bi-
odiesel, foram fatores prepon-
derantes para a escolha de
Ourinhos, assim como o em-
penho do prefeito Toshio
Misato ao contemplar, também
a Naturoil com incentivos fis-
cais e a doação do terreno,
foram determinantes para o
município viesse a aportar este
empreendimento.

Misato considera que esta
importante conquista vai con-
tribuir para a aceleração do
crescimento econômico da ci-
dade, proporcionando a ampli-
ação de negócios já existentes
e a geração de novos empre-
gos, como também projetar
Ourinhos nacional e internaci-
onalmente.

DIVULGAÇÃO

CIDADES/MARÍLIA

5º Japan Fest deve receber
cerca de 60 mil visitantes

Aberta oficialmente ontem
(20), a quinta edição do Japan
Fest prossegue neste fim de
semana (21 e 22), na sede
campestre do Nikkey Clube de
Marília. A atriz Daniele Suzuki,
que interpreta a Rosa da no-
vela Pé na Jaca, da Rede Glo-
bo, é um dos destaques de
hoje. Os organizadores espe-
ram um público estimado em
60 mil pessoas.

Segundo o coordenador do
evento, Keniti Mizuno, foram
programadas atrações para
todos os gostos. “Não estamos
nos preocupando com a quan-
tidade de pessoas que possam
vir ao Japan Fest, mas sim com
a qualidade das atividades que
estaremos desenvolvendo nes-
tes três dias”, disse.

Durante a festa serão ho-
menageados a professora de
ikebana, Emília Tanaka – que
recentemente recebeu comen-
da do Japão – e Júlio Minei (in
memorian), que será represen-
tado por familiares. Este ano,
o empresário Yoshimi Shintaku
é o presidente de honra do 5º
Japan Fest.

Atrações – A cultura japone-
sa está representada no even-
to pelo bon odori; curso de
gastronomia oriental com
sushi, sashimi, yakissoba,
sukiaki e tempurá (Sushi Art);
taiko; mini orquestra gakudan;
bonsai; manga; origami; ike-
bana, além de shows com o
cantor Joe Hirata e artistas
locais.

No esporte, campeões mun-
diais estarão fazendo exibições,
como é o caso de Rafael Mat-

sunaga (ioiô) e Yudi Hayashi
(sumô). O vice-campeão mun-
dial de xadrez Alexandre Pier
vai desafiar 30 enxadristas da
rede pública de ensino simulta-
neamente, assim como o mesa-
tenista com presença assegu-
rada nos Jogos Pan-americanos
do Rio de Janeiro, Hugo Hana-
shiro, convidado para interagir
com os participantes.

A maior pipa do mundo,
desenvolvida por Ken Yama-
zato e registrada no Guinnes
Book- estará sendo mostrada
na festa. Exposição de orquí-
deas; tunning (atração automo-
bilística); palestras sobre meio
ambiente e saúde; e karaokê
também poderão contar com
a participação do público. Des-
taque também para apresen-
tação da Generation Brasil
RBD Cover, que se apresen-
tará no sábado, 21 de abril, das
11h às 13h.

A sede campestre do Nik-
key Clube de Marília fica na
Av. Benedito Alves Delfino, s/
nº (ao lado do Clube Banespi-
nha). Informações pelo tel.:
14/3425-1313.

Cerca de 60 mil pessoas são esperadas para festa japonesa

DIVULGAÇÃO

LINS – Crianças foram as maiores participantes no
Hanamatsuri deste ano, realizado no dia 14, no Templo Hon-
pa Hongwanji de Lins. Compareceram visitantes de Araça-
tuba e cidades vizinhas e a celebração durou o dia todo com
apresentação de danças típicas e karaokê.

DIVULGAÇÃO

ARTIGO

A história dos primeiros
japoneses no Brasil (2)

*OZIAS ALVES JR

Era 1793 quando um barco
a vela japonês chamado
Wakamiya Maru, de Mutsu,
hoje província de Miyagi, foi
assolado por uma tempestade
ao norte do Japão. A embar-
cação, com 16 tripulantes,
transportava arroz de Sandai
para Edo.

Ficaram à deriva no ocea-
no por seis meses, indo parar
no Alasca, na época província
da Rússia.

Os náufragos resgatados
foram para a Sibéria e lá vive-
ram durante 10 anos quando
foram enviados a São Pe-
tersburgo, na época capital da
Rússia. Não se sabe se foram
recebidos em audiência pelo
czar Alexandre I, mas o fato é
que cinco dos náufragos aca-
baram integrados à primeira
expedição russa que partiu
para uma viagem ao redor do
mundo.

Um dos objetivos da expe-
dição era estabelecer relações
com o Japão. Vale lembrar que
na época, o Japão era um país
fechado ao mundo. Isso per-
duraria até 1854.

Os náufragos japoneses,
que aprenderam russo, seriam
os intérpretes do diplomata
Nikolay Petrovich Rezanov,
que tentaria estabelecer um
contato comercial e de amiza-
de com o governo japonês.

Dois navios da Marinha
Imperial Russa, o Nadeshda e
o Newa, deixaram a Rússia em
1803. No final daquele ano,
depois de passar pela Inglater-
ra e Ilhas Canárias (noroeste
da África), chegaram a Des-
terro (antigo nome de Floria-
nópolis- Santa Catarina).

A expedição ficou dois me-
ses e 10 dias em Santa Catari-
na porque os navios passaram
por reparos. Tinham enfrenta-
do tempestade.

Depois seguiram viagem,
atravessaram o Estreito de
Magalhães, no extremo sul da
América do Sul, subiram o pa-
cífico e os dois navios separa-
ram-se no Havaí.

Um acabou indo para o Ja-
pão para levar a missão diplo-
mática com o objetivo de abrir
negociações comerciais com
aquele país.

No final dessa história, a
missão fracassou e os intérpre-
tes japoneses finalmente fica-
ram no Japão. Isso era 1805.

Relato – O relato da viagem
dos cinco japoneses encontra-
se no livro “Kankai Ibun” (In-

formações exóticas ouvidas na
viagem ao redor do mundo). O
livro foi organizado por
Gentaku (OTSUKI) (1757-
1827) e Hiroyuki Shimura
(1769-1845).

O livro em questão foi pu-
blicado em 1807. Teve uma
reedição em japonês moderno,
que ganhou o título de “Kankai
Ibun-dai 12 kan”.

Em novembro de 2003, o
Consulado Geral do Japão em
Porto Alegre publicou uma bro-
chura de 32 páginas intitulada
“Os Japoneses no Brasil- Suas
Primeiras Impressões”.

Trata-se da tradução das
páginas 10 a 15 do 12º volume
do livro “Kankai Ibun-dai 12
kan”, referentes à estadia na
ilha de Santa Catarina (Floria-
nópolis).  A obra inteira tem 15
volumes.

A tradução para o portugu-
ês foi feita por uma professo-
ra do Núcleo de Estudos Ja-
poneses da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul,
Tomoko Kimura Gaudioso e
revisão de Paulo Warth Gick.

Começa o relato sobre os
preparativos da viagem em 16
de junho de 1803, na Rússia.
Em seguida conta a passagem
por Dantsuke (Dinamarca),
Angelia (Inglaterra), Tenarifu
(enerife, ilhas Canárias) e fi-
nalmente, ao que nos interes-
sa, Ekaterina, Bracilí (Ilha de
Santa Catarina, Brasil).

A expedição russa chegou
em 16 de outubro de 1803 e
permaneceu lá até 7 de feve-
reiro de 1804. Aí seguem rela-
tos sobre a terra. Infelizmente
o texto é confuso, já que eles
não sabem escrever de forma
clara e objetiva. Apesar desse
defeito, os tripulantes relataram
curiosidades interessantes que
lhes chamaram a atenção
como animais e frutas exóti-
cas, entre as quais uma tal de
“kôkkosu” (coco)

Disseram: “Parece que
nesse local há carência de pei-
xes. Há muitos camarões”. É
interessante. Realmente a baía
norte (como é chamada a baía
entre a Ilha de Santa Catarina
e o continente vizinho) era
abundante em camarões.

Até os anos 1960, a Gran-
de Florianópolis era a terra do
camarão, que, ao contrário de
hoje, era comida de pobre.
Vendia-se camarão seco em
latas. Hoje, com a poluição e
a pesca predatória, o camarão
abundante da baía norte sumiu.

*Ozias Alves Jr é jornalista e reside
em Biguaçu (SC)

Documento que mostrava situação dos imigrantes japoneses

REPRODUÇÃO
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Regulamentada, a Lei co-
nhecida como Estatuto do
Desarmamento proíbe o por-
te de arma, restringe a com-
pra e exige o recadastramen-
to obrigatório desta. Indepen-
dente do proprietário, seja ci-
dadão comum ou policial, todo
armamento existente no país
deverá ser regularizado até o
dia 2 de julho deste ano.

Para a revalidação há dois
órgãos responsáveis: o Sinarm
(Sistema Nacional de Armas)
da Polícia Federal e o Sigma
(Sistema de Gerenciamento
de Armas) do Comando do
Exército.

Pelo Sigma, os portadores
deverão se registrar de acor-
do com a especificidade de
sua arma nas categorias: co-
lecionador, atirador, tiro olím-
pico, tiro prático (defesa pes-
soal) e caçador. Esse tipo de
cadastro necessita ser feito
anualmente. Já pelo Sinarm
não precisa ser feito outras
vezes e os procedimentos va-
riam de pessoas físicas, jurí-
dicas –públicas ou privadas, e
policiais.

Os interessados em pos-
suir uma arma de fogo em seu
domicilio ou em local de tra-
balho têm de apresentar do-
cumentos que comprovem a
sua ocupação lícita e residên-
cia, certidões de anteceden-
tes criminais, além de estar

livre de inquérito policial ou
processo criminal, declarar a
necessidade pelo porte, com-
provar capacidade técnica e
psicológica para manuseio.

O consultor e despachan-
te Toshikazu Oda em presta-
ção de serviço á comunidade
esteve no Jornal Nippak
para alertar os nikkeis sobre
a importância do recadastra-
mento. O consultor recomen-
da cerca de 90 dias para se
recadastrar, devido à demora
da documentação ou então, a
sugestão é de procurar um
profissional autorizado a fazer
o serviço. Apenas aqueles que
tiveram o registro renovado
desde julho de 2004, quando
o decreto-lei passou a vigorar
a regulamentação.

Essa legislação estabelece
o controle do Estado sobre a
posse e a comercialização de
armas e munição. Quem não
renovar o registro cairá na ile-
galidade e poderá ser enqua-
drado em prática de crime. No
caso, a pena é de detenção,
que pode chegar a quatro anos
de prisão e pagar uma multa.

Para mais informações, a
Policia Federal disponibiliza o
site: https://sinarm.dpf.gov.br,
onde o cidadão poderá obter
informações como documen-
tação necessária, perguntas
freqüentes, postos para reca-
dastramento, entre outros.

ARMAS DE FOGO

Nikkei recomenda prazo de 90
dias para o recadastramento

LESGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

PARTE I

A maioria dos brasileiros
que decidem trabalhar no Ja-
pão e preparam sua ida, es-
quecem ou deixam de provi-
denciar junto a Receita Fe-
deral brasileira, as medidas
necessárias quanto à altera-
ção para não-residentes no
Brasil, evitando desta forma
o risco da bi-tributação.

Independentes das fontes
de renda obtida, no Brasil ou
Japão, poderão ser considera-
das como o de residente aqui
durante o primeiro ano da sua
ausência, portanto, passível de
serem tributados por rendas
que obtenham por lá.

Todos os que trabalham
no Japão pagam imposto de
renda, deduzidos diretamen-
te da folha de pagamento
(holerite) no final de cada
mês, como ocorre no Brasil.
Desta forma, se tiverem que
pagar algum valor de impos-
to aqui, terá configurado a bi-
tributação.

Portanto, antes de embar-
car para o Japão é necessá-
rio e importante tomar as se-
guintes providências para evi-
tar a bi-tributação, ou seja, o
pagamento de imposto em
duplicidade:

A) Para quem vai traba-
lhar no Japão, obter:

• “Certidão Negativa do
Imposto de Renda”;

• “Transferência de Re-
sidência para o Exterior / De-
claração de Saída Definiti-
va”;

B) Para já está no Japão
e não apresentou a “Decla-
ração de Saída Definitiva”, na
saída do Brasil:

• Será considerado ainda
residente no Brasil durante os
primeiros 12 meses, e, por-
tanto, sujeito ao pagamento
mensal do “carnê-leão” e a
apresentação da Declaração
de Rendimento Anual duran-
te este período, ocorrendo
assim, a bi-tributação no Bra-
sil e Japão.

Bi-tributação: Como evitar para
quem vai trabalhar no Japão

Shinji Jorge Nakaoka
Diretor Executivo

Daiwa Service
snakaoka@daiwaservice.com.br

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

Os próximos três fins-
de-semana são uma
oportunidade para des-

cobrir (quase) tudo o que você
sempre quis saber sobre sexo,
mas tinha medo (ou vergonha)
de perguntar. Não, não é mais
uma reexibição do filme de
Woody Allen na Sessão Coru-
ja promovida pela Rede Glo-
bo. Trata-se da 11ª Erótika
Fair, que acontece hoje e ama-
nhã (21 e 22), a partir das 15 e
13 h, respectivamente. Segun-
do o organizador do evento,
Evaldo Shiroma, o evento
aborda o conceito da sensuali-
dade inserida no cotidiano de
cada um.

Na feira, óleos de massa-
gem aromatizados, lubrifican-
tes, lingeries, acessórios, entre
outros, serão comercializados.
Além disso, shows, oficinas,
cursos e workshops serão ofe-
recidos mediante pagamento à
parte do ingresso. “O evento
visa o benefício pessoal do
público. O sexo é um assunto
que deveria ser levado mais a
sério”, explica  Shiroma. Ele
destaca a atriz erótica Tamiry
Chiavari, com cerca de 300 fil-
mes na carreira, como uma das
principais atrações.

A definição das fronteiras
entre o erotismo e a pornogra-
fia não parecem ser um pro-
blema para o nikkei. Ele afir-
ma que o erótico está relacio-
nado ao “amor e à fantasia”,
ao passo que o pornográfico,
refere-se a “coisas não dignas
de serem divulgadas”. Para
Shiroma, as atrações da feira

destinadas às mais diversas
preferências e orientações se-
xuais são encaradas como
“parte do cotidiano”.

Mas se muitos afirmam que
o sexo não é mais um tabu, por
que ainda há tanta resistência
sobre o assunto? O nikkei cre-
dita o fato à questão cultural. “A
grande maioria do público não
conhece o mercado. Acredito
que freqüentar sex shops vai ser
algo encarado normalmente um
dia. Até o homossexualismo ain-
da é visto com muito preconcei-
to”, acrescenta.

 Shiroma descobriu o poten-
cial do mercado e decidiu in-
vestir no segmento após estu-
do. Com um crescimento apro-
ximado de 15 %, a indústria
movimenta cerca de R$ 800
milhões por ano no Brasil. “É
um negócio que gera empre-

ENTRETENIMENTO

11ª Erótika Fair traz novidades e
diversão do mundo erótico em SP

gos e arrecada impostos como
qualquer outro. Há cerca de 7
mil locadoras eróticas e 600
sex shops no País”, comenta.

Ranking do sexo – De acor-
do com pesquisa global de
bem-estar sexual da fabrican-
te de preservativos Durex, o
Brasil está em segundo lugar no
ranking dos que fazem sexo
com mais freqüência, com uma
média de 145 relações sexuais
por ano. Os gregos (164) estão
em primeiro lugar, os poloneses
e russos (143), em segundo, e
os japoneses, em último. Reali-
zada com 26 mil pessoas em 26
países, a pesquisa informa que
a média mundial de relações
por ano é de 103.

Em termos de satisfação, a
lista tem os nigerianos (67%)
no topo, seguidos dos mexica-

nos e dos indianos. Mais uma
vez, os japoneses (15%) ocu-
pam a última posição. A mé-
dia global de pessoas felizes
com a vida sexual é de 44%.

A proximidade com o par-
ceiro, a sensação de ser ama-
do e respeitado foram aponta-
dos como fatores necessários
para  conseguir uma vida se-
xual satisfatória. A pesquisa
revelou, ainda, que o homem
tem duas vezes mais orgasmos
regulares do que as mulheres.

(Gílson Yoshioka)

EROTIKA FAIR
ONDE: RUA CHICO PONTES, 1500
VILA GUILHERME-SP
QUANDO: SEXTA, SÁBADO E DOMINGO

(ATÉ DIA 06/5)
ENTRADA : FRANCA (EXPOSIÇÃO) E
R$ 30 (EVENTOS)
INFORMAÇÕES: (11) 3214-0339

Feira traz novidades do setor como acessórios e produtos específicos para proporcionar mais prazer

DIVULGAÇÃO

KIBÔ-NO-IÊ

Encontro une 700 pessoas em
prol de entidade beneficente

Tradicional evento anual
organizado pela Kibô-no-Iê, o
Encontro Amor e Esperança é
uma festa de confraternização
idealizada para unir voluntári-
os, funcionários, colaboradores
e amigos desta entidade bene-
ficente, servindo também
como uma ação de arrecada-
ção de fundos.

A sexta edição reuniu cer-
ca de 700 pessoas no último dia
14 de abril (sábado), na Asso-
ciação Paulista de Cirurgiões-
Dentistas (APCD), na zona
norte da capital. Os voluntários
participaram com barracas
para a venda de comidas e be-
bidas e também ajudaram a di-
retoria na organização de um
bingo. Entre os diversos prêmi-
os sorteados, o destaque foi um
automóvel (Celta).

Outro ponto forte do evento
foi a campanha “Açúcar com
afeto”. Com o apoio do Sacolão
Saúde, o objetivo era arrecadar

500 kg de açúcar para entida-
de, o que representa 3 meses
de suprimento. O produto esta-
va disponível no local para a
compra e consequente doação.
O sucesso foi tão grande que a
quantia foi vendida em pouco
mais de duas horas e o pessoal
continuou contribuindo com o
valor em dinheiro, chegando a
um total de 904 kg.

“A principal razão do su-
cesso deste encontro foi a de-
dicação dos voluntários, da di-
retoria e dos funcionários, que
trabalharam com muito envol-
vimento e interação”, avalia
Kihatiro Kita, presidente da
Kibô-no-Iê.

“Mais uma vez nos senti-
mos honrados em poder cola-
borar com a Kibô-no-Iê na re-
alização deste evento. Aqui é
a casa de vocês”, conta Silvio
J. Cecchetto, presidente da
APCD, associação que cede
o espaço para o encontro.

Participantes do encontro comemoram público de 700 pessoas

DIVULGAÇÃO

POR MARCELO IKEMORI

Qual foi o maior jogador
de futebol de todos os tem-
pos? Pelé ou Maradona?
Qual a principal diferença
entre os dois?

Muitos irão afirmar que
Maradona era um gênio dos
dribles e que sabia controlar a
bola como ninguém, outros di-
rão que Pelé era um jogador
mais completo, inteligente e
eficaz. Mas, qual a diferença
marcante entre os dois joga-
dores? O que REALMENTE
diferencia a história dos dois?

A principal diferença en-
tre os dois é a inteligência e a
percepção de entender o mo-
mento de parar, de pendurar
as chuteiras. Pelé parou de
jogar nos principais campos do
mundo enquanto estava no
auge, deixou saudades e es-
perança, deixou um legado de
sonho e magia. Já o argentino
Maradona não conseguiu en-
tender o momento, insistiu em
jogar movido apenas pelo seu
ego, pela insistência em que-
rer ser algo além daquilo que
já era. Jogou muito, por muito
tempo e, quando podia ter sa-
ído dos gramados como o gê-
nio maior do futebol, após ga-
nhar todos os títulos que um
jogador podia sonhar, ele in-
sistiu em permanecer no topo
do mundo. E o que vimos? A
decadência de um sonho, o fim
da magia, a queda de um ho-
mem que queria ser Deus.

A sociedade em que vive-
mos é mais ou menos assim,
seja dentro das instituições,
das empresas e da vida em
comunidade. Há pessoas que
não sabem a hora de parar,
de abrir espaço para os mais
jovens, de dar a chance para

aqueles que querem tentar
fazer algo melhor.

Em muitas empresas em
que eu trabalhei, sempre ouvi
muitas reclamações sobre as
dificuldades na hora da suces-
são. Sobre grandes líderes que
insistiam em manter o poder
ou que não aceitavam que já
chegava a hora de se aposen-
tarem. Eram pais reclamando
dos filhos, CEO´s reclaman-
do dos diretores, mas, rara-
mente vi uma transição
tranquila, onde a vaidade fos-
se deixada de lado para que a
competência fosse premiada.

Na própria sociedade isso
acontece com frequência.
Afinal, que atire a primeira
pedra quem nunca ouviu as
reclamações das pessoas
mais idosas afirmando que os
jovens não participam, que
não há renovação dentro da
entidades.

O que nós devemos parar
para pensar é sobre a capaci-
dade das pessoas em perceber
o momento de parar, abrir ca-
minho, e trilhar novos desafi-
os! Quantas vezes eu vi gran-
des líderes errarem por insisti-
rem em manter o poder a qual-
quer custo, eliminando qualquer
chance de uma renovação, pri-
vando dos mais jovens a von-
tade de crescer, defendendo
seus interesses pessoais acima
dos interesses do grupo a que
pertencem! É preciso coragem
para saber parar!

Muitos sabem driblar, mui-
tos sabem chutar, muitos sa-
bem cabecear melhor do que
Pelé, mas, duvido que exista
um que tenha a astúcia e a
inteligência do Rei do Fute-
bol para saber o momento
certo de deixar os gramados
e manter o sonho vivo.

O momento certo de parar

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



São Paulo, 21 de abril de 2007 JORNAL NIPPAK 7

23 – Segunda-Feira
05:00  NHK News
05:10  BS Special “First Japanese” Part

2
06:00  Tanka Poetry
06:30  News: Good Morning, Japan
08:13  World Weather
08:15  Drama Serial “Dondobare” Eps.

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

Eps. 19
12:00  News
12:20  Live from Your Hometown
12:45  Drama Serial “Dondobare” Eps.

19 (R)
13:00  News
13:05  Fun with English
13:15  PythagoraSwitch Mini
13:20  Peek-a-boo
13:35  With Mother
14:00  News & Weather
14:05  Good Afternoon Japan
14:55  TV Exercise
15:00  NHK News
15:15  World Weather
15:20  World Heritage 100
15:25  Tokyo Market Information
15:55  Overseas Safety Information
16:00  News & Weather
16:05  Hello from Studio Park
17:00  NHK News
17:15  World Strollers (R)
18:00  News
18:10  Whiz-Kids TV MAX
18:45  Walking the Koshukaido
19:00  NHK News 7 (B)
19:30  Today’s Close-up
19:56  World Weather
20:00  Weekly Book Review
20:54  World Weather
20:55  Japanese Traditional Music
21:00  News Watch 9 (B)
22:00  NHK Special
22:50  Pa Pa Saurus
23:00  Objects of Beauty (B)
23:25  World Music Album
23:30  News & Sports
00:10  Shibuya Live Stage: That’s Enka!
00:53  World Weather
00:55  Business Frontline
01:15  News Today 30 Minutes (E)
01:45  Health for Today
02:00  NHK News
02:10  Forerunning Business Minds
02:35  News Today Asia (E)
02:50  Points at Issue
03:00  NHK News
03:15  Exploring World Heritage (R)
03:58  World Weather
04:00  NHK News
04:15  Overseas Safety Information
04:20  Kiddie Craft
04:25  Fun with Japanese
04:35  With Mother (R)

24 – Terça-Feira
05:00  NHK News
05:15  Hello from Studio Park (R)
06:00  Haiku Poetry
06:30  News: Good Morning, Japan
08:13  World Weather
08:15  Drama Serial “Dondobare” Eps.

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

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

20 (R)
13:00  News
13:05  Fun with English
13:15  PythagoraSwitch Mini
13:20  Peek-a-boo
13:35  With Mother
14:00  News & Weather
14:05  Good Afternoon Japan
14:55  TV Exercise
15:00  NHK News
15:15  World Weather
15:20  World Heritage 100
15:25  Tokyo Market Information
15:55  Overseas Safety Information
16:00  News & Weather
16:05  Hello from Studio Park
17:00  NHK News
17:15  Science for Everyone (R)
18:00  News
18:10  Whiz-Kids TV MAX
18:45  Walking the Koshukaido
19:00  NHK News 7 (B)
19:30  Today’s Close-up
19:56  World Weather
20:00  Extracurricular Lesson (R)
20:30  Japan on Site
20:59  World Weather
21:00  News Watch 9 (B)
22:00  NHK Song Concert
22:43  World Weather
22:45  Tsurube’s Salute to Families
23:30  News & Sports
00:10  Shibuya Live Stage: Japanese

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

25 – Quarta-Feira
05:00  NHK News
05:15  Hello from Studio Park (R)
06:00  Enjoy Learning: The Knowledge

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

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

Eps. 21
12:00  News
12:20  Live from Your Hometown
12:45  Drama Serial “Dondobare” Eps.

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

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

26 – Quinta-Feira
05:00  NHK News
05:15  Hello from Studio Park (R)
06:00  Enjoy Learning: My Favorite Fi-

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

22
08:30  News
08:35  Have a Good Day!
09:25  News: Good Morning, Japan (R)
10:00  News & Weather
10:05  Overseas Safety Information
10:10  Today’s Menu
10:35  Fashionable Living
11:00  News & Weather
11:05  Pottery Dream Atelier
11:15  Hobbies and Leisure
11:40  Everyday Tips
11:45  Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 22
12:00  News
12:20  Live from Your Hometown
12:45  Drama Serial “Dondobare” Eps.

22 (R)
13:00  News
13:05  Fun with English
13:15  PythagoraSwitch Mini
13:20  Peek-a-boo
13:35  With Mother
14:00  News & Weather
14:05  Good Afternoon Japan
14:55  TV Exercise
15:00  NHK News

15:15  World Weather
15:20  World Heritage 100
15:25  Tokyo Market Information
15:55  Overseas Safety Information
16:00  News & Weather
16:05  Hello from Studio Park
17:00  NHK News
17:15  Professionals (R)
18:00  News
18:10  Whiz-Kids TV MAX
18:45  Walking the Koshukaido
19:00  NHK News 7 (B)
19:30  Today’s Close-up
19:56  World Weather
20:00  Songs of Our Generation
20:30  Neo-Office Chuckles
20:59  World Weather
21:00  News Watch 9 (B)
22:00  Thursday Samurai Drama “Sword

Fights of Jubei Yagyu: The Last
Duel” Eps. 4

22:43  World Weather
22:45  The Moment History Changed
23:30  News & Sports
00:10  Shibuya Live Stage: That’s

Comedy!
00:53  World Weather
00:55  Business Frontline
01:15  News Today 30 Minutes (E)
01:45  Health for Today
02:00  NHK News
02:10  Mythical Japan
02:35  News Today Asia (E)
02:50  Points at Issue
03:00  NHK News
03:15  NHK Song Concert (R)
03:58  World Weather
04:00  NHK News
04:15  Overseas Safety Information
04:20  Express Yourself! Mini
04:25  Fun with Japanese
04:35  With Mother (R)

27 – Sexta-Feira
05:00  NHK News
05:15  Hello from Studio Park (R)
06:00  Enjoy Learning: Real Life Stories
06:25  Baby Care Tips
06:30  News: Good Morning, Japan
08:13  World Weather
08:15  Drama Serial “Dondobare” Eps.

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

Eps. 23
12:00  News
12:20  Friday Variety
12:45  Drama Serial “Dondobare” Eps.

23 (R)
13:00  News
13:05  Fun with English
13:15  PythagoraSwitch Mini
13:20  Peek-a-boo
13:35  With Mother
14:00  News & Weather
14:05  Good Afternoon Japan
14:55  TV Exercise
15:00  NHK News
15:15  World Weather
15:20  World Heritage 100
15:25  Tokyo Market Information
15:55  Overseas Safety Information
16:00  News & Weather
16:05  Hello from Studio Park
17:00  NHK News
17:15  Weekend Japanology (B)
18:00  News
18:10  Whiz-Kids TV MAX
18:45  Walking the Koshukaido
19:00  NHK News 7 (B)
19:30  Tokyo Metropolis
19:55  World Weather
20:00  The Quiz Monster
20:30  Variety Show: The Human Body
20:59  World Weather
21:00  News Watch 9 (B)
22:00  Premium 10
23:00  Undecided
23:30  News & Sports
00:10  Cool Japan
00:55  Business Frontline
01:15  News Today 30 Minutes (E)
01:45  World Heritage 100 Selection (R)
02:00  NHK News
02:10  Japan Fishing Travels
02:35  News Today Asia (E)
02:50  Points at Issue
03:00  NHK News
03:15  Thursday Samurai Drama “Sword

Fights of Jubei Yagyu: The Last
Duel” Eps. 4 (R)

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

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

24
08:30  NHK Weekly News
09:00  Check Your Life Budget
09:30  Extracurricular Lesson
10:00  News & Weather
10:05  Songs for Everyone

10:10  Weekend Japanology (B, R)
10:54  World Weather
10:55  Overseas Safety Information
11:00  Around Japan Again
11:39  World Weather
11:40  Japanese Traditional Music (R)
11:45  Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 24
12:00  News
12:15  Law and Laughter
12:40  Micro World
12:45  Drama Serial “Dondobare” Eps.

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

Eps. 16 (R)
13:50  Enjoying Hot Springs (R)
14:00  NHK News
14:10  World Strollers
14:55  World Music Album
15:00  NHK News
15:10  J-MELO (E)
15:39  World Weather (E)
15:40  Insight & Foresight (E)
16:00  NHK News
16:10  HDTV Special “Tatekawa Danshi:

A 71-Year-Old Nonconformist”
18:00  News
18:10  News for Kids Weekly
18:42  Our Favorite Songs
18:45  Pottery Dream Atelier (R)
18:55  Overseas Safety Information
19:00  NHK News 7 (B)
19:30  Can You Speak English?
19:59  World Weather
20:00  Exploring World Heritage
20:45  News & Weather
21:00  Saturday Drama “Starry Sky

Hospital” Eps. 4
22:00  NHK News
22:10  Tonight with Kiyoshi
22:53  World Weather
22:55  Asian Word Traveller
23:00  NHK News
23:10  Global Family
23:40  Inspiring Lives: Europe
00:00  Saturday Sports News
00:25  MUSIC JAPAN
00:55  Overseas Safety Information
01:00  NHK News
01:10  WHAT’S ON JAPAN (B)
01:40  Getting into Nihongo
02:00  NHK News
02:10  Battle for Laughs
02:40  The Ultimate Cuisine (R)
03:00  NHK News
03:10  Undecided
04:23  Mini Japanese Lessons
04:30  Japanese Narrative Art

29 – Domingp
05:00  NHK News
05:10  Sunday Art Museum
05:55  Asian Word Traveller
06:00  News & Weather
06:15  Vegetable Gardening Monthly
06:45  Songs for Everyone (R)
06:50  TV Exercise
07:00  News: Good Morning, Japan
07:45  Natural Grandeur of the East
07:59  World Weather (E)
08:00  Little Trips
08:25  Business Compass
08:57  World Weather
09:00  Sunday Debate
10:00  News & Weather
10:05  Number One in Japan
10:50  World Heritage 100
10:55  Overseas Safety Information
11:00  Time for a Hobby
11:59  World Weather
12:00  News
12:15  NHK Amateur Singing Contest
13:00  News
13:05  National Park Trekking
13:30  Mini Program
13:35  With Mother
14:00  NHK News
14:10  Deciphering Science
14:55  World Music Album
15:00  NHK News
15:10  Beautiful Peaks of Japan
15:30  Global Family (R)
15:59  World Weather
16:00  All Japan Judo Championships

2007 at Nippon Budokan
17:30  Monthly Home Video
18:00  News
18:10  Junior High School Diary
18:40  World Heritage 100 Selection
18:55  Overseas Safety Information
19:00  NHK News 7 (B)
19:30  Battle for Laughs (R)
19:59  World Weather
20:00  Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 17
20:45  News & Weather
21:00  NHK Special
21:49  World Weather
21:55  World Heritage 100 (R)
22:00  NHK News
22:10  BS Documentary “Pursuing a

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

Eps. 17 (R)
03:55  Our Favorite Songs (R)
04:00  NHK News
04:10  Internet Agora

NHK – PROGRAMAÇÃO – 23 A 29 DE ABRIL

Programação da NHK

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

Em homenagem ao
“Mês do Samurai”, a
editora JBC lança no
Brasil a série comple-
ta de Samurai Girl. Co-
média cheia de ação
baseada na coleção de
novels da autoria de
Reiji Saiga, Samurai
Girl conta a história de
uma colegial que pos-
sui uma enorme paixão
pelos lendários guer-
reiros japoneses e so-
nha em ser uma gran-
de samurai dos tempos
modernos. Ryoko
Mitsurugi é o nome da
garota, que carrega a
espada de madeira to-
dos os dias para casti-
gar qualquer um que
desejar se aproveitar
da fraqueza das pesso-
as. Mas, na verdade, o
que ela realmente quer
é apurar as suas técnicas por
meio de batalhas com fortes
adversários.

Ela estuda no Colégio
Daimon, um local onde as bri-
gas são tão comuns que pare-
cem fazer parte das disciplinas.
Esse é o pano de fundo para
Samurai Girl, que também já
virou série de TV em 2001,
totalizando 13 episódios.

Originalmente batizado de
Real Bout Highshool (Colégio
dos Combates Legítimos), o
mangá foi desenhado pelo ilus-
trador Sora Inoue, que também
assina as artes das novels ori-
ginais. No Japão, Samurai Girl
contabilizou uma coleção de 6
volumes. No Brasil, as aven-
turas da bela e explosiva guer-
reira serão publicadas pela
Editora JBC em 12 volumes,
com média de 100 páginas
cada edição.

História – Tudo começa quan-
do a Samurai Girl, Ryoko, e
sua fiel amiga, Hitomi, são en-
volvidas numa briga de rua e
recebem a ajuda de um estra-
nho maltrapilho e de modos
rudes. Mal sabia a heroína que
este encontro casual havia sido
o primeiro contato com o seu
futuro eterno rival de luta, o
briguento Shizuma Kusanagi.

Mais tarde, Shizuma e seu
amigo, Daisaku, são transferidos
para o colégio Daimon e come-
çam a bagunçar a já pouco pa-
cata vida estudantil de Ryoko,
propondo ao diretor a criação de
um torneio oficial para acabar
com qualquer tipo de desaven-
ça escolar: o “K-Fight”.

Desse modo, o K-Fight pas-
sa a ser aplicado a qualquer

situação trivial, como usar a
quadra da escola, sair da pri-
meira fila e sentar no fundo,
ou mesmo se há alguma pes-
soa te incomodando. Desse
modo, o colégio se transforma
em um caótico campo de ba-
talha, onde Ryoko irá se levan-
tar em nome dos mais fracos.

Personagens – Ryoko Mitsu-
rugi: Protagonista da história,
seu maior desejo é se tornar
uma samurai dos dias atuais.
Por isso, vive treinando com sua
espada de madeira e participan-
do das maiores brigas para se
“exercitar”, como costuma
afirmar. Seu maior inimigo é o
misterioso Shizuma, um en-
crenqueiro que decide institu-
cionalizar o “K-Fight” no colé-
gio Daimon, onde eles estudam.

Shizuma Kusanagi: Experi-
ente lutador, que aproveita de
sua força para participar de
todo tipo de briga - inclusive
invadir o campeonato de lutas
do colégio Daimon. Depois de
se tornar o grande vencedor,
ele e seu amigo Daisaku são
transferidos o colégio como
alunos especiais.

Hitomi Yuki: Garota tímida
que vive sendo defendida por
sua melhor amiga, Ryoko.

Daisaku Kamiya: Maior fã
de Ryoko e amigo de Shizuma.

Tatsuya Shishikura: Capi-
tão do clube de kendô e a mai-
or paixão de Ryoko.

SAMURAI GIRL
ROTEIRO: REIJI SAGA / ARTE: SORA INOUE

PREÇO: R$ 5,90
CÓDIGO: ISBN 978 85 87679 75-8
FORMATO: 12,5 X 18 CM

PÁGINAS: 96

MANGÁ

JBC lança Samurai Girl

História une muita ação e comédia

DIVULGAÇÃO

No próximo fim de sema-
na, 28 e 29 de abril, acontece
a 13ª mostra de Cerâmica &
Outras Artes no Naniwa Kai,
localizado na Vila Mariana em
São Paulo. Serão cerca de 400
trabalhos de artistas de diver-
sas áreas reunidos em um só
lugar a fim de levar ao público
uma grande diversidade de
cores e formas.

Iniciado há 12 anos atrás
por Mutsuko Ryoji e Massaco
Koga, a exposição apresenta-
va apenas as obras de cerâ-
mica produzidas por elas mes-
mas. Já para este ano, as
idealizadoras trarão uma novi-
dade aos visitantes do evento
artístico. Além das criações
delas, outras técnicas irão
compor o acervo exposto.

Entre objetos decorativos e
utilitários que irão encher os
olhos daqueles que apreciam o
artesanato estão: o ikebana; pin-
tura, quadros figurativos e abs-
tratos em telas de 30x40; cerâ-
mica de corda seca, esculturas
desenhadas com tinta a base de
vidro; fotografia, tema-surpre-
sa; e mosaico de cipó, recortes
de cipó que se assemelham ao
desenho de uma flor sobre uma
área plana.

“É uma oportunidade para
outros artistas mostrarem o
seu trabalho e enriquecer a
mostra” considera Masaco

Koga que há dois anos tem
aberto espaço para outras pes-
soas participarem da exibição
junto dela e de Ryoji.

E um atrativo que irá en-
treter os observadores será a
demonstração e o workshop
de ikebana que acontece no
domingo (29) às14h com a pro-
fessora Emília Ogata de Sou-
za. Cada participante poderá
apreciar e sentir a harmonia do
arranjo de flores, e depois le-
var para casa uma amostra do
que é essa técnica tradicional
japonesa.

Com a oficina e a reunião
de diversas tipos de arte, a
expectativa das artesãs é muito
grande, estimando alcançar
um público de cerca de 400
pessoas. “Estamos convidan-
do amigos e a divulgação na
imprensa irá nos ajudar a tra-
zer muitos apreciadores” afir-
ma Maria Cecília Kelency,
uma das artistas de corda seca,
acrescentado que espectado-
res de fora de São Paulo tam-
bém marcarão presença.

O objetivo comum é de di-
vulgar as suas obras e conhe-
cer os visitantes que passarão
por lá. “Somente pelo fato das
irem até lá já ficamos felizes”
pontua Koga. As vendas se-
rão a conseqüência do traba-
lho e da troca de idéias. “Tem
que vir para conferir” finaliza.

CERÂMICA E OUTRAS ARTES

13ª mostra reúne artistas de
diversas áreas
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A “Escultura Budista Japo-
nesa” é o tema do novo curso
oferecido pela Aliança Cultu-
ral Brasil-Japão. No dia 28 de
abril, a partir das 14 horas, o
professor Fernando Chamas
apresenta uma aula demons-
trativa do programa, com par-
ticipação aberta a todos os in-
teressados.

As aulas serão construídas
a partir de um repertório de 500
imagens, pesquisadas e cata-
logadas por Chamas, que se-
rão apresentadas aos alunos.
Estas imagens contém diferen-
tes características e estilos,
respeitando a personalidade de
cada artista, das técnicas e dos
materiais que utilizavam.

Durante as aulas, Fernan-
do Chamas vai interpretar jun-
to aos alunos as diferenças nas
imagens selecionadas. No con-
teúdo didático, destaque para
o surgimento das imagens bu-
distas, sua introdução e carac-
terização no Japão, decifran-
do suas simbologias (como si-
nais no corpo, objetos, halos,
pedestais, posições e traços).
Também será abordada a his-
tória do budismo como religião
predominante no Japão.

Perfil – Fernando Chamas é
bacharel no Curso de Língua,
Literatura e Cultura Japonesa
em 2003 e concluiu Mestrado
em 2006 pelo mesmo programa,
ambos pelo Departamento de
Letras Orientais da Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da Universidade de
São Paulo, com a dissertação
“Aspectos Essenciais da Escul-
tura Budista Japonesa”.

Seu campo de pesquisa são
as esculturas budistas, desde
sua introdução no Japão (séc.
VI) até o fim do período Fuji-
wara (séc. XII), buscando ana-
lisar e interpretar as mudanças
históricas e as adaptações ar-
tísticas que essas esculturas
sofreram durante todo o pro-
cesso, através da análise do
espaço religioso/artístico dos
templos e museus, simbologias
dos gestos, posturas e objetos
sagrados, técnicas, materiais e
vocabulário específico.

Budismo – A história da reli-
gião no Japão registra um longo
processo de influência mútua
entre diferentes tradições religi-
osas: a religião nativa do Japão,
conhecida como xintoísmo
(shintô), continua presente na
vida cotidiana, desde os primei-
ros dias do Estado japonês or-
ganizado até a atualidade.

No século VI, com a intro-
dução do budismo no Japão, as
crenças budistas e xintoístas
começaram a interagir. Este é
o caráter distintivo da religio-
sidade japonesa. O exemplo
mais notável do sincretismo é
a teoria de honji suijaku, segun-
do a qual as deidades xintoís-

tas (kami) são consideradas
encarnações de entes budistas.
Nos sentimentos religiosos da
maioria dos japoneses, o xin-
toísmo e o budismo convivem
pacificamente.

Desde o início, o budismo
espalhou-se rapidamente entre
as classes mais altas. O prín-
cipe Shotoku (574 - 622), res-
ponsável pelo apoio imperial à
construção de templos impor-
tantes como Horyuji (atual-
mente na província de Nara),
é considerado o fundador do
budismo no Japão.

A arte budista no Japão,
sempre patrocinada pela aris-
tocracia, seguiu os estilos da
China e da Coréia. Aos pou-
cos, um estilo tipicamente ja-
ponês foi surgindo, com rostos
mais expressivos e realistas.
Surgiram grandes estátuas de
bronze e em madeira laquea-
da. E por volta do século 12,
as pinturas e ilustrações aca-
baram tomando o lugar das
esculturas na arte budista ja-
ponesa.

AULA DEMONSTRATIVA -
CURSO “ESCULTURA BUDISTA
JAPONESA”
QUANDO: 28 DE ABRIL (SÁBADO)
HORÁRIO: 14 HORAS (DURAÇÃO DE 1
HORA)
ONDE: ALIANÇA CULTURAL BRASIL-
JAPÃO - UNIDADE VERGUEIRO

ENTRADA GRATUITA

PARTICIPAÇÃO ABERTA A TODOS OS

INTERESSADOS

CURSO “ESCULTURA BUDISTA
JAPONESA”
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS (2 AULAS

POR SEMANA, DE 2 HORAS, ÀS TERÇAS E
QUINTAS)
CONTRIBUIÇÃO: R$ 250,00
(PAGAMENTO NA PRIMEIRA AULA)
ONDE: ALIANÇA CULTURAL BRASIL-
JAPÃO - UNIDADE VERGUEIRO

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
ALIANÇA CULTURAL BRASIL-JAPÃO

UNIDADE VERGUEIRO (RUA VERGUEIRO,
727, 5° ANDAR – LIBERDADE).
TEL.: 11/3209-6630 – E-MAIL:
VERGUEIRO@ALIANCACULTURAL.ORG.BR

UNIDADE SÃO JOAQUIM (RUA SÃO

JOAQUIM, 381, 6° ANDAR – LIBERDADE).
TEL.: 11/3209-9998/ 3209-6420 – E-
MAIL: SAOJOAQUIM@ALIANCACULTURAL.ORG.BR

UNIDADE PINHEIROS (RUA DEP. LACERDA

FRANCO, 328 – PINHEIROS). TEL.: 11/
3815-3446/ 3031-9665 – E-MAIL:
PINHEIROS@ALIANCACULTURAL.ORG.BR

SITE: WWW.ALIANCACULTURAL.ORG.BR

CULTURA JAPONESA

Aliança promove curso sobre
esculturas budistas

O Espaço de
Arte Shoko Suzuki
realiza, a partir do
dia 23 de abril, mais
uma exposição en-
volvendo a cultura
japonesa. Desta
vez, os convidados
são os artistas plás-
ticos Mítico Saçada
e Nobuyoshi Mitsu-
hashi, que reunirão
no mesmo local bo-
necas tradicionais
japonesas e obras
relacionadas com
metal, respectiva-
mente.

Com duração de
sete dia, a mostra é
a primeira reunindo
os dois artistas e
pretende, de acor-
do com os organi-
zadores, despertar o interesse
da população para dois estilos
completamente diferentes, mas
que casam-se bem em se tra-
tando de artes plásticas. “A
idéia original surgiu há um ano,
quando nos convidaram para
realizar uma exposição conjun-
ta. De lá para cá estudamos o
formato e nos dedicamos às
obras”, explica Mitsuhashi.

Confeccionando bonecas
de estilo japonês há mais de 40
anos, Mítico Saçada afirma
que as bonecas (chamadas
originalmente de tooso) que
estarão na exposição são to-
das “novas”. Do total, cerca
de 14 bonecas, todas terão
uma variedade de vestimentas
e cores vivas. “Todas as cria-
ções são novas e seria muito
interessante que as pessoas
viessem para a exposição. A

maioria desconhece essas bo-
necas e, quando olham de per-
to, ficam encantadas”, afirma
a artista.

Esculpidas em madeira e
utilizando tintas especiais do
Japão para dar os detalhes,
Mitico afirma que cada bone-
ca demora cerca de três me-
ses para ficar pronta. O tra-
balho, todo artesanal, é recom-
pensando quando o público
olha com encantamento as
peças. “Gosto de dizer que a
confecção dessas bonecas me
dão mais alegria na vida. E isso
é que eu quero passar para as
pessoas que olham. Dá traba-
lho para finalizar cada uma, até
porque uso materiais que não
deixam a madeira apodrecer,
mas no final é recompensa-
dor”, diz.

Já Nobuyoshi Mitsuhashi

mostrará toda a desenvoltura
com trabalhos voltados à utili-
zação do metal, desde quadros
mais simples até complexas
esculturas. Diferentemente de
sua colega, o artista afirma que
não preparou apenas obras iné-
ditas. A mescla com peças
antigas e novas é uma das es-
tratégias para mostrar suas
habilidades frente ao público.

“No total são 20 peças que
trabalhei ao longo da carreira.
E dessa vez eu utilizo apenas
obras que possuam algo de
metal, que, para mim, dá mais
vida e causa surpresas no pú-
blico”, diz ele, confirmando que
não é possível desenvolver e
apresentar 20 obras novas em
um ano. “É difícil. Quando
soubemos da exposição em
conjunta nem cogitei expor só
trabalhos inéditos. Até porque

alguns dos quadros que esta-
rão na exposição nunca foram
vistas, apesar de já ter algum
tempo”, conclui.

Aos interessados, a maio-
ria das obras tanto de Saçada
quanto de Mitsuhashi estarão
à venda. Os preços podem ser
obtidos diretamente com os
artistas ou com a proprietária
do Espaço de Artes, a
ceramista Shoko Suzuki.

BONECA E METAL – TÉCNICA
TRADICIONAL JAPONESA
ONDE: ESPAÇO DE ARTE SHOKO SUZUKI

(AV. JOÃO PAULO ABLAS, 330, COTIA,
SÃO PAULO)
QUANDO: DE 23 A 29 DE ABRIL

HORÁRIO: DAS 13 ÀS 18 HORAS (SEG. A
SEXTA-FEIRA) E DAS 10 ÀS 18 HORAS

(SÁBADO E DOMINGO)
MAIS INFORMAÇÕES PELO TEL 11/
4702-3505, COM SHOKO

MOSTRA

Exposição de artistas japoneses reúne bonecas tradicionais
japonesas e obras de metal em Cotia

Bonecas são feitas de madeira especial, enquanto quadros utilizam metal em sua composição

REPRODUÇÃO

Oestilo único e inspira-
dor do teatro Takara-
zuka é tema de uma

palestra inédita na Fundação
Japão. Por ocasião do lança-
mento do livro JAPOP – O
Poder da Cultura Pop Japone-
sa, a pesquisadora Cristiane
Sato realiza a palestra “Taka-
razuka - O Mundo do Teatro
Musical Feminino Japonês”,
no dia 25 de abril, no Espaço
Cultural Fundação Japão. A
entrada é gratuita.

O teatro ou ópera Takara-
zuka é o mais popular dos es-
tilos teatrais fundados no Ja-
pão no século 20, com média
de 1,2 milhão de espectadores
por ano. É considerado um te-
atro comercialmente bem su-
cedido no país, mas pouco co-
nhecido e divulgado no Oci-
dente. Com elenco exclusiva-
mente feminino, em sua origem
o Takarazuka foi influenciado
pelos musicais de Londres,
Paris e Nova York, mas evo-
luiu para um estilo considera-
do único.

 Esta companhia de entre-
tenimento ainda é muito popu-
lar no Japão, conquistando fãs
ardorosos, entre eles, Tezuka
Osamu, considerado o pai do
moderno mangá, que inspirou-
se no grupo para criar muitos
de seus personagens. Um re-
corte apropriado para esta noi-
te de lançamento.

Contemplado pelo progra-
ma de auxílio a publicações da
Japan Foundation, JAPOP foi
concebido pela pesquisadora e
advogada Cristiane Sato, tam-
bém presidente da Abrademi,
Associação Brasileira de De-
senhistas de Mangá e Ilustra-
ções.

JAPOP – Os últimos 20 anos
denotam um crescente inte-
resse por tudo aquilo que re-

PALESTRA

Pesquisadora apresenta a magia
do teatro japonês Takarazuka

presenta ou significa “Japão”
no mundo todo. A cultura ja-
ponesa, que era um assunto
tratado por poucos pesquisa-
dores, reservado ao meio aca-
dêmico, transformou-se em
um fenômeno pop, que influ-
encia criadores das mais diver-
sas áreas das artes, do entre-
tenimento e da moda.

Mais do que exótico, o Ja-
pão hoje é sinônimo de algo
“cool” e “fashion”. A forma
pela qual o país passou de con-
sumidor a exportador de cul-
tura pop, tornando-se a única
nação a quebrar a hegemonia
dos Estados Unidos na expor-

tação de influência cultural no
pós-guerra, é o assunto de
JAPOP - O Poder da Cultura
Pop Japonesa.

O livro é um passeio por
várias formas da cultura popu-
lar industrializada japonesa: o
karaokê, a música enka e o J-
Pop, mangás e animês, nove-
las e séries de TV, filmes de
samurais e de terror, ídolos do
esporte e do showbiz, a dança
Yosakoi Soran e a ópera Ta-
karazuka, além ícones do con-
sumo e da moda.

Perfil da palestrante – Cris-
tiane Sato e formada em Di-

reito pela Universidade de São
Paulo, trabalhou em grandes
empresas de consultoria e es-
tudou no Japão com bolsa de
estudos da Associação de In-
tercâmbio Brasil-Japão. Publi-
ca artigos sobre cultura popu-
lar e história japonesa em jor-
nais e revistas desde 1993, e
ministra palestras em eventos
no Centro Cultural Itaú, Sesi,
Sesc, Universidade de São
Paulo, Fundação Japão, Em-
baixada e Consulado Geral do
Japão, entre outras institui-
ções.

A pesquisadora é presiden-
te da Abrademi – Associação
Brasileira de Desenhistas de
Mangá e Ilustrações, consul-
tora do site
www.culturajaponesa.com.br,
e adaptou e editou o livro “His-
tória do Xintoísmo em Manga”
para português. A publicação
de JAPOP contou com o apoio
da Fundação Japão, Assesso-
ria Cultural do Consulado Ge-
ral do Japão, e faz parte das
atividades comemorativas do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil, que será ofici-
almente celebrado em 2008.

PALESTRA E LANÇAMENTO
DO LIVRO JAPOP – O PODER
DA CULTURA POP JAPONESA,
COM CRISTIANE SATO
QUANDO: 25 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA)
HORÁRIO: 18 HORAS (LANÇAMENTO DO

LIVRO) E 19 HORAS (PALESTRA)
ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO (AV. PAULISTA, 37 – 1º ANDAR)
NÃO E NECESSÁRIO FAZER INSCRIÇÃO

ANTECIPADA

LOTAÇÃO MÁXIMA: 100 LUGARES

ACESSO PARA PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS

ENTRADA GRATUITA

INFORMAÇÕES: (11) 3141-0110 /
3141-0843
SITES: WWW.FJSP.ORG.BR /
WWW.JAPOP.COM.BR

Teatro Takarazuka é um dos mais populares do estilo japonês

DIVULGAÇÃO

Estilo tipicamente japonês

DIVULGAÇÃO

Realizado pela primeira vez
fora da USP (Universidade de
São Paulo), o 1º Workshop –
Adaptação no Brasil, que
acontece nos dias 12 e 13 de
maio na Associação Miyagui
Kenjinkai do Brasil está com
inscrições abertas para ex-de-
kasseguis que retornaram do
Japão há pouco tempo. Promo-
vido pelo Serviço de Orienta-
ção Intercultural da universi-
dade, o programa dá um auxí-
lio para quem viveu fora do país
a se adaptar ao novo cotidia-
no.

Durante a apresentação, a
psicóloga Laura Ueno aborda-
rá questões variadas e que
podem causar problema na
volta ao Brasil. Dentre os tó-
picos, estão a adaptação cul-
tural através de práticas e di-
dáticas; desenvolvimento de
novas habilidades necessárias
para inserção profissional;
aprendizado de formas de con-

viver com a cultura brasileira
e japonesa; além de técnicas
de comunicação e auto-conhe-
cimento para o cotidiano no
Brasil.

“O workshop é uma for-
ma de poder conhecer melhor
os problemas vividos pelas
pessoas que voltam ao Brasil
depois de um período fora.
Em especial para os dekasse-
guis, que encontram muitas di-
ficuldades perante a nova re-
alidade brasileira. É uma ou-
tra realidade”, descreve a psi-
cóloga.

Com participação gratuita,
o encontro terá, pelos cálcu-
los de Ueno, cerca de 20 pes-
soas, “até para trabalhar me-
lhor com o grupo”, e é direci-
onado para todas as idades.
Mais informações e inscrições
pelo tel 11/3091-4360. O
Miyagui Kenjinkai fica na rua
Fagundes, 152, Liberdade,
São Paulo.

VOLTA AO LAR

Workshop para ex-dekasseguis
tem inscrições abertas
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GASTRONOMIA

Em busca de novas idéias, Nafuka
investe em rodízio e opções de saladas

Asemelhança do nome
pode soar como uma
cópia de uma rede de

restaurantes japoneses, mas a
escolha tem sua história como
justificativa. Emersom de Li-
ma era iniciante no ramo gas-
tronômico na época em que ia
pessoalmente ao Ceasa esco-
lher os produtos para abaste-
cer a dispensa do estabeleci-
mento.

Sem fornecedores, o em-
presário trazia as mercadorias
com a ajuda de seu inseparável
Fusca bege, que lhe rendeu
apelidos entre os freqüentado-
res do local. Lá, Lima era co-
nhecido como o ‘Emersom do
Fusca’, título que começou a
ser simplificado até chegar a
‘Emerson do Fuca’.

O restaurante cresceu e o
proprietário não teve dúvida na
hora de escolher o nome do
novo empreendimento. E as-
sim, há mais de quatro anos, o
bairro do Tatuapé recebeu a
primeira unidade do Nafuka,
que hoje conta com uma filial
na Mooca, também na zona
leste de São Paulo.

Considerado o carro-chefe
do estabelecimento, o rodízio
conquistou tantos apreciadores
que a casa resolveu inovar e
transformar os sushis e sashi-
mis numa opção de presente.
Pode soar estranho, mas se
você estiver na dúvida do que
dar para sua amiga que faz
aniversário na próxima sema-
na, uma nova sugestão pode
entrar na lista de preferência:
um vale-presente de comida
japonesa. O cartão tem valor
fixado de R$ 66,00, o que co-
bre o custo do serviço de rodí-
zio para duas pessoas.

No caso de não ter sido pre-
senteado com o vale, degustar
as opções servidas no Nafuka
lhe custariam R$ 32,90, no jan-
tar e aos finais de semana, ou
então R$ 19,90 durante o al-
moço de segunda a sexta-fei-
ra. O restaurante também ofe-
rece um pacote para crianças,
o Rodízio Kids (R$ 23,90) e o
Rodízio Light (R$ 42,90), no
qual o arroz é substituído por
outros alimentos.

Show ao vivo - Além dos pra-
tos quentes, as saladas ganham

destaque no menu do estabe-
lecimento. A salada de kani
(R$ 12,90) ganhou uma con-
corrente na última semana com
o lançamento da Salada
Nafuka ( R$ 15,90). A criação
da estudante de gastronomia
Heloisa Barreto de Moraes
mistura rúcula, manga e atum
grelhado em crosta de gerge-
lim. “A intenção é mostrar os
sentidos que as pessoas pro-
curam no prato: o doce, salga-
do, crocante, quente e frio”,
explica Heloisa.

A estudante passou a inte-
grar o quadro de funcionários
do restaurante no final de
2006, quando foi convidada
para trazer novas idéias ao
cardápio. “Eu faço pesquisas
e tenho apostado numa cozi-
nha contemporânea. O restau-

rante não quer servir apenas a
comida tradicional japonesa”.

E já que a maioria do públi-
co não é formada por descen-
dentes nipônicos, o jeito é in-
vestir no que combina com o
perfil dos clientes, e isso inclui
mais que novidades na cozinha.
As noites de quarta (Tatuapé)
e quintas-feiras (Mooca) são
animadas com o show ao vivo
da cantora Erica Laendder,
que traz no repertório músicas
dos anos 80 e MPB.

A casa também aposta no
nicho de eventos e oferece
pacotes para festas em gerais.
“Já chegamos até a realizar
uma festa de casamento no
próprio restaurante”, acres-
centa Heloisa.

Receita caseira – A mãe do
empresário também deu sua
contribuição ao empreendi-
mento e é dela a receita da
Sopa da Malu (R$ 4,00), que
leva seu nome e mistura cre-
me de abóbora, frango e
hondashi. O que era para ser
uma entrada de inverno caiu no
gosto dos clientes e é pedida
mesmos nos dias mais quentes.

Na seleção de bebidas, o
sakê é vendido em dose ou
garrafa. As doses custam R$
10,00 (nacional), R$ 19,00 (ja-
ponês) ou R$ 29,00 (californi-
ano). Já as garrafas, os pre-
ços variam de R$ 36,00 a R$
86,00.

Aos que se interessam por
arte, uma dica é visitar o ba-
nheiro do restaurante, que con-
ta com obras de Romero
Britto na decoração.

(Luciana Kulba)

NAFUKA
RUA PADRE LANDEL DE MOURA, 309
– TATUAPÉ – 6671-8659
RUA ISABEL DIAS, 166 – MOOCA –
6121-6207
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: DE

SEGUNDA A SEXTA, DAS 12H ÀS 15H E DAS

19H À 0H; SÁBADO E DOMINGO, DAS 12H

ÀS 16H E DAS 19H À 1H. ABERTO TAMBÉM

EM FERIADOS.
WWW.NAFUKASUSHI.COM.BR

Salada Nafuka é a nova aposta do restaurante para incrementar o menu das unidades na zona leste

Heloisa: pesquisas e aposta na cozinha comtemporânea

Receita caseira da Sopa da Malu conquistou os clientes

DIVULGAÇÃO

A escola de culinária
Saborearte promove neste do-
mingo (22) e na próxima terça-
feira (24) um curso de sushi e
sashimi. Em apenas um dia,
com uma aula prática, os parti-
cipantes aprendem a preparar
o próprio sushi, desde a prepa-
ração do arroz, temperos, cor-
te dos legumes, frutas e peixes.

O custo é de R$ 186,00, in-
cluso a apostila com todo o
conteúdo do curso para con-
sultas posteriores - com as
medidas usadas pelo professor
e mais dicas -, o  certificado e
o kit completo usado pelo alu-
no. Os participantes também
levam para casa todos os
sushis e sashimis preparados
durante a aula.

No domingo, o curso será
ministrado das 9h às 15h e na
terça-feira, das 18h30 às 23h,
na Av. Dos Imarés, Moema.

Já no dia 29, domingo, a
Saboreart oferece o curso
“Pratos Quentes da Culinária
Oriental”. Os alunos irão
aprender a preparar pratos tí-
picos como yakisoba, tempura,
tepan yaki, missoshiru, gyoza,
harumaki, hot holl, shimeji e
sukiyaki.

Serão ensinados aos parti-
cipantes desde o corte correto
de legumes, carnes, temperos

até os segredos e preparação
dos molhos, decoração dos pra-
tos, e muitas dicas. O curso,
com custo de R$ 180,00, tam-
bém será ministrado em
Moema, das 9h às 15 horas.

Para os que quiserem
aprender um prato específico
que não esteja na programa-
ção, a escola também oferece
cursos particulares e persona-
lizados. Todos os alunos que se
inscrevem na escola recebem
um login e senha para poder
acessar a área restrita no site
da escola. Na consulta online,
podem encontrar informações
adicionais, dicas, receitas e fo-
tos.

CURSO DE SUSHI E SASHIMI
QUANDO: DIA 22 (DOMINGO), DAS 9H

ÀS 15H; OU DIA 24 (TERÇA-FEIRA), DAS

18H30 ÀS 23H

ONDE: AV. DOS IMARÉS, MOEMA

QUANTO: R$ 186,00

PRATOS QUENTES DA
CULINÁRIA ORIENTAL
QUANDO: DIA 29 (DOMINGO), DAS 9H

ÀS 15H

ONDE: AV. DOS IMARÉS, MOEMA

QUANTO: R$ 180,00

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: 11/3536-
4424 E NO SITE

WWW.SABOREART.COM.BR

CULINÁRIA ORIENTAL

Escola ensina como preparar
sushi, sashimi e pratos quentes

Cursos, com duração de um dia, começam neste domingo

DIVULGAÇÃO

A apresentadora
de TV Sonia Abrão
reuniu dezenas de
receitas com nomes
de santos no re-
cém-lançado San-
tas Receitas. Entre
as delicias que o li-
vro ensina a prepa-
rar estão Anéis de
Santa Maria e São
Joaquim, Arroz
Doce de São Se-
bastião e Biscoitos
de Gengibre de São
Brás.

As receitas são
acompanhadas por
reminiscências, ex-
plicações e rezas
que povoam o ima-
ginário popular cris-
tão. No caso de
São Brás, por exemplo, Sonia
conta que ele é considerado
protetor das doenças de gar-
ganta por ter salvado a vida de
um menino que um dia se en-
gasgou com uma espinha de
peixe. Sobre São Judas Tadeu,
a autora explica que ele é o san-

LANÇAMENTO

Livro de Sonia Abraão traz
receitas com nomes de santos

to das causas desesperadas,
além de ter sido um dos doze
escolhidos pessoalmente por
Jesus para seus ensinamentos
divinos.

Com capa dura e 160 pági-
nas, o livro pode ser adquirido
por R$ 39,90.

Receitas são acompanhadas por rezas

DIVULGAÇÃO
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JOINT-VENTURE

Nissan e NEC fecham parceria para produção
de baterias de lítio-ion

A Nissan fechou uma par-
ceria com a fabricante japone-
sa de eletrônicos NEC Corpo-
ration para a formação da
joint-venture “Automotive
Energy Supply Corporation”
(AESC), que produzirá em lar-
ga escala baterias de lítio-íon
para os futuros veículos elétri-
cos da indústria automotiva
mundial.

Juntas, as empresas inves-
tirão mais de US$ 4 milhões
na parceria e as operações
deverão ser iniciadas ainda
neste mês de abril.

Com foco na proteção do
meio-ambiente, a Nissan dá
mais um passo adiante para o
cumprimento das metas do
“Nissan Green Program 2010”.
As baterias de lítio-íon serão
desenvolvidas com tecnologia

“verde” de ponta e equiparão
os futuros veículos da Nissan,

Empresas investiram juntas mais de US$ 4 milhões na parceria

DIVULGAÇÃO

ABlue Tree Hotels e o
Fleury Medicina e
Saúde firmaram na úl-

tima semana uma parceria
para o desenvolvimento de um
programa de turismo de saú-
de. Segundo os executivos de
ambas empresas, o acordo é
inédito no Brasil.

Foram desenvolvidos novos
tipos de pacotes pelos quais os
clientes podem aproveitar a
hospedagem na rede hoteleira
e realizar os serviços de
check-up ou de avaliação físi-
ca. “É unir o necessário, que é
o trabalho; o agradável, que é
o conforto, com o útil, o check-
up”, resume a presidente do
Blue Tree Hotels, Chieko
Aoki.

Para a empresária, o servi-
ço pode atender as necessida-
des dos turistas que vêm a São
Paulo para negócios e que po-
derão estender a estadia para
a realização de diversos exa-
mes em apenas um dia. “Hos-
pedagem já não nos preocupa-
mos mais. Hotelaria é um cen-
tro de serviços”, acrescenta.

Por enquanto, o programa
está disponível apenas no Blue
Tree Towers Paulista e no
Blue Tree Park Paradise, em
Mogi das Cruzes (SP). Os pa-
cotes diferenciados poderão
ser encontrados em outras uni-
dades da rede a partir do se-
gundo semestre de 2007.

Pacotes - Na unidade da Pau-
lista, os clientes contarão com
profissionais para supervisionar
a alimentação e os traslados
para a realização do check-up

PARCERIA

Blue Tree e Fleury desenvolvem
projeto para turismo de saúde

no Fleury. Os pacotes, com
diária e pensão completa inclu-
sa custam a partir de R$
2.789,00 individual (com direi-
to a um acompanhante na hos-
pedagem) e a partir de R$
4.619,00 para o casal.

Em Mogi das Cruzes, os
clientes têm a sua disposição
o pacote de Avaliação Fitness,
que conta com consulta reali-
zada por um médico do espor-
te; medições antropométricas
(peso, altura, circunferência

abdominal e dobras cutâneas)
e de pressão arterial; exame
de colesterol e glicemia e tes-
te de capacidade respiratória.

para realizar a avaliação,
será necessário cerca de 45
minutos. Os resultados serão
entregues ao cliente no mes-
mo dia da realização destes o
no dia seguinte. Com relatório
em mãos, os profissionais do
Fleury irão orientar o cliente e
fornecer um laudo que poderá
ser encaminhado para a aca-

demia ou personal trainner.
Para participar deste pro-

grama, o cliente terá de desem-
bolsar entre R$ 1.188,20 e R$
1.614,60, dependendo da aco-
modação escolhida. O pacote
também inclui pensão comple-
ta.

“Essa parceria é inédita no
País e responde a uma cres-
cente preocupação das pesso-
as em relação à saúde e bem-
estar”, justifica o presidente do
Fleury, Mauro Figueiredo.

O presidente do Fleury, Mauro Figueiredo e a presidente do Blue Tree, Chieko Aoki oficializam parceria

JORNAL NIPPAK

tanto híbridos, quanto elétricos
previstos a partir de 2010.

Acertado os últimos deta-
lhes e com uma estratégia de
marketing pronta, a Easydesk
entra para o mercado brasilei-
ro com um novo conceito na
área de informática. Um com-
putador que integra seus com-
partimentos essenciais a uma
mesa resultando no ganho de
espaço ao dispensar o gabine-
te e também a ausência de
fios, uma vez que se dispõe de
por dentro da mobília.

Idealizado pelo engenheiro
Marco Kakuta, o novo produto
vem sendo estudado desde 2005,
quando foi patenteado, para che-
gar ao cliente com preços mais
acessíveis. Em vista que a mesa
traz uma tecnologia inovadora,
a qual permite que o PC traba-
lhe em temperaturas em torno
de 30 a 45 graus, bem abaixo do
convencional.

Outro ponto foi o design.
Em entrevista realizada no ano
passado, na época que o pro-
tótipo ainda estava em anda-
mento, o criador revela que o
desenho nunca foi o seu forte.
Desse modo, com ajuda de
seus sócios, o técnico Nelson
Sato e a arquiteta Alice Nagao,
o invento conseguiu se aderir
às tendências de venda.

E as preocupações para
conquistar o comércio não pa-
ram por aí. Mudanças de iden-
tidade foram questões aborda-
das. Denominada anteriormen-
te como “Mesa Inteligente” e
o logotipo sofreram alterações.
“Por ser um nome fraco e o
logo ser um kanji, procuramos
estabelecer algo que as pesso-
as pudessem fixar melhor a
nossa marca” explica Kakuta,
acrescentando que o ideograma
japonês podia restringir o mer-
cado de alguma forma.

O resultado de tudo isso é

sentido por ele e seus sócios
devido a boa aceitação que
têm tido ao apresentar o apa-
relho desenvolvido para ofere-
cer vantagens como ergono-
mia, estética, segurança, pela
dificuldade de roubo ou pela
possibilidade de ficar escondi-
do no móvel.

Produto – O trabalho final se
concretizou em duas linhas:
“Office”, voltado para empre-
sas e escritórios, e “Home”,
para o uso em casa. O
“Office” apresenta um móvel
mais resistente. Já no “Home”,
a prioridade foi à estética.

As vendas já começaram
e a procura por parceiros e
representantes comercias está
a todo vapor. Segundo os só-
cios, o grupo está aberto a ne-
gociações e novos planos. “Es-
tamos com uma expectativa
muito grande, desde o suces-
so de aceitação logo com a
Mesa Inteligente. Agora o pla-
no é expandir o produto” afir-
ma Sato.

Quem quiser conferir, a
mesa está exposta no show
room do próprio escritório, si-
tuado Av. Gustavo Adolfo 999
Sala 2. Tel: 6983-8457. Site:
h t t p : / / w w w . e a s y d e s k
solution.com.br.

NOVIDADE

Easydesk ingressa no
mercado brasileiro

DIVULGAÇÃO

Mesa idealizada por Kakuta
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Ele foi mais rápido que o
Rubinho ao conseguir a
pole position de uma

prova, aos 14 anos. No ano
seguinte, em 2002, foi vice-
campeão da mesma competi-
ção – desta vez, atrás da equi-
pe que contava com Massa,
Canaã e do próprio Rubinho.
Outro destaque em seu currí-
culo foi a ultrapassagem em
cima do colombiano Montoya
na prova de 2003. Após lutar
de igual para igual com a elite
da Fórmula 1 nas edições das
500 Milhas de Kart da Granja
Viana - “festa que reúne pilo-
tos do mundo inteiro” -, e ter
passagem bem-sucedida nas
pistas do País e na Europa, o
piloto Rafael Suzuki procura
patrocínio para seguir na F-3
Sul-Americana este ano.

Além de investir recursos
próprios (“graças ao último
ano de competições no kart”)
para seguir pisando fundo no
acelerador, o nikkei aguarda
apoio para participar da corri-
da no próximo fim-de-semana
(28 e 29/4). Apesar de não ter
participado da pré-temporada
da categoria – o que proporci-
onaria mais conhecimento do
carro e “quilometragem” -, o
nikkei, o menos experiente da
F-3 Sul- Americana, estreou
bem: os dois 4º lugares nos
dois dias de competição no
autódromo de Interlagos lhe
garantiram a 3ª posição na co-
locação geral.

“Já tinha corrido com ou-
tros carros na pista. Minha
adaptação foi boa, contei com
a ajuda do meu parceiro e da
equipe. Há muito equilíbrio,
todos têm chances de vencer
e, por isso, a troca de informa-
ções e os acertos fazem a di-
ferença”, explica. “Passagem
obrigatória” para quem um dia
deseja ingressar na categoria
máxima da modalidade, o cam-
peonato já contou com a parti-
cipação de Rubens Bar-
richello, Christiano da Matta,
Nelsinho Piquet, entre outros.
“Os participantes têm reco-
nhecimento internacional. O
vencedor recebe a super-licen-
ça, que é a qualificação para a
entrada na Fórmula 1”.

Apesar de considerar um
“ano de aprendizagem”, o “Ja-
ponês Voador”- apelido rece-
bido devido à série de pole
positions dos tempos do kart –
não descarta suas chances
para o título. “É difícil entrar
para perder. O campeonato é
longo, e quem manter a regu-
laridade pode sagrar-se cam-
peão”, complementa.

Planos e estilo – Competir na
Fórmula 1 sempre esteve en-
tre os planos do nikkei. Ele
sabe, porém, que a tarefa não
é fácil: as inúmeras possibili-
dades de chegar à categoria,
a falta de estrutura no País e a
concorrência são algumas das
dificuldades apontadas por
Suzuki.

“Cerca de 10 pilotos não
vão parar tão cedo. Assim, res-
tam aproximadamente 10 va-
gas”, calcula. Por isso, acre-
dita que a melhor postura é tra-
balhar para uma melhor per-
formance nas pistas. “Em pri-
meiro lugar, é preciso ser um
bom piloto profissional. Atingir
o topo é o resultado desse tra-
balho com a ajuda da sorte”.

Dos pilotos que chegaram
lá, ele cita o ídolo Ayrton
Senna, Michael Schumacher e
Fernando Alonso como refe-
rências. Mas coloca que ain-
da tem um longo caminho para
atingir o mesmo nível. Até a
própria personalidade (“quan-
do coloco algo na cabeça, vou
até o fim”) é considerada um
obstáculo muitas vezes. “Já
perdi um campeonato pratica-
mente ganho devido a um aci-
dente com um retardatário. A
vontade de vencer em exces-
so pode atrapalhar. Hoje, sei
que aprendemos mais nas der-
rotas do que nos sucessos.”

O início no kart – Os oito
anos nas pistas de kart foram
considerados sua “principal
escola”. Mesmo depois de ter
atingido a idade mínima (16
anos) para participar de “ca-
tegorias a alguns degraus abai-
xo da Fórmula 1”, o nikkei pre-

feriu continuar no kart.
“Aprendi desde os segre-

dos do carro até a me relacio-
nar com a equipe. Até hoje os
campeões andam de kart nas
horas vagas. Ele é responsá-
vel pelo desenvolvimento da
resistência física, do reflexo e
da agilidade.”

Desde os 10 anos de idade
na pista, Suzuki não acredita
que começar mais cedo, como
fez o ídolo Senna, aos 4, seja
um diferencial na carreira do
piloto. “O Takuma Sato [piloto
da Super Aguri da F-1] come-
çou com 19. O sucesso depen-
de da capacidade de cada
um.”

Japão no automobilismo –
O Japão é um país de tradição
no automobilismo. As equipes
Toyota, Honda e Super Aguri,
o motor Toyota na Williams e
em carros da Fórmula Indy, os
pneus Bridgestone, os campe-
onatos japoneses e o progra-
ma de desenvolvimento de pi-
lotos são provas disso.

“O Japão é uma das princi-
pais potências, talvez a mais
forte”, acrescenta Suzuki. O
investimento no esporte é a
razão do sucesso de equipes e
pilotos na Fórmula 1, na F-3
japonesa e em outros torneios
importantes, para ele.

Indagado sobre a falta de
um campeão japonês na prin-
cipal categoria, Suzuki afirma
que, “com o lado oriental e
ocidental”, espera preencher
esta lacuna um dia. “Quero me
tornar um campeão. Estou es-
tudando o idioma para poder
competir no Japão em breve.
Acho que a minha ascendên-

cia e a capacidade de me co-
municar em japonês serão pon-
tos a favor.”

(Gílson Yoshioka)

AUTOMOBILISMO

Destaque na F-3 Sul-Americana,
Rafael Suzuki procura patrocínio

Trajetória de Rafael
Suzuki do kart à F-3

Sul-Americana
2007

– Atual 3º colocado no Campeonato
Sul-Americano de Formula 3

2006
– Campeão Sul-Brasileiro
– Campeonato Brasileiro - pole position
– Campeonato Pan-americano - pole

position e vencedor da pré-final
– Vice-campeão paulista
– Seletiva de Kart Petrobras – finalista

pelo 4º ano consecutivo
2005

– Campeonato Pan-americano - 5º lu-
gar (brasileiro melhor colocado)

– 2ª tapa do Campeonato Europeu de
Kart - finalista

– Vice-campeão da Seletiva de Kart
Petrobras

2004
– Mundial de Kart - 16º lugar (sul-ame-

ricano melhor colocado)
– Campeonato Europeu - 35º lugar
– Campeonato Brasileiro - 3º lugar
– Seletiva de Kart Petrobras - finalista

2003
– Campeão da Copa Mercosul
– Campeonato Pan-americano - 6º

colocado
– Copa Brasil – pole position e vice-

campeão
– Porto Alegre Kart Cup – campeão
– Seletiva de Kart Petrobras – Finalista

2002
– 500 Milhas de Kart - 2º lugar
– Troféu Brasil - 3º lugar

2001
– 500 Milhas de Kart – pole position

2000
– Tricampeão Paulista

1999
– Bicampeão Paulista
– Vice-campeão Torneio de Verão

1998
– Campeão Paulista

SOFTBOL

Marília fatura o título da 4ª Taça Brasil Interclubes
Uma destacada atuação da

arremessadora Lívia Nakaya-
ma – eleita Melhor Jogadora
–durante as partidas semifinal
e final, e Marília, com a vitória
de 9 x 2 (called game na 5ª
entrada) sobre Maringá na fi-
nal, conquistou no último dia 15
o título da IV Taça Brasil de
Softbol Feminino Interclubes
Adulto. A terceira colocação
ficou com as meninas do Gi-
gante e em quarto o Anhan-
guera.

A competição, disputada
nos campos do Clube da Co-
munidade São Paulo Giant’s,
em São PauloGigante, em São
Paulo (SP), não constava do
calendário oficial da Confede-
ração Brasileira de Beisebol e
Softbol (CBBS) em função
dos Jogos Pan-Americanos –
as jogadoras da Seleção Bra-
sileira estão na Argentina,
onde disputam um Torneio Pre-
paratório para o Pan.

 Os clubes, no entanto, rei-
vindicaram e conseguiram in-

clui-lo na programação da
CBBS alegando ter mais atle-
tas adultas fora da Seleção.
Mesmo com os desfalques das
principais atletas, a Taça Bra-
sil foi bastante competitiva.

TABELA DE JOGOS
Fase Classificatória

Chave A
Coopercotia 2 x 5 Marília
Nippon Blue Jays 0 x 2

Maringá
Marília 8 x 3 Maringá

Coopercotia 3 x 5 Nippon
Blue Jays

Chave B – Campo 2
Dragons 7 x 17 Anhanguera

Gigante 9 x 1 Dragons
Gigante 3 x 0 Anhanguera

Fase Final
Chave Ouro

Marília 9 x 1 Anhanguera
(Semifinal)

Gigante 5 x 6 Maringá
(Semifinal)

Anhanguera 0 x 9 Gigante
(3º lugar)

Maringá 2 x 9 Marília (Final)

Chave Prata
Dragons 0 x 8 Coopercotia

(Semifinal)
Dragons 0 x 3 Nippon Blue

Jays (Final)
Premiação Individual

Melhor Rebatedora: Érika
Higa (Gigante – 71,50% )
Melhor Empurradora de
Carreiras: Priscila Okamoto
(Marilia – 8 ptos)
Rainha do Quadrangular:
Silvia Gonsales (Anhanguera –

3 ptos)
Melhor Arremessadora: Lívia
Nakayama (Marilia)
Melhor Receptora: Verônica
Fukunishi (Maringá)
Melhor Defensora Interna:
Vivian Siraichi (Maringá)
Melhor Defensora Externa:
Diana Kaneko (Anhanguera)
Melhor Jogadora: Lívia Na-
kayama (Marilia)
Técnico Campeão: Carlos
Nakamura

Equipe campeã exibe troféu após vitória sobre Maringá

DIVULGAÇÃO

BEISEBOL 2

São Paulo é campeão do
Interclubes Sub-20 Aberto

ERIC AKITA / CBBS

Com uma vitória na final
sobre o Anhanguera por 6 a 1,
o São Paulo BS faturou o títu-
lo do Campeonato Brasileiro
de Beisebol Interclubes Sub-
20 Aberto, encerrado no últi-
mo dia 15, em Ibiúna (SP).

O receptor Sérgio Muraka-
mi foi eleito o Melhor Jogador
do Campeonato. Já o arre-
messador Daniel Pereira, do
Anhanguera ficou com o prê-
mio de Jogador Mais Esforça-
do da competição.

“Com tantos atletas de qua-
lidade, que já servem a Sele-
ção Brasileira Adulta, como o
arremessador Gilmar Pereira
e o jardineiro-externo Fábio
Murakami, o nosso principal
desafio era buscar a coletivi-
dade do time. Com muito trei-
no e, principalmente, mostran-
do a importância da união, con-
seguimos criar uma identida-
de e formar esse time cam-
peão”, afirmou Anderson
Kudo, técnico do São Paulo.

Escalações inicias das equi-
pes na final (ordem de rebate-
dores):
São Paulo: Sérgio Murakami
(receptor), Ricardo Kirihara
(jardineiro-direito), Rodney
Hanaya (2ª base), Fábio Mu-
rakami (jardineiro-central),

Ramon Ito (3ª base), Leandro
Kirihara (rebatedor-designa-
do), Moacyr Morais (jardinei-
ro-esquerdo), Gilmar Pereira
(1ª base), Ricardo Honda (in-
terbases) e Vitor Ebisawa (ar-
remessador) - Técnico: Ander-
son Kudo.
Anhanguera: Rodrigo Honda
(interbases), Eric Shiraishi (2a-
base), Vinicius Teixeira (re-
ceptor), Ariel Frigo (jardineiro-
direito), Leonardo Oliveira
(rebatedor-designado), Caio
Cesar (jardineiro-central),
Felipe Fukue (jardineiro-es-
querdo), Fabio Murazawa (1a-
base), Daniel Yokoya (3a-
base) e Jun Sato (arremessa-
dor) - Técnico: Júlio Itikawa.

Placar:
SPO > 0 - 4 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 -
0 = 6 corridas / Hits: 11 / Erros: 1
ANH > 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0
- 0 = 1 coriddas / Hits: 1 / Erros: 1

Tabela de jogos:
SEMIFINAL (14/04)

São Paulo 11 X 0 Nikkei
Curitiba (called game na 7ª

entrada)
Gecebs 4 X 5 Anhanguera

(penalidade)
FINAL (15/04)

Nikkei Curitiba 5 X 11
Gecebs (3º lugar)

São Paulo 6 X 1 Anhanguera
(1º lugar)

Atletas mostraram técnica e força para superar adversários

BEISEBOL 1

Nippon Blue Jays vence a 1ª edição
do Brasileiro Semi-Veterano

O Nippon Blue Jays con-
quistou o título da edição inau-
gural do Campeonato Brasilei-
ro Interclubes Semi-Veterano
(30 anos) ao derrotar, no últi-
mo dia 15, em São Paulo, a
equipe do Shida por 14 x 9. A
terceira colocação ficou com
a Kinko, seguida por Indaiatu-
ba. O prêmio de Melhor arre-
messador ficou com o atleta do
Blue Jays, Renato Matumaru
, enquanto Ricardo Yokoyama,
de Indaiatuba, foi eleito o Jo-
gador Mais Esforçado.

RESULTADOS
Fase Classificatória

14/04 (sábado)
Grupo A (Bom Retiro)
Ibiúna 7 x 8 Indaiatuba
Ibiúna 12 x 15 Kinko

Indaiatuba 15 x 2 Kinko
Grupo B (Coopercotia)

Shida 0 x 10 Nippon Blue Jays
Shida 8 x 5 Coopercotia
Nippon Blue Jays 6 x 5

Coopercotia
Fase Final

15/05 (domingo)
Indaiatuba 5 x 6 Shida

(penalidade - Semifinal)
Nippon Blue Jays 4 x 0

Kinko (Semifinal)
Shida 9 x 14 Nippon Blue

Jays (Final)

PREMIAÇÕES
Por equipe

1º) Nippon Blue Jays; 2º) Shi-
da; 3º) Kinko; 4º)Indaiatuba

Individual
Melhor rebatedor - Yuji Ma-
dokoro (Indaiatuba - 62,5%)
2º Melhor rebatedor - Ricar-
do Mori (N.B.Jays - 50%)
Melhor empurrador de car-
reiras - Edson Hirano (Kinko
- 5 pontos)
2º Melhor empurrador de
carreiras - Yuji Madokoro (In-
daiatuba - 5 pontos)
Rei do Quadrangular - Fla-
vio Sassaki (N.B.Jays - 1 HR
/ 3 pontos)
2º Rei do Quadrangular -
Márcio Irikura (N.B.Jays - 1
HR / 1 ponto)
Melhor arremessador - Re-
nato Matumaru (N.B.Jays)
Arremessador destaque -
Ernesto Shimazaki (Shida)
Melhor jardineiro-interno -
Humberto Assano (Shida)
Melhor jardineiro-externo -
Gilson Kameoka (N.B.Jays)
Jogador Mais Esforçado -
Ricardo Yokoyama (Indaiatu-
ba)
Técnico campeão - Edson
Matsumoto (N.B.Jays)

Formado por atletas de até 30 anos, Nippon venceu Shida na final

DIVULGAÇÃO

“Competir no Japão pode levar à F-1”, afirma Rafael Suzuki, que começou a carreira no kart

ARQUIVO PESSOAL
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Após uma bateria de
shows realizados des-
de o começo do ano

no país, Joe Hirata parte para
uma nova turnê. É hora dos
brasileiros residentes no Japão
se divertirem com o estilo mu-
sical do nikkei, que mescla mú-
sicas sertanejas e japonesas.
E ainda desta vez, o espetácu-
lo promete inovação com o
grupo The Oriental Magic
Show.

“Será a fusão amistosa en-
tre música e magia atraindo
diferentes tipos de público em
um mesmo lugar”, define Hi-
rata. Cada um fará a sua per-
formance em apresentações
distintas, e no final, eles irão
interagir entre si de forma
descontraída. “Uma brincadei-
ra” afirma o cantor, que fará
parte de alguns números de
mágica e contará com os ilusi-
onistas para agitar a platéia.

Essa idéia surgiu por meio
da coincidência de ambos via-
jarem para o outro lado do mun-
do na mesma época. No entan-
to, o cantor revela que esse não
foi o principal motivo do elo. “O
que realmente decidiu a união
nessa turnê foi a amizade entre
nós”, frisa, visto que já traba-
lharam juntos em 1998. “De lá
pra cá os laços têm se fortale-
cido bastante” completa.

Logo na próxima semana,
a partir do dia 27, estréia a tem-
porada em diversas cidades
japonesas. Aichi, Gifu, Mie,
Shizuoka, Nagano e Gunma
são os locais onde as casas de
show receberão duas horas de
muita energia. E no dia 12 de
maio, a turnê é encerrada em
um espetáculo solo do cantor.

E se Joe está ansioso com
as exibições inusitadas que irá
promover? “Sim, como todas
as vezes” responde com gran-
des expectativas. Segundo ele,
a procura pelos convites e a

estrutura dos lugares onde irá
cantar ser melhor que em ou-
tras ocasiões têm sido bastan-
te estimulantes. “É uma expec-
tativa de qualidade” explica.

O intérprete musical ressal-
ta também que adora a terra de
seus ancestrais e o público de
lá. “Foi graças a eles [dekas-
seguis] que consolidei a minha
carreira. Sou muito grato por
isso”, revela. Assim, já é de seu
costume, durante as apresen-
tações, incentivar os especta-
dores em lutar e acreditar nos
sonhos. Além de se aproximar
dos fãs pelo fato de já ter tra-
balhado nas fábricas nipônicas.

Novo CD - Dentre as can-
ções que não podem faltar no
repertório estão: “Sonho de um

brasileiro”, “Lembranças”
cantadas nas duas versões, ja-
ponês e português, e “Kanpai”
de Nagabushi Tsuyoshi. Mui-
tos outros sucessos estão in-
cluídos na lista, principalmen-
te do mais recente CD,
intitulado “Joe Hirata - Edição
Especial Música Japonesa”, da
qual pretende divulgar.

É a primeira vez, em oito
anos de carreira, que o cantor
grava apenas melodias nipôni-
cas, embora essas músicas
sempre fazerem parte de seus
shows. “A pedidos e também
uma homenagem à comunida-
de que sempre me apoiou, re-
alizei esse trabalho” afirma.

Mas por que só agora? O
nikkei explica que procurou tra-
balhar na linha em português

MÚSICA

Joe Hirata realiza turnê inusitada
no Japão ao lado de mágicos

para se firmar no mercado
brasileiro e criar uma identida-
de própria, assim, não faria a
carreira pelo estereótipo orien-
tal. Entretanto, o resultado sur-
preendeu bastante o cantor,
sem esquecer dos elogios que
recebeu.

Tudo isso é refletido na
agenda lotada. Viajar para di-
versos lugares do território bra-
sileiro faz parte de sua rotina
que antecede a partida para o
Japão. Neste fim de semana
(20 e 21), por exemplo, o even-
to “Japan Fest” em Marília,
interior paulista, recebe o can-
tor. E no domingo (22) é a vez
do “Boi no rolete”, festa do
Kodomo no Sono em São Pau-
lo.

“É uma correria e uma pre-
ocupação muito grande antes
do show, mas ao subir no pal-
co parece que todo o cansaço
some” pontua. De acordo com
ele, a cada ano o público tem
aumentado, ainda mais agora
com a aproximação das come-
morações do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.

Em meio a tantas vitórias
que se acumulam no Brasil, Joe
revela que tem planos de con-
quistar também os japoneses,
porém, não agora. Para ele, é
preciso criar uma base forte,
uma vez que ganhar o mais tra-
dicional concurso de calouros
da TV NHK não é mais sufici-
ente para consolidar uma car-
reira entre os isseis. “Não pos-
so me prender a esse prêmio.
Por enquanto, é apenas um pro-
jeto futuro” determina.

Objetivos mais próximos
como levar a banda toda do
cantor parece ser um plano
mais palpável, visto que o con-
junto reúne cerca de 15 músi-
cos e somente o tecladista e o
guitarrista embarcam junto
com ele.

(Cibele Hasegawa)

Cantor embarca ao Japão para apresentar música da carreira

DIVULGAÇÃO

CINEMA

Fundação Japão apresenta
terceiro ciclo de ‘Sempre Cinema’

O terceiro ciclo do “Sem-
pre Cinema” da Fundação Ja-
pão apresenta o retrato dos
jovens que vêem sua vida ba-
lançada por questões familia-
res (A Mudança), aconteci-
mentos históricos (Época de
Garoto), opções políticas (Ju-
ventude sem Arrependimen-
tos) ou dramas pessoais (O
Mar mais Silencioso daquele
Verão; Escola II), notavelmen-
te representados por diretores
consagrados como Takeshi
Kitano, Yoji Yamada e Akira
Kurosawa.

As exibições são gratuitas,
com lotação máxima de 100
lugares por sessão, por ordem
de chegada. Todos os filmes
têm legendas em português.  A
terceira etapa da mostra de fil-
mes busca repetir o sucesso do
primeiro ciclo, realizado entre
outubro e dezembro de 2006,
e do segundo ciclo, com ses-
sões lotadas, de janeiro a mar-
ço de 2007.

 PROGRAMAÇÃO

Época de Garoto (Shonen
jidai, 1990, 117 min, cor), de
Masahiro Shinoda
24/04 (terça), às 19h30
26/04 (quinta), às 15h
Elenco: Tetsuya Fujita; Yuji
Horioka; Katshuhisa Yamaza-
ki; Shinsuke Ashida

Em 1944, o garoto Shinji re-
fugia-se dos bombardeios da
Segunda Guerra Mundial na
casa de seus parentes no inte-
rior da província de Toyama.

O Mar mais Silencioso da-
quele Verão (Ano natsu,
ichiban shizukana umi, 1991,
101 min, cor), de Takeshi Kitano
22/05 (terça), às 19h30
24/05 (quinta), às 15h
Elenco: Kuroudo Maki; Hiro-
ko Oshima; Sabu Kawahara;
Nenzo Fujiwara

Shigeru, portador de defici-
ência auditiva, trabalha como
ajudante num caminhão coletor
de lixo. Este filme foi escolhi-
do entre os dez melhores do
ano, pela revista Kinema
Jumpo.

Escola II (Gakko II, 1996,
122 min, cor), de Yoji Yamada
12/06 (terça), às 19h30
14/06 (quinta), às 15h
Elenco: Toshiyuki Nishida;
Hidetaka Yoshioka; Hiroshi
Kanbe; Ayumi Ishida

O carismático professor
Ryuhei, da escola para alunos
especiais de Hokkaido, sai em
busca de Takashi e Yuya, dois
estudantes desaparecidos.

Juventude sem Arrependi-
mentos (Waga seishun ni kui
nashi, 1946, 100 min, P & B),
de Akira Kurosawa
26/06 (terça), às 19h30
28/06 (quinta), às 15h
Elenco: Setsuko Hara; Denjiro
Okochi; Eiko Miyoshi; Susumu
Fujita

Em 1933 o exército japonês
toma a Manchúria e procura
controlar o próprio povo para
abrigar suas ambições expan-
sionistas. Primeiro longa da
história do cinema japonês a
focalizar a individualidade fe-
minina com ênfase e determi-
nação, principalmente na figu-
ra de Yukie, primorosamente
retratada pela atriz Setsuko
Hara.

SEMPRE CINEMA!
ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO EM SÃO PAULO (AV. PAULISTA,
37, 1º ANDAR)
LOTAÇÃO MÁXIMA: 100 LUGARES

FILMES COM LEGENDAS EM PORTUGUÊS

ENTRADA GRATUITA (NÃO É NECESSÁRIO

CONFIRMAR PRESENÇA)
INFORMAÇÕES: 11/3141-0110 /
INFO@FJSP.ORG.BR

SITE: WWW.FJSP.ORG.BR

“Juventude sem Arrependimentos, de Akira Kurosawa

DIVULGAÇÃO

Cena de “O mar mais silencioso daquele verão”

TRADIÇÃO

Instituto Niten comemora o ‘Dia
do Samurai’ em São Paulo

Apresentações de kobudo acontecem no Pavilhão Japonês

DIVULGAÇÃO

Instituído por iniciativa do
deputado federal William Woo
(PSDB) em 2005, quanto en-
tão vereador da cidade de São
Paulo, o “Dia do Samurai” é
comemorado no dia 24. A data
é uma homenagem ao funda-
dor do Instituto Niten, Jorge
Kishikawa, que comemora o
aniversário neste mesmo dia.

Kishikawa, médico do es-
porte, é considerado o princi-
pal representante dos antigos
estilos samurais (kobudo) no
Brasil, e costuma treinar anu-
almente com os mestres no
Japão com o objetivo de
reciclar seus conhecimentos.

Entre essas técnicas estão o
Niten Ichi Ryu (do samurai Mi-
yamoto Musashi), Suio Ryu (co-
nhecido pelo mangá Lobo Soli-
tário) e, Shindo Muso Ryu Jodo
(estilo que deu origem ao
Jojutsu, arte que utiliza o bastão).

No dia 24 (terça-feira), ha-
verá uma comemoração espe-
cial no Pavilhão Japonês, Par-

que do Ibirapuera, das 11h30
às 13h. O evento contará com
a presença de Kishikawa, que
fará demonstrações de kobudo
com alunos do Niten.

Mais informações sobre o
Instituto Niten podem ser encon-
trada no site www.niten.org.br

Dia será comemorado em SP

Hoje (21) e amanhã (22), a
TV Yomiuri Telecasting Cor-
poration, do Japão, estará em
Registro onde inicia as filma-
gens do documentário “Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil – Os jovens que cru-
zaram o oceano”, que marca
especialmente a comemoração
ao Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil. No próxi-
mo dia 22 está programada a
filmagem na fazenda da em-
presa Chá Ribeira e à tarde,
no Memorial da Imigração Ja-
ponesa, além de entrevistas
programadas com descenden-
tes de japoneses que vieram no
navio Kasato Maru, no início
do século 20.

 O programa, gravado em
parceria com a produtora bra-
sileira Aquamarine Produções
de Vídeo, pretende fazer a tra-
jetória dos imigrantes japone-
ses que chegaram o Brasil até
os dias atuais. As filmagens
que incluem Registro começa-
ram em 2007, com previsão de
término no final desse ano e

deverá ser exibido no Japão
em 2008, data comemorativa
do centenário da imigração.
Dentre os locais visitados que
fazem parte da história da imi-
gração estão cidades do esta-
do de São Paulo, regiões de
Mato Grosso do Sul e a gran-
de Amazônia.

Visita – O cônsul geral do Ja-
pão em São Paulo, Masuo Ni-
shibayashi, juntamente com a
consulesa Kikuko Nishibayashi
estiveram na cidade de Regis-
tro (SP) no último dia 19. Entre
outras atividades, descerrou a
placa comemorativa do Cente-
nário da Imigração Japonesa.
As autoridades visitaram a ci-
dade do Vale do Ribeira em
agradecimento ao convite feito
pelo prefeito, Clóvis Vieira
Mendes, para conhecer a cida-
de. Na ocasião, a Comissão
municipal do Centenário da
Imigração japonesa no Brasil
2008 foi  apresentada oficial-
mente no Bunkyo local.

CENTENÁRIO

TV japonesa inicia filmagens em
Registro sobre a imigração


