
ANO 13 – Nº 2251 – SÃO PAULO, 21 A 27 DE JANEIRO DE 2010 – R$ 2,50
www.jornalnippak.com.br

NIKKEY SHIMBUNTodos os segmentos do turis-
mo da Ilha Grande, distante 45
minutos de Catamarã dos por-
tos de Angra dos Reis e
Mangaratiba, no Rio de Janei-
ro, estão unidos para reverter
a informação divulgada pela
mídia que provocou a diminui-
ção sensível de turistas na ilha.
A informação foi confirmada
em primeira mão  pelo presi-
dente da Associação de Guias
de Turismo e Condutores de
Visitantes da Ilha Grande, Re-
nato Marques da Motta, à re-
portagem do Jornal Nippak,
que vistiou o local. Com o in-
tuito de traçar os planos para

a retomada das atividades lo-
cal algumas reuniões já foram
realizadas e outras estão pro-
gramadas entre os proprietá-
rios de pousadas. O dirigente
ratificou que a mídia divulgou
reportagens equivocadas com
erros de localização, pois nem
toda a ilha foi afetada pelo des-
lizamento. “Nem toda ela está
parada, a Vila do Abraão, re-
gião da ilha que reúne a pre-
feitura, o centro administrati-
vo, delegacia, Correios, e a
maior quantidade de pousadas
da ilha não sofreu nenhuma
conseqüência dos desmoro-
namentos.
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DIVULGAÇÃO

Com estréia marcada para
sexta-feira no circuito de ci-
nemas do Brasil, o longa “As-
tro Boy” promete eternizar a
saga do menino robô, criado
por Osamu Tezuka, em 1952,
no Japão e, que anos mais tar-
de, se tornaria o primeiro
animê da história. Promovido
pela Paris Filmes o lançamen-
to foi prestigiado por perso-
nalidades como o apresenta-
dor Rodrigo Faro, da
Record, que faz dublagem do
personagem.

Longa de animação “Astro Boy” estreia
nas telonas do País nesta sexta-feira

Pela 2ª vez em 60 anos de his-
tória, Mogi das Cruzes sediará
o Campeonato Brasileiro In-
tercolonial de Tênis de Mesa.
A 1ª foi em 2004, com suces-
so total. Daí seus dirigentes re-
solveram repetir a dose em
2010. A competição aconte-
ce de 22 a 24, no Ginásio Mu-
nicipal de Esportes. Carlos

DIVULGAÇÃO

60º Intercolonial de Tênis
de Mesa acontece em Mogi
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Nomura e Marlene Takahashi,
juntamente com sua equipe do
Kosmos e da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes, na figura
do ex-atleta da seleção brasi-
leira de basquete, Nilo, não têm
medido esforços para realizar
este que é considerado o maior
torneio de tênis de mesa da
América Latina.

Proprietários de pousadas querem
mostrar que “o sol brilha” em Ilha Grande

CASARÃO DO CHÁ – O
artista plástico Akinori Naka-
tani reassumiu a direção da
Associação de Preservação
do Casarão do Chá. Seu
antecessor, Wagner Zara-
mello, que ficou quase dois
anos no cargo, pediu demis-

são por problemas de saúde.
Nesse período, Nakatani con-
ta que acompanhou todo o
processo de restauração pelo
qual passa o imóvel, conside-
rado um dos principais sím-
bolos da imigração japonesa
em Mogi das Cruzes.

Nakatani explica que o traba-
lho de restauração do Casa-
rão do Chá, localizado no
bairro do Cocuera, encontra-
se atualmente em sua segun-
da fase. Se dependesse da
Administração Municipal, a
ideia era concluir as obras e

reabrir o Casarão do Chá nas
comemorações dos 450 anos
de Mogi das Cruzes, em se-
tembro deste ano. Nakatani,
porém, afirma que não existe
pressa em concluir as obras.
“A intenção é fazermos uma
reforma bem feita”, disse.

—––––––––––—–| pág 09

CCBB Brasília
exibe produção
cinematográfica
japonesa
O CCBB Brasília realiza, em
parceira com a Embaixada do
Japão, a mostra de cinema Cool
Japan, que aborda a produção
japonesa contemporânea, co-
nhecida como Japan Pop. De
forma a ilustrar as mudanças e
as diferenças do que se faz hoje
em cinema no Japão, a mostra
também conta com filmes que
são referências de cineastas que
são marcos da história da cine-
matografia do país.
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Toshiaki Yamamura, na Uces, e Michiko
Tamashiro, na Aomori, são reeleitos
Em Assembleia Geral Ordiná-
ria realizada no último dia 16,
no Bunkyo de Ibiúna (SP), a
Uces reelegeu o atual presi-
dente Toshiaki Yamamura
para mais um mandato, con-

—–––––——––––––––––––––––——––––––—–| pág 03

forme antecipou o Jornal
Nippak na edição da semana
passada. Já a Associação
Aomori Kenjin do Brasil ree-
legeu  atual presidente, Michi-
ko Tamashiro.



2 JORNAL NIPPAK São Paulo, 21 a 27 de janeiro de 2010

EDITORA JORNALÍSTICA
UNIÃO NIKKEI LTDA.

CNPJ 02.403.960/0001-28

Rua da Glória, 332 - Liberdade
CEP 01510-000 - São Paulo - SP

Tel. (11) 3208-3977

Fax (11) 3208-5521

Publicidade:
Tel. (11) 3208-3977
Fax (11) 3341-6476

jornalnikkei@nikkeyshimbun.com.br

Diretor-Presidente: Raul Takaki
Diretor Responsável: Daniel Takaki

Jornalista Responsável: Takao Miyagui (Mtb. 15.167)
Redator Chefe: Aldo Shiguti

Redação: Afonso José de Sousa
Colaboradores: Kuniei Kaneko (Registro),

Shigueyuki Yoshikuni (Lins), Célia Kataoka (Campinas),
Paulo Maeda (Paraná) e Osmar Maeda (Zona Norte)

Periodicidade: semanal
Assinatura semestral: R$ 60,00

jornaldonikkey@yahoo.com.br
www.jornalnippak.com.br

FUJIMA – A Companhia de
Dança Kabuki realizou no dia 10
de janeiro, no Grande Auditório
do Bunkyo (Sociedade Brasilei-

ra de Cultura Japonesa e de
Assistência Social), Dança em
Comemoração ao Ano Novo.
Para encerrar o evento com

chave de ouro foi apresentada
a dança “Odoru! Odoru! Odo-
ru! orquestrada pela NAK do
Brasil. Fotos: Jiro Mochizuki

BONENKAI DE RENATO
CHIBANA –  Consagrados cantores de
karaokê como Alexandre Hayafuji, Fábia

Miasake, Mário Chibana, Sérgio
Tanigawa, Noriaki Ejima, Humberto Kenji

e Norton Miasake, entre outros, deram um
show exclusivo no dia 13 de  dezembro,

no 4º Bonenkai do professor  Renato
Chibana, na Chácara de Felício Hirata,
admirador e amigo do professor. (Leia

mais na página 5)

Humberto Kenji, a grande surpresa do Bonenkai
de Renato Chibana

Yoriko Yamaguchi

Humberto Kenji entre Mário e Renato Chibana

Kokichi, Massanori e Etsuko Chibana com
Mariana Kataoka

Mariana Kataoka

Aquico Miyamura Amélia, Yoriko e Konno

Professor Roberto Maeda Renato Chibana

YUTAKA TOYOTA –  Em
comemoração aos seus 50 anos
de carreira, o artista plástico
Yutaka Toyota realizou a expo-
sição “Espaço Invisível” na Cul-
tura Inglesa de São Paulo. No

dia 14, um dia antes do encerra-
mento, aconteceu o lançamen-
to do livro “Yutaka Toyota – 50
Anos de Arte”, escrito pela pin-
tora e doutora em História da
Arte, Sonia Prieto. O evento

contou com a presença do côn-
sul geral do Japão em São Pau-
lo, Kazuaki Obe, e da consule-
sa, Keiko Obe, e do deputado
federal Walter Ihoshi (DEM-
SP). Fotos: Jiro Mochizuki

INTERCÂMBIO – O pre-
feito  de Maringá (PR), Silvio
Barros, recebeu no último dia
13 um grupo de jovens marin-
gaenses que viajou para o Ja-
pão no dia 19, através do in-
tercâmbio firmado pelas cida-
des irmãs – Maringá e Kako-
gawa. A comitiva, formada
por 10 pessoas, é presidida
pelo vice presidente da
Acema, Nelson Matsuda, e
passará pelas cidades de Tó-
quio, Osaka e Kakogawa, sen-
do recebida por lideranças
desses municípios, entre elas
o prefeito de Kakogawa. To-

dos os anos um grupo de ma-
ringaenses embarca para o Ja-
pão e Maringá recebe uma co-

mitiva de Kakogawa. Esse
será o 15º grupo maringaense
que fará o intercâmbio.

SHINNENKAI – A Câ-
mara de Comércio e In-
dústria Japonesa do Brasil
realizou na sexta-feira pas-
sada (15) seu tradicional
Shinenkai com a presença
de diversas autoridades,
entre elas o embaixador do
Japão no Brasil, Ken Shi-
manouchi, e o cônsul ge-
ral do Japão em São Pau-
lo, Kazuaki Obe, além de
diversos empresários. Fo-
tos: Jiro Mochizuki

INTERCÂMBIO – O de-
putado Min Suk Ahn, do Par-
tido Democrático da Coréia,
esteve no último dia 13 na
Prefeitura Municipal de Cu-
ritiba (PR), onde foi recebi-

do pelo secretário de governo
Rui Hara. O deputado veio
conhecer experiências vitori-
osas na gestão da cidade, com
destaque para o transporte co-
letivo. “Curitiba é um exem-

plo em transporte coletivo
para todo o mundo. Venho
aqui em busca de informa-
ções que estarei levando ao
meu país para estudos”, ex-
plica o deputado.
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Akinori Nakatani reassume
presidência da associação

CASARÃO DO CHÁ

COMUNIDADE/AOMORI

Michiko Tamashiro é reeleita
para mais um mandato

A Associação Aomori
Kenjin do Brasil realizou no
dia 17 deste mês, em sua
sede, em São Paulo, sua As-
sembleia Geral Ordinária. Em
pauta, a apresentação das
atividades de 2009 e os pla-
nos para 2010; leitura do
balancete contábil; reforma
do prédio e eleição da nova
diretoria.

A atual presidente, Michi-
ko Tamashiro, que encabeçou
a chapa única, foi reeleita
para mais um mandato. Além
dela, assumiram também:
Marina Tikazawa (vice-presi-
dente), Odete Matsumoto (1ª
Secretária), Amilton Morais
(2º Secretário), Amélia Ca-

margo Neves (1ª Tesoureira),
Miyoko Kosaka Furuya (2ª
Tesoureira), Maria Satiko S.
Nawa (Diretora Social),
Miriam Ogasawara (Vice-Di-
retora), Luiza Kosaka Shima-
bukuro (Diretora Cultural) e
Lílian Miyamoto (Vice-Dire-
tora). Conselho Fiscal: Shugo
Narita e Adhemar Tikazawa.

A nova diretoria da Associação Aomori Kenjin do Brasil

NIKKEY SHIMBUN

Oartista plástico Akinori
Nakatani reassumiu a
direção da Associação

de Preservação do Casarão do
Chá. Seu antecessor, Wagner
Zaramello, que ficou quase
dois anos no cargo, pediu de-
missão por problemas de saú-
de. Nesse período, Nakatani
conta que acompanhou de per-
to todo o processo de restau-
ração pelo qual passa o imó-
vel, considerado um dos prin-
cipais símbolos da imigração ja-
ponesa em Mogi das Cruzes.

Nakatani explica que o tra-
balho de restauração do Ca-
sarão do Chá, localizado no
bairro do Cocuera, encontra-
se atualmente em sua segun-
da fase. Iniciada em novem-
bro do ano passado, esta se-
gunda etapa, que recebeu in-
vestimento de R$ 277.887,52
do Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional
(Iphan) – dos quais 8% ou R$
22.231,00 como contrapartida
da Prefeitura Municipal de
Mogi das Cruzes – é, na ver-
dade, uma extensão da primei-
ra, que teve início em setem-
bro de 2005 e término em ju-
lho de 2006.

Na primeira etapa, que
teve investimento de cerca de
R$ 270 mil – recurso liberado
pelo Fundo Nacional de Cul-
tura do Ministério da Cultura
com 20% de contrapartida da
Prefeitura – foram priorizados
a retirada do telhado e remo-
ção das paredes, além da im-
plantação de uma cobertura
metálica. “Contratamos tam-
bém o trabalho de um carpin-
teiro do Japão para a troca da
madeira. Trata-se de um ser-
viço complicado e delicado”,
conta Nakatani.

Segundo ele, não existe
previsão de término sequer da
segunda etapa, mas já existe
uma empresa interessada em
arcar com os custos da tercei-
ra e última etapa, que incluiria,
basicamente, o acabamento.

Em novembro do ano pas-
sado, em audiência com o se-
cretário de Estado da Cultura,
João Sayad, o prefeito de
Mogi, Marco Bertaiolli conse-

guiu a liberação do projeto, re-
provado na primeira tentativa.
O encontro contou com a pre-
sença do vereador Pedro
Komura e do secretário muni-
cipal de Cultura, José Luiz
Freire de Almeida.

Na ocasião, Bertaiolli expli-
cou ao secretário da Cultura,
e também ao secretário-adjun-
to, Ronaldo Bianchi, e ao che-
fe de Gabinete, Sérgio Tiezzi,
que a conclusão das obras de
restauração do Casarão do
Chá será realizada com patro-
cínio da iniciativa privada. “A
empresa Gerdau, que mantém
uma unidade em Mogi das Cru-
zes, irá arcar com as despe-

sas finais do restauro, estima-
das em R$ 650 mil, o que para
nós é motivo de muita satisfa-
ção”, disse. A solicitação do
prefeito será aprovada pelo
Programa de Ação Cultural
(ProAC), que beneficia o pa-
trocinador com descontos no
ICMS.

A ideia era concluir as
obras e reabrir o casarão do
Chá nas comemorações dos
450 anos de Mogi das Cruzes,
em setembro deste ano. Na-
katani, porém, afirma que não
existe pressa em concluir as
obras. “Apesar de não termos
participado desta reunião, va-
mos entrar novamente com a

inscrição junto ao ProAC. Ain-
da falta azer muitas coisas.
Existem vários detalhes impor-
tantes que não podemos pas-
sar por cima. Não dá para fa-
zer de qualquer jeito”, obser-
va Nakatani, lembrando que,
para esta segunda etapa, a
Gerdau e a Júlio Simões en-
traram com a contrapartida de
8% ou R$ 22.231,00 para que
o Iphan liberasse o recurso. “O
orçamento foi aprovado pela
Câmara de Vereadores mas
até agora não saiu”, garante
Nakatani, acrescentando que,
após a aprovação do ProAC,
o prazo para a sua conclusão
é de dois anos.

Turismo – “Mas acredito
que, aprovado o projeto pelo
ProAC, em um ano é possí-
vel reabrir o Casarão. Não
temos pressa. Estamos fazen-
do o possível e o que está ao
nosso alcance para encurta-
mos o tempo. Mas nossa in-
tenção é fazermos a restau-
ração bem feita”, conta Na-
katani, lembrando que, depois
de pronto, o Casarão do Chá
deve abrigar ateliês de cerâ-
mica, vidro e marcenaria, e
exposições, transformando-se
em um ponto turístico.

(Aldo Shiguti)

Casarão do Chá é considerado um dos principais símbolos da imigração japonesa em Mogi

NIKKEY SHIMBUN

Restauração do imóvel encontra-se atualmente na 2ª etapa

DEBATES

Pólo Industrial de Manaus
caminha para recuperação total

As empresas japonesas re-
presentam 6% de todas as
empresas do Pólo Industrial de
Manaus, que significa em tor-
no de 50% de investimentos
das empresas estrangeiras;
25% dos 100 mil empregos di-
retos e 25% do faturamento.

A crise econômica mundi-
al iniciada pela Lehman
Brothers holdings nos Estados
Unidos afetou o Brasil e con-
seqüentemente o Pólo indus-
trial de Manaus.

As empresas aqui instala-
das traçaram estratégias diver-
sas como revisão de projetos,
postergação dos investimentos,
lançamentos de novos mode-
los adequando-se ao mercado.

Empresas do setor de duas
rodas, por exemplo, buscaram
acordos com os governos es-
tadual e federal para garantir
a manutenção do número de
empregados em troca de van-
tagens fiscais temporárias.

O governo Estadual isentou
o IPVA e elevou o incentivo
do ICMS. Na esfera federal
foi concedida a isenção da
Cofins e da taxa administrati-
va que é cobrada pela Suframa
para importação dos insumos.

Ainda na esfera federal
outras medidas importantes
foram tomadas que contribuí-
ram para recuperação da eco-
nomia, como por exemplo: a
redução do IPI para a indús-
tria automobilística estenden-
do-se para os materiais de
construção, produtos da linha
branca, construção civil no pro-
jeto Minha casa, Minha Vida
e expansão do crédito.

As medidas tomadas pelo
governo contribuíram para que

as Indústrias do Pólo Eletroele-
trônico iniciassem uma recupe-
ração a partir do 2º semestre.
Conforme os dados recentes
divulgados pela Suframa, é de
que o PIM atingiu US$ 672,8
milhões em exportações no pe-
ríodo de janeiro a outubro deste
ano e no mês de outubro regis-
trou faturamento de US$ 3.02
bilhões, segunda melhor marca
mensal em toda a história do Pólo
Industrial de Manaus.

As linhas de televisores
tela de Plasma e LCD tiveram
crescimento em torno de 30%
até o momento em relação ao
mesmo período do ano passa-
do e a perspectiva das indús-
trias de eletroeletrônico é que
até o encerramento desse
exercício a recuperação do
faturamento seja equivalente
ao ano anterior.

Com perspectivas reais de
recuperação total no próximo
exercício, as indústrias do pólo
eletroeletrônico ampliarão a
produção de televisores tela de
Plasma e LCD em virtude da
copa do mundo de 2010, sendo
que diversos modelos já sairão
de fábrica com o conversor de
imagem digital embutido, con-
forme exigência legal introdu-
zida pelas Portarias Interminis-
teriais e a partir de 2011 todos
os modelos de televisores sai-
rão de fábrica com o conver-
sor de imagem digital embutido
beneficiando o consumidor.

*Iuquio Ashibe é vice-presiden-
te da Câmara e Indústria Nipo-Bra-
sileira do Amazonas, presidente
do Conselho do Centro das In-
dústrias do Amazonas e diretor
administrativo da Panasonic

Iuquio Ashibe: “Perspectivas reais de recuperação total”

DIVULGAÇÃO

Em Assembleia Geral Or-
dinária realizada no último dia
16, no Bunkyo de Ibiúna (SP),
a Uces (União Cultural e Es-
portiva Sudoeste) reelegeu o
atual presidente Toshiaki Ya-
mamura para mais um manda-
to, conforme antecipou o Jor-
nal Nippak na edição da se-
mana passada.

A Assembleia contou com
a participação de cerca de 60
pessoas, entre elas 14 presi-
dentes de associações nipo-
brasileiras filiadas à Uces e
membros de Departamentos
Femininos de diversos Bun-
kyos do Vale do Ribeira, como
já está virando tradição nas
reuniões da Uces. Destaque
ainda para a presença do de-
putado estadual Samuel Mo-
reira, líder do PSDB na As-
sembleia Legislativa do Esta-
do de São Paulo.

Por sinal, segundo Yama-
mura, o anúncio da estrutura-

COMUNIDADE/UCES

Reeleito, Toshiaki Yamamura cria Departamento de Comunicação
da imprensa aos trabalhos da
Uces. O Toshiaki Yamamura
sentiu necessidade de criar um
departamento específico, que
dialogue diretamente com os
jornais, porque o crescimento
da Uces está intrisicamente li-
gado ao trabalho da mídia”,
esclareceu Akio Ogawa.

Conselho Deliberativo –
Além de Toshiaki Yamamura,
assumiram também Mitsuru
Minami (1º Vice/Pilar do Sul),
Sussumu Araki (2º Vice/
Acenbo) e Nobuki Takano (3º
Vice/Ibiúna). Na ocasião, foram
eleitos os melbros dos Conse-
lhos Deliberativo e do Conse-
lho Fiscal. O CD terá à frente
o presidente Silvio Yoshiharu
Furukawa (Vargem Grande
Paulista) e os vices Paulo Mi-
tsuru Yasuda (União Cultural e
Esportiva Nikkei de Sorocaba)
e Takeshi Hirose (Piedade).

(Aldo Shiguti)

ção do Departamento Femini-
no e do departamento de Co-
municação da Uces foi “am-
plamente aplaudido pelos mem-
bros”. Para o cargo de diretor
de Comunicação, ficou defini-
do o nome do presidente do
Instituto Ícaro, Akio Ogawa.
Para que isso ocorresse, Oga-

wa, que também é membro do
Conselho Deliberativo do Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social), teve que se as-
sociar à Associação Cultural e
Esportiva de Tapiraí.

“Basicamente, minha tare-
fa será a de facilitar o acesso

Toshiaki Yamamura (2º a partir da esq) com os diretores da Uces

NIKKEY SHIMBUN
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Proprietários de pousadas de Ilha Grande querem
mostrar que infraestrutura permanece a mesma

TRAGÉDIA

Todos os segmentos do
turismo da Ilha Grande,
distante 45 minutos de

Catamarã dos portos de An-
gra dos Reis e Mangaratiba,
no Rio de Janeiro, estão uni-
dos para reverter a informa-
ção divulgada pela mídia que
provocou a diminuição sensí-
vel de turistas na ilha. A infor-
mação foi confirmada em pri-
meira mão pelo presidente da
Associação de Guias de Turis-
mo e Condutores de Visitan-
tes da Ilha Grande, Renato
Marques da Motta, à reporta-
gem do Jornal Nippak, que
visitou o local (leia abaixo).
Com o intuito de traçar os pla-
nos para a retomada das ativi-
dades local algumas reuniões
já foram realizadas e outras es-
tão programadas entre os pro-
prietários de pousadas.

O dirigente ratificou que a
mídia divulgou reportagens
equivocadas com erros de lo-
calização, pois nem toda a ilha
foi afetada pelo deslizamento.
“Nem toda ela está parada, a
Vila do Abraão, região da ilha
que reúne a prefeitura, o cen-
tro administrativo, delegacia,
Correios, e a maior quantidade
de pousadas da ilha – são mais
de 100 pousadas –, não sofreu
nenhuma conseqüência dos
desmoronamentos que ocorre-
ram na praia do Bananal e em
Angra. Portanto estamos uni-
dos para mostrar para a mídia
que temos infra-estrutura para
receber o turismo normalmen-
te como vinha acontecendo
antes do ocorrido”, explica.

De acordo com ele a po-
pulação e os moradores estão
enfrentando um prejuízo gran-
de, porque apenas na Vila
Abraão, mais de 70% dos tu-
ristas cancelaram as estadias.
“Financeiramente eu não sei
calcular, mas para uma tem-
porada imagino a grandeza do
prejuízo. A queda do movimen-
to foi abrupta”, esclarece.

Apesar das pessoas assus-
tadas com o acidente, Renato da
Motta acredita que em breve a
imagem da ilha estará recupe-
rada. “Foi uma coisa muito pon-
tual que aconteceu na ilha, já
estamos trabalhando para mos-
trar para a mídia que a recupe-
ração vai se dar nos próximos
meses, porque não tivemos pro-
blema de energia, de abasteci-
mento de água, e retirada de lixo.
Todos os serviços fundamentais
como posto de saúde estão fun-
cionando, e não tem motivo para
alarde tão grande”, assegura.

Segundo ele algumas pes-
soas cancelaram as reservas
num primeiro momento, mas já
percebe que muitas estão vol-
tando, telefonando e vendo que
a mídia não está colocando a
tragédia como tão grave. “Já
estamos tendo movimento, as
pessoas circulando, a vida já
começa a se restabelecer”,
garante Renato da Motta.

Investimentos – Para o
Subprefeito de Ilha Grande,
Paulo Bicalho, o deslizamento
na Enseada do Bananal foi um
caso isolado que não provocou
problemas no resto da ilha.
“Foi um incidente da natureza,
a prefeitura e o governo
fluminense deram o apoio ne-
cessário com geólogos na re-
gião”, confirmou.

Localizada no Litoral Sul do
Rio de Janeiro Ilha Grande tem

193 km quadra-
dos, 80% dela é
área protegida
por unidades de
conservação,
ou seja, uma
parte é parque
estadual e outra
reserva biológi-
ca. Outra por-
ção um pouco
menos restrita

engloba as vilas, locais estes
onde se podem construir edifi-
cações como casas e comér-
cio. “Essas unidades são
geridas pelo governo do Esta-
do, o parque tem uma restri-
ção de não poder habitar, só
se pode passear e a reserva
biológica é muito restritiva”,
conta Renato da Motta.

Na ilha circulam apenas
veículos oficiais como da polí-

e Serviços Públicos de Angra
dos Reis. “Por mais que esta-
mos consternados, a ilha está
pronta para receber os turistas,
continuamos com a matéria-pri-
ma do turista, artesanato e os
equipamentos turísticos”, frisa.

A proprietária da Betos e da
Yes Pousada (na Vila Abraão),
Graça Braz, acusa que a dimi-
nuição de turistas na ilha foi
provocada por uma “declara-
ção infeliz” que o secretário de
Estado de Saúde e Defesa Ci-
vil, Sérgio Côrtes, falou para a
mídia. “Não queremos meter os
pés pelas mãos, não criar cus-
tos sem podermos. Queremos
mostrar que o sol brilha na ilha
intacta, dar uma injeção de âni-
mo nos comerciantes para não
ficarem tristes, não ache que a
situação vai se reverter por si
só. Temos que investir em pu-
blicidade, unir e divulgar a ilha”,
apregoa Graça Braz.

Com a intenção de deter-
minar o que tem que ser feito
da melhor maneira possível,
ela antecipa que reuniões es-
tão sendo promovidas na Yes
Pousada, com os donos das
pousadas.

(O repórter Afonso
José de Sousa viajou a

convite da Yes Pousada)

Proprietários querem mostrar que a infraestrutura continua a mesma para receber turistas
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Independente disso ele se
reuniu recentemente com re-
presentantes do Banco Inter-
nacional para a Reconstrução
e o Desenvolvimento (Bird),
para conversar sobre os inves-
timentos na ampliação da infra-
estrutura da ilha, como a re-
forma e ampliação do cais de
turismo na Vila Abraão a fim
de atender melhor os morado-
res e turistas; saneamento; cri-
ação de um centro de informa-
ções turísticas e a recupera-
ção da estrada Abraão-Dois
Rios. Também está previsto
um estudo de capacidade de

carga turística da ilha.

O sol brilha – O presidente da
Fundação de Turismo de An-
gra dos Reis (TurisAngra),
Marcos Vinicius Barbosa, dis-
se que providências estão sen-
do tomadas diante de apenas
um dispositivo turístico afetado
no estado, dos muitos existen-
tes. Ele revelou que antes do
acidente Angra dos Reis rece-
berá investimentos do Progra-
ma de Desenvolvimento do Tu-
rismo (Prodetur), procedentes
do Ministério do Turismo e da
Secretaria de Obras, Habitação

Renato da Mota e a proprietária da Yes Pousada, Graça Braz

Infraestrutura da ilha inclui parque estadual e reserva biológica
cia, bombeiros, da prefeitura e
do posto de saúde, carros par-
ticulares não existem no local.
O lixo da ilha é recolhido por
um veículo da prefeitura e
transportado em um barco
para Angra dos Reis onde é
separado e armazenado. “Cos-
tumamos dizer que um dife-
rencial da ilha é não ter a mo-
vimentação de automóveis, é
proibido qualquer tipo de veí-
culo a combustível. Aqui pode
andar a pé, de barco, de bici-
cleta, aqui a poluição é zero”,
assegura.

Atualmente a população da
ilha é estimada em torno de
sete mil pessoas, só na Vila do
Abraão são cerca de três mil
moradores fixos e flutuantes,
donos de casas no local que
trabalham no Rio de Janeiro e
permanecem na ilha apenas
nos fins de semana e nas féri-
as. (AJS)

Situação difícil preocupa proprietários
de pousadas na Enseada do Bananal

Com o intuito de reverter
o quadro complexo os donos
das pousadas na Enseada do
Bananal aguardam primeira-
mente uma posição da Sub-
prefeitura da ilha, se interdi-
tam ou não os estabelecimen-
tos oficialmente por meio de
documento. Já para atrair no-
vamente os turistas para o lo-
cal eles pretendem investir em
marketing pesado, baixar os
valores das estadias e contra-
tar uma assessoria de impren-
sa para divulgar a região afe-
tada em parte pelo deslizamen-
to. Também planejam realizar
eventos como um campeona-
to de pesca no segundo sába-
do de março e o Festival do
Japão em julho.

A proprietária da pousa-
da Recanto dos Pássaros, na
praia de Maguariqueçaba,
Carmen Ueti, gostaria que a
mídia mostrasse que Ilha
Grande não é só a Enseada
do Bananal, mas têm várias
outras praias. Para ela a mídia
tem que reverter a situação
uma vez que possui esse po-
der, de verificar e mostrar
que a ilha voltou ao normal.
“Quem viu ou ouviu o que foi
passado pela mídia, e não
conhece o local se assusta.
Ouvi histórias que no Bana-
nal as pessoas têm cancela-
do estadia até no Carnaval,
estamos em janeiro ainda. Lá

vai levar um tempo para ar-
rumar, mas o resto dá pra
continuar. Tem que começar
pela própria mídia incentivan-
do as pessoas a voltar”, sus-
tenta.

Carmen Ueti revela que
desde a primeira semana
após o desmoronamento, gru-
pos cancelaram estadia, mas
as pessoas que tentam can-
celar ela está conseguindo
convencer a desistir. “Quem
tem comparecido aqui e ven-
do que está tudo normal, nós
estamos pedindo para divul-
gar, essas pessoas estão nos
ajudando também, algumas
que estavam em dúvida, es-
tão voltando”, avalia ela ao
calcular que viu uma queda
de 50% de turistas em sua
hospedaria.

O movimento no Recanto
dos Pássaros, segundo ela, é
maior na alta temporada que
abrange os dias 27 de dezem-
bro a 20 de janeiro. A estala-
gem tem capacidade para aten-
der 90 pessoas em 31 aparta-
mentos, e no cardápio também
são servidos pratos da culiná-
ria japonesa como missoshiro
e sashimi. No local da pousa-
da havia a fábrica de sardinhas
Esperança que iniciou as ativi-
dades em 1948, sendo fecha-
da em 1995 quando Yusei Ueti
inaugurou a Recanto dos Pás-
saros. (AJS)

A proprietária do Recanto dos Pássaros, Carmen Ueti
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Na ilha circulam apenas veículos oficiais; no detalhe, Renato Marques da Mota
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A amizade, o carisma e a
luta do cantor e professor Re-
nato Chibana se resume numa
façanha: reunir estrelas do
Karaokê, consagrados canto-
res premiadíssimos em concur-
sos realizados pelo Brasil. Ale-
xandre Hayafuji, Fábia Miasa-
ke, Mário Chibana, Sérgio
Tanigawa, Noriaki Ejima,
Humberto Kenji e Norton Mi-
asake. A nata da música japo-
nesa deu um show exclusivo
no dia 13 de dezembro, no 4º
Bonenkai do professor Rena-
to Chibana, na Chácara de
Felício Hirata, admirador e
amigo do professor.

Os alunos, reunidos no
Kouhaku, demonstraram que
vieram para ficar e fazer his-
tória junto a Renato. As mu-
lheres venceram este ano, com
a promessa de uma virada no
ano que vem. O som, a cargo
de Celso Aoki e Mamoru Ha-
yashi, com a coordenação de
Aquico Miyamura, Tereza
Nakazawa e Vitório Uehara,
deram vida ao ambiente. E os
familiares, junto à churrasca-
ria Hirata, no sistema motiyori,
trouxeram doces e salgados,
numa fartura peculiar nessa
confraternização entre ami-
gos. Estavam presentes, os
pais de Fábia Miasake, Take-
shi e Yoko Tanabe, diretores da
Abrac (Associação Brasileira
da Canção), Nilton Suzuki, di-
retor da UPK, Aquico Miya-
mura e Alberto Nashiro, pre-
sidente e vice, respectivamen-
te, da Liga Centro-Oeste, o

CIDADES/CAMPINAS

Renato Chibana reúne estrelas do karaokê em Campinas

Kenji, Maeda, Fábia, Norton, Mário, Ejima, Tanigawa, Hayafuji e
Renato Chibana (em sentido horário)

nou Raul Gil num jantar kara-
okê que ele participou, pela
semelhança com a voz do rei
do rock, Elvis Presley”, disse.
Ao contrário do que muitos
pensam, Kenji nunca assistiu
os filmes de Elvis e revela: ”Eu
admiro mais o cantor Barry
Manilow do que o Elvis
Presley”.  Na época, lhe foi
oferecido para sair do progra-
ma dois carros e mais
10.000,00, o equivalente a 60
mil reais, mas ” Raul nunca
falou em um valor total em di-
nheiro ”, disse.   Ao negar as
propostas para sair do progra-
ma, Humberto continuou  fir-
me no seu propósito e revelou
: ”Não é marmelada, é verda-
deiro, o apresentador faz a pro-
posta e fica quem quer”. Ape-
sar disso, Humberto continuou
ao lado de grandes talentos e,
até hoje,  lembra de Bianca
Toledo e André Leono, entre
outros.

Natural de Marília, Kenji foi
para São Paulo e se tornou um
empresário do mercado finan-
ceiro. Formado em Agronomia,
Kenji nunca deixou a música,
mesmo entre os afazeres pro-
fissionais, cantava em concur-
sos de karaokê e em progra-
mas de calouros. Ao receber o
convite do professor Renato
Chibana para participar da con-
fraternização de seus alunos,
Kenji aceitou e abrilhantou com
a sua voz grave e aveludada,
num gesto de muita amizade.

Veja mais fotos na pág 2
(Célia Kataoka, de Campinas)

professor Noriaki Ejima e “o
mestre dos mestres”, o profes-
sor Roberto Maeda.  Juntos,
comemoraram também, o títu-
lo inédito da Liga Centro-Oeste
no Paulistão 2009, em gesto de
muita amizade e companheiris-
mo entre eles. “O Karaokê é
um meio de diversão e muita
amizade entre os amantes da
música japonesa e, portanto,
não importa o vencedor ou
perdedor, o que importa é a
nossa união e amizade. Ape-
sar de fazer parte de outra
equipe, fico muito contente
pelo trabalho do professor Re-
nato e de toda diretoria da Liga
Centro-Oeste, pelo crescimen-
to da equipe e vitória no Pau-
listão 2009”, elogiou Nilton
Suzuki.

Surpresa – No ano passado,

Norio Shirasaka marcou pre-
sença. Ele foi o primeiro
nikkey a vencer um concurso
de karaokê no Japão. Este ano,
foi a vez de Humberto Kenji,
conhecido no meio artístico
desde sua apresentação no
Programa Raul Gil, em 2002.
Lá permaneceu 22 semanas,
concorrendo com cantores
profissionais da noite e alguns
já com bandas formadas, e
sempre disputando com gente
nova. “Nunca passei tanto ner-
voso na minha vida, com  lu-
zes, câmeras , jurados e  artis-
tas de TV me ouvindo.”, disse
Humberto. “ O tempo era curto
para ensaiar e decorar as le-
tras, e eu tinha receio de fa-
lhar”, confidenciou.

“You´ve lost that loving
felling” foi a música que, na
voz de Humberto, impressio-

CELIA KATAOKA

Torneio reunirá mais de 150 atletas
nikkeis de Bastos e região

CIDADES/ BASTOS

Acidade de Bastos (dis
tante cerca de 550 km
da Capital) sediará

neste fim de semana (dias 23
e 24 de janeiro), o 1º Torneio
Nikkei de Vôlei com a partici-
pação de mais de 150 atletas
de times da cidade e da região
(Marília, Presidente Prudente,
Pirapozinho, Osvaldo Cruz e
Tupã). Da Capital, participará
apenas a Associação Cultural
e Esportiva Tucuruvi (ACET),
co-realizadora do evento, que
estará representando a Liga
Nipo-Brasileira de Voleyball.

As partidas serão disputa-
das na Quadra Edhe Enemu,
entre os times das cidades e
os ganhadores receberão tro-
féus e medalhas. O torneio
será aberto para times mascu-
linos e femininos e as perspec-
tivas são de realizar esse tor-
neio nos próximos anos em
outras regiões do Estado.

Segundo o presidente da
ACE Tucuruvi e da Liga,
Yoshio Imaizumi, o convite
para participar do intercâmbio
surgiu ainda em 2009. “Desde
a criação da Liga, há 7 ou 8
anos, é a primeira vez que re-
cebemos um convite nesse
sentido daquela região. A cada
ano a modalidade está conquis-
tando mais adeptos e a ideia é
incluir mais equipes no Circui-
to Intercolonial, uma competi-
ção nacional que ocorre em
novembro”, conta Imaizumi,
acrescentando que o convite
da Associação Cultural e Es-
portiva Nikkey de Bastos

(Acenba), em princípio desti-
nado à ACE Tucuruvi, acabou
envolvendo a Prefeitura de
Bastos e o presidente do Insti-
tuto Paulo Kobayashi (IPK),
Victor Kobayashi, que apoia-
ram o projeto.

Ossamu Yabuta, presiden-
te da Acenba, disse estar hon-
rado pela escolha da cidade
para receber o primeiro tor-
neio, que  com certeza será
uma grande confraternização
entre os nikkeis, unidos pela
prática do vôlei.

O objetivo do torneio, se-

gundo Victor Kobayashi, pre-
sidente do IPK, apoiador do
evento, é o de promover o in-
tercâmbio e confraternização
dos membros da comunidade
Nikkei no interior de São Pau-
lo e a integração com a socie-
dade local para que todos os
laços de amizade, solidarieda-
de e mobilização sejam manti-
dos ao longo dos anos, mesmo
passados mais de cem anos
que os primeiros imigrantes
japoneses chegaram no Bra-
sil.

“A comunidade Nikkei,

hoje já na sexta geração de
descendentes, quer manter os
usos, costumes e a cultura ja-
ponesa herdada dos antepas-
sados, para que muitos outros
centenários possam ser come-
morados, como foi em 2008”,
reiterou Victor Kobayashi.

1º TORNEIO NIKKEI DE VÔLEI
QUANDO: DIAS 23 E 24  DE JANEIRO

ONDE: QUADRA EDHE ENEMU, SITO À

RUA AL. DIAMANTINA S/N - JARDIM

ESMERALDA - BASTOS

APOIO: INSTITUTO PAULO KOBAYASHI

(IPK)

Segundo presidente da ACE Tucuruvi, Yoshio Imaizumi, prática de vôlei em Bastos está crescendo

ARQUIVO/ACE TUCURUVI

Preciso de senhora nissei
para cuidar de pessoa

acamada, que cozinhe e faça
serviços domésticos.

Entrar em contato com Maria Helena
no tel: 9998-9121

CIDADES/ANDRADINA

Jamil Ono dá posse a subtenente
que assume Junta Militar

CIDADES/LINS

Linense leva karaokê à Bahia

Keiko Uzumaki, ex-mora-
dora do Tangará 7, hoje em
Juazeiro(Ba), está providen-
ciando o primeiro concurso
de karaokê por aquela re-
gião. Como fazia no Bairro e
em Cafelândia, está lecionan-
do há dois anos para os

patrícios da Bahia. Treinam
todos os domingos. Está com
muitas saudades de Lins e
manda um abraço para todos
os amigos que aqui deixou. A
gente não esquece como ela
nos recebia bem nas festas
do Tangará 7. (S. Yoshikuni)

Keiko Uzumaki reside atualmente em Juazeiro, na Bahia

SHIGUEYUKI YOSHIKUNI

O prefeito de Andradina,
Jamil Ono e o vice Pedro Ayres
receberam e participaram no
último dia 19 da posse do novo
comandante da Junta Militar e
da e da 7º Delegacia de Servi-
ço Militar de Andradina, o sub-
tenente Álvaro Souza Neto,
que aconteceu no gabinete da
Prefeitura.

A apresentação do subte-
nente, que veio da cidade de
Cascavel (PR), foi feita pelo
capitão Donato Ferreira da
Cruz, que até então comanda-
va o serviço militar na cidade.
Ele ressaltou a importância da
parceria entre as duas institui-
ções para o atendimento da
população e dos jovens que
dependem do alistamento para
ter sua cidadania. O vereador
Makoto Izumi (PT), represen-
tou a Câmara durante a posse.

O capitão Donato, que
atuou em Andradina durante
oito anos, anunciou que será

transferido para a cidade de
Três Lagoas (MS), onde
aguardará sua aposentadoria.

O prefeito aproveitou a oca-
sião para ressaltar que preten-
de recuperar o Tiro de Guerra
do município. O projeto é cons-
truir uma nova sede para abri-
gar os soldados que garanta
espaço para as instruções.

Para o subtenente, o Tiro
de Guerra tem grande impor-
tância em uma cidade por aju-
dar na formação dos jovens em
adultos de responsabilidade e
com consciência cidadã peran-
te a nação brasileira.

“O Serviço Militar é de fun-
damental importância na for-
mação de um jovem, onde ele
aprenderá sobre limites e tam-
bém sobre o seu dever com a
pátria”, ressaltou o subtenen-
te, que agradeceu o apoio da
administração Jamil Ono/Pe-
dro Ayres em sua chegada a
Andradina.

O subtenente Álvaro Souza com o prefeito de Andradina, Jamil Ono

DIVULGAÇÃO
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TAV é economicamente viável,
diz superintendente da ANTT

TRANSPORTES
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O presidente de Taiwan,
Ma Ying-jeou transmitiu a sua
mensagem de Ano Novo em
1º de janeiro em uma cerimô-
nia no Gabinete Presidencial,
comemorando a fundação da
República da China. Em suas
observações, Ma disse que a
sua administração não ficaria
apenas nas intenções de que o
desenvolvimento dos laços
através do Estreito determine
as relações externas de Tai-
wan.

Ao invés disso, o governo
procurará um equilíbrio ade-
quado entre os dois lados, de
forma que os laços através do
Estreito e as relações externas
sejam mutuamente comple-
mentares e possam progredir
conjuntamente, sem que ne-
nhuma fique subordinada a
outra. Ele acrescentou que a
détente através do Estreito
tem ajudado Taiwan a ganhar
mais espaço internacional e
tem dado a seu povo maior
vontade e coragem para con-
tinuar fortalecendo as relações
com a China continental, cri-
ando assim um círculo virtuo-
so envolvendo ambas as ques-
tões.

Com respeito ao desenvol-
vimento econômico, Ma disse
que 2010 seria crucial para a
recuperação econômica de
Taiwan. Para manter um sóli-
do crescimento econômico, in-
ternamente o governo deverá
ser proativo. Além de melho-
rar o sistema econômico e en-
corajar a inovação industrial
mais abrangente, será neces-
sário para Taiwan diversificar
a estrutura industrial, melhorar
as indústrias tradicionais e au-
mentar o valor agregado do seu
setor de serviços.

 Internacionalmente, a na-
ção terá de dominar as tendên-
cias atuais na economia global,
participar da integração eco-
nômica regional do Leste Asi-
ático e explorar e desenvolver
novos mercados.

O presidente acrescentou
que a mudança climática glo-
bal é outro desafio que Taiwan
deverá enfrentar. Como mem-
bro da aldeia global, Taiwan
deseja estabelecer a redução
de emissões de CO2 como um
objetivo-chave do desenvolvi-

mento nacional. O governo
criará programas de incentivo,
incluindo planos para crédito
de carbono e benefícios tribu-
tários e ajudará as empresas a
reformular suas instalações de
modo a reduzir as emissões de
CO2.

Também, o governo jogará
o seu peso atrás das indústrias
“verdes” para transformar
Taiwan em um principal pro-
dutor de tecnologias de ener-
gia enquanto cria mais oportu-
nidades de empregos e apri-
mora a competitividade global
da nação.

O presidente Ma disse que
o governo retomou as conver-
sações através do Estreito in-
sistindo o tempo todo na pari-
dade e dignidade. A República
da China é uma nação sobe-
rana, independente e Taiwan,
há muito, se tornou uma demo-
cracia na qual a soberania fica
nas mãos do povo. O futuro de
Taiwan, naturalmente, será
decidido por seus 23 milhões
de habitantes.

Justamente por ser a Re-
pública da China um país de-
mocrático, a política através do
Estreito deverá estar sujeita à
supervisão da Legislatura e do
público em geral. Com relação
aos acordos através do Estrei-
to, que dizem respeito ao bem-
estar do povo, o governo de-
verá estar sensível a opinião
pública e aumentar a comuni-
cação com partidos da oposi-
ção e com o povo, procurando
dessa forma consenso e apoio.

O presidente Ma enfatizou
que era a sua fervorosa espe-
rança que os partidos da situ-
ação e da oposição entrassem
em diálogo sobre políticas-cha-
ve rapidamente de forma a
aumentar a confiança mutual
e criar consenso. Ele disse que
há muitas questões sobre as
quais os partidos podem traba-
lhar juntos para promover o
progresso e a prosperidade de
Taiwan e disse que, testemu-
nhando tal cooperação, essa
era a sua esperança pessoal
para o novo ano bem como a
expectativa do povo.

Fonte: Divisão de Informações –
Escritório Econômico e Cultural
de Taipei

ÁSIA

Presidente Ma Ying-jeou fala
sobre o panorama para 2010

O presidente de Taiwan, Ma Ying-jeou: mais empregos e tecnologias

DIVULGAÇÃO

Osuperintendente exe-
cutivo da Agência Na-
cional de Transportes

Terrestres (ANTT), Hélio
Mauro França, afirmou no úl-
timo dia 19 que os estudos re-
alizados para a implementação
do Trem de Alta Velocidade
(TAV) comprovaram que o
empreendimento tem sustenta-
bilidade financeira e é econo-
micamente viável, tornando
desnecessário o aporte de mais
recursos do governo além do
estimado de R$ 34,6 bilhões.
Desse total, 60% será financi-
ado pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES).

“O projeto foi testado den-
tro das nossas metodologias
de avaliação e mostra susten-
tabilidade, com os padrões de
demanda que foram identifi-
cados, com os níveis de tarifa
que foram adotados, então a
simulação mostra que o em-
preendimento é viável econo-
micamente, ele tem sustenta-
bilidade financeira”, disse o
superintendente após a aber-
tura de audiência pública para
debater o projeto.

“O governo não está com-
prando uma obra pública, con-
tratando uma obra pública. O
governo está contratando um
serviço de transporte de pas-

sageiros em alta velocidade,
no trecho determinado, Rio de
Janeiro São Paulo e Campi-
nas, para exploração por um
período de até 40 anos. Para
isso, o proponente deverá
construir, oferecer a infraes-
trutura e os equipamentos”,
acrescentou.

Hélio França ressaltou
que os estudos indicam uma
taxa interna de retorno para o

acionista da ordem de 9,20%,
o que torna o projeto atrativo
para o investidor, que terá um
período de 40 anos para ex-
plorar a concessão.

“A participação do gover-
no no projeto, na ordem de
ocupação de 10% do capital,
torna a proposta atrativa para
o investidor, que vai ter o go-
verno como parceiro. O gover-
no oferece um financiamento

vantajoso, competitivo, com
taxas competitivas, de forma
a tornar o projeto atrativo do
ponto de vista comercial”.

A previsão é de que o trem
comece a operar em 2014,
com capacidade de transpor-
tar 32,6 milhões de passagei-
ros por ano. Essa capacidade
deve subir para 46,1 milhões
de passageiros em 2024.

(da Agência Brasil)

A previsão é que o trem comece a operar em 2014 com capcaidade para transportar 32 mi de passageiros

DIVULGAÇÃO

BAILE DA BETH

Dança do Ventre é destaque
no dia 30 na Associação Mie

Depois de longos 14 anos
dourados no Nandemoyá, no
bairro da Liberdade, o Baile da
Beth Yajima está em novo en-
dereço. E o “debute” no novo
espaço, a Associação Mie
Kenjin do Brasil (na Zona Sul
de São Paulo), já tem data e
hora marcada. Será no próxi-
mo dia 30 a partir das 21 ho-
ras.

E logo na “estreia”, uma
atração muito especial. Nada
menos do que uma apresenta-

ção da dança do ventre com a
nikkei Débora Saito, que cole-
ciona inúmeros títulos. Inte-
grante do grupo de dança do
ventre Belly Dance Nova Era,
Débora Saito coleciona con-
quistas como o primeiro lugar
na categoria solo “Maiores 2
–  Modalidade Tradicional” no
11º Festival Inter-Americano
Árabe Ciad – Brasil (setem-
bro de 2009); o primeiro lugar
no mesmo Festival, na catego-
ria grupo, e ainda o primeiro
lugar na categoria grupo, mo-
dalidade Elementos; além do 2º
lugar na categoria grupo, mo-
dalidade Moderno, no Circuito
Inter-Americano e Mundial de
Dança de Córdoba (2008),
entre outros.

Além do show à parte de
Débora Saito, quem também
promete agitar a noite são os
músicos da Issamu Musica
Show, com seu repertório que
inclui os mais variados ritmos.
A equipe conta ainda com
personal dancers (R$ 2,50 a
ficha) que está fazendo muito
sucesso entre as freqüentado-
ras. Haverá ainda sorteios de
brindes.

BAILE DA BETH YAJIMA NA
ASSOCIAÇÃO MIE KENJIN DO
BRASIL
QUANDO: DIA 30 DE JANEIRO, A PARTIR

DAS 21 HORAS

ONDE: AV. LINS DE VASCONCELOS, 3352
(PRÓXIMO À ESTAÇÃO VILA MARIANA DO

METRÔ)
INFORMAÇÕES E RESERVAS PELOS

TELEFONES: 11/3209-2609 /9904-2237
(COM BETH YAJIMA)

Débora Saito apresentará a sensualidade da dança do ventre

ARQUIVO PESSOAL

O Mext (Ministério da Edu-
cação, Cultura, Esportes, Ci-
ência e Tecnologia do Japão)
está oferecendo bolsas de es-
tudo para professores brasilei-
ros do ensino médio e funda-
mental, que queiram realizar
pesquisas sobre educação es-
colar em universidades japone-
sas. A bolsa terá duração de
18 meses, a contar de outubro
deste ano a março de 2012, e
dará direito a passagens de ida
e volta, além de 150.000 ienes
mensais (cerca de R$3 mil)
para manutenção pessoal.

Em contrapartida, o candi-
dato precisa ser bem-sucedi-
do no exame de seleção (gra-
mática e interpretação de tex-
to) nas línguas inglesa e japo-
nesa. Se aprovado, o Mext
exige dedicação total do bol-
sista, com boas notas e assi-
duidade às aulas, além de con-
cluir a pesquisa em língua ja-
ponesa.

As inscrições devem ser
feitas no Consulado Geral do
Japão, na Av. Paulista, 854, 1º
andar (11/3254-0100) até o dia
12 de fevereiro, das 9h às 12h

e das 14h às 17h. Pelo correio
ou por procuração, o prazo se
encerra dia 3 de fevereiro.

Para se inscrever, o preten-
dente precisa ser brasileiro, ter
no máximo 34 anos (no próxi-
mo dia 1º de abril), nível uni-
versitário ou magistério, expe-
riência de cinco anos na rede
municipal, estadual ou particu-
lar (abrange orientador peda-
gógico, assistente educacional
e diretor), exercer a função
atualmente e fluência em in-
glês ou japonês.

Mais informações no site
do consulado: www.sp.br.emb-
j a p a n . g o . j p / p t /
cultura_bolsa1_trea.htm, onde
existem informações sobre
outros cinco processos seleti-
vos para bolsas de pós-gradu-
ação, graduação, escolas téc-
nicas superiores, cursos profis-
sionalizantes e de língua e cul-
tura japonesa.

BOLSAS DE ESTUDO

Inscrições para o Mext
prosseguem até 12/02
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ACBJ promove este mês cursos
de origami, kirigami e kiri-ê

ARTE E CULTURA

Canto do
Bacuri

FRANCISCO HANDA

Vida de cigano
Foi assim que o conheci:
Dormia na rua coberto pelo sereno
da madrugada, pelo relento.
Acordava cedo e a todos cumprimentava
“Bom dia”, dizia ele, “como vai o senhor”.

Sua roupa de seda
Seu lenço encarnado dobrado à cabeça
Seu colar de ouro falso
braceletes de semente de urucum.

Foi assim que o conheci:
Cigano Cirino de lugar algum.

Um dia deram-lhe um emprego
Saiu Cirino da rua e ganhou uma casa
Cuidava ele de um velho enfermo
que a família não mais queria.
Tinha casa, tinha comida
que mais queria Cirino?

Certo dia a mulher de branco
abraçada ao velho o levou.
Cirino ficou sem nada
Cirino nunca teve nada
Novamente para a rua
que era o seu lugar.
Cirino cigano que de tanto errar
novamente o recolheram!

Viagem distante
Em derredor penetro fundo
nos porões da velha casa
onde sempre vivi.
Se vou a Paris
ainda assim nunca saí daqui
Se vou a Tóquio
ainda assim nunca sai daqui.

Queria escalar o Monte Fuji
subir de elevador a Torre Eifell
de lá de cima cair com asas de Ícaro
asas nas pernas como Mercúrio.

Nunca fui tão longe
e se quisesse ir pouco mais distante
nunca sairia daqui!

Artista de rua
Quando o sinal fecha lá está ele
equilibrando laranjas
como sempre fez
para quem assiste
tanto faz o que ele faz.

Equilibrar na posição social
na balança comercial
no peso e medidas
do corpo alinhado
das mulheres após 40 anos?

Nada de novo apresenta
o artista de rua
nem sua cara pintada
nem sua calça arregaçada.

Um som estrépido e o artista esticou
as pernas e a espinha e acabou morrendo.
Sem nada de novo.
Sem nada de novo.

chicohanda@yahoo.com.br

AAliança Cultural Bra-
sil-Japão promove em
janeiro e fevereiro cur-

sos de origami, kirigami e kiri-
ê. O início dos cursos regula-
res de origami nas unidades Pi-
nheiros e Vergueiro acontece
em fevereiro. As aulas serão
ministradas pelas professoras
Alice Haga (Pinheiros) e Mari
Kanegae (Vergueiro).

O origami é a arte tradici-
onal japonesa de dobrar pa-
pel, transformando-o em figu-
ras de animais,flores, objetos
utilitários e geométricos. A
técnica atua como recurso
educacional e terapêutico, no
combate ao estresse e como
excelente exercício de coor-
denação motora fina, de aten-
ção, de concentração, de me-
morização e de criatividade.
É praticado por crianças e
adultos.

As aulas são semanais e o
aluno aprende a produzir diver-
sas peças de origami durante
os dois meses de curso. Outro
destaque são os cursos de ori-
gami temáticos, com aulas rá-
pidas de apenas um dia, abor-
dando temas especiais como
envelopes, embalagens, Pás-
coa, Dia das Mães, Kusudama
e Dia dos Namorados.

Técnica de cartões tridi-
mensionais, o kirigami é uma
arte de recorte do papel, que
se transforma em desenhos e
figuras, depois de dobrado e
cortado (kiri = cortar; gami ou
kami = papel). Unindo a técni-
ca ao origami tradicional, que
não usa cola nem tesoura, o
kirigami faz surgir os cartões
tridimensionais.

“O curso, além de ensinar
a técnica, também possibilita
que o aluno aprenda toda par-
te do lado racional, do pensar,
criar, inovar, elaborar coisas
novas, entendendo como sur-
ge um trabalho criativo”, ex-
plica a professora Naomi
Uezu.

A arte também é conheci-
da como origami arquitetônico,
3-D ou Pop-up architecture,
desenvolvendo a coordenação
motora, o raciocínio lógico e
funcionando como uma verda-
deira terapia. Pode ser utiliza-
da na confecção de cartões
comemorativos, convites, li-
vros infantis, embalagens,
displays e muito mais.

Em fevereiro, a Aliança
programa o início das turmas
do curso regular, nos módulos
1 e 2, nas unidades Pinheiros
e Vergueiro, com aulas a par-

tir de 03 de fevereiro e turmas
novas até junho de 2010.

Kiri-ê – Já a arte do kiri-ê
consiste em recortar o papel
com a lâmina de um estilete,
onde se vazam algumas par-
tes do papel e se conservam
outras; e ao aplicar fundos so-
bre a área recortada formam-
se figuras ou contornos que
podem representar desde ide-
ogramas, padrões decorativos
com flores, pássaros, peixes,
insetos ou então cenas e ilus-
trações.

“Kiri” significa corte e
“Ê” é desenho. A história da
arte remonta ao século 6, na
China, onde foram encontra-

dos circulos cortados com a
técnica do kiri-ê. O grande
feito desta arte é o efeito
alto-relevo que se dá quando
se comparar o uso de tinta e
pincel na hora da criação da
arte. As aulas são ministra-
das pela professora Mari
Kanegae na unidade Ver-
gueiro da Aliança.

A professora Mari
Kanegae visitou uma exposi-
ção de kiri-ê do artista
Masayuki Miyata no MASP -
Museu de Arte de São Paulo
na década de 70, e começou a
se interessar pela técnica.
“Tive a oportunidade de fazer
cursos no Japão e continuei
meus estudos aqui no Brasil.

No curso, ensino os fundamen-
tos básicos da técnica, e o alu-
no aprende como transformar
uma imagem em kiri-ê. Após
o curso, o aluno pode continu-
ar treinando e aprimorando
seu trabalho”, explica a profes-
sora Mari.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
UNIDADE VERGUEIRO: R. VERGUEIRO,
727 - 5º ANDAR – LIBERDADE

TEL.: (11) 3209-6630 /
ALIANCA@ALIANCACULTURAL.ORG.BR

UNIDADE PINHEIROS: R. DEP. LACERDA

FRANCO, 328 – PINHEIROS

TEL.: (11) 3815-3446 / 3031-9665 /
PINHEIROS@ALIANCACULTURAL.ORG.BR

WWW.ALIANCACULTURAL.ORG.BR

WWW.TWITTER.COM/BRASILJAPAO

DIVULGAÇÃO

Kirigami é uma arte de recorte de papel que se transforma em desenhos e figuras

O Consulado Geral do Ja-
pão realiza no próximo dia 29,
das 14 às 17h, no escritório do
Consulado em São Paulo,
Workshop de Cerâmica sob a
orientação da renomada
ceramista Hideko Honma, pro-
funda conhecedora da técnica
japonesa da cerâmica da re-
gião de Arita.

O participante terá a opor-
tunidade de confeccionar a sua
própria peça durante o evento
que, após a queima, deverá ser
retirada no Consulado. As va-
gas são limitadas para as 20
primeiras pessoas.

Hideko Honma é gradua-
da pela Faculdade de Belas
Artes de São Paulo e Mestre
pela Faculdade de Comunica-
ção e Artes da USP. Cursou o
Arita College of Ceramics no
Japão onde tomou contato com
as técnicas da famosa cerâmi-
ca da região de Arita, e apri-
morou as suas habilidades nes-
sa arte. Lecionou as discipli-
nas de Estética e História da

CERÂMICA

Consulado Geral do Japão em São Paulo promove workshop
no próximo dia 29 com artista Hideko Honma

nou 1240 peças utilizadas num
jantar oferecido a Sua Alteza
Imperial, Príncipe Naruhito, por
ocasião de sua visita ao Brasil
para comemorações do Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa no Brasil em 2008. Promo-
ve, juntamente com chefs re-
nomados, o evento beneficen-
te, o  Sukiyaki do Bem, em prol
de entidades assistenciais.

WORKSHOP DE CERÂMICA
COM HIDEKO HONMA
QUANDO: DIA 29 DE JANEIRO (SEXTA-
FEIRA), DAS 14 ÀS 17H

ONDE: CONSULADO GERAL DO JAPÃO

(AV. PAULISTA, 854, 3º ANDAR – AO LADO

DA GAZETA)
PARTICIPAÇÃO GRATUITA MEDIANTE A RE-
TIRADA DE SENHA COM 2 (DUAS) HORAS

DE ANTECEDÊNCIA NA RECEPÇÃO DO PRÉ-
DIO, COM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO

DE IDENTIDADE ORIGINAL.
CAPACIDADE: 20 PESSOAS

PÚBLICO ALVO: ADULTO

INFORMAÇÕES:
11/3254-0100 (RAMAL 353) OU

CGJCULTURAL3@ARCSTAR.COM.BR

Arte na Faculdade Santa Mar-
celina e realizou monitoria e
montagem em Bienais Interna-
cionais em São Paulo.

Com sua vasta experiência

na área artística, ministra cur-
sos e workshops em seu atelier,
e também a convite de diver-
sas instituições divulgando a
arte da cerâmica. Confeccio-

A ceramista Hideko Honma é profunda conhecedora da técnica

DIVULGAÇÃO

Cursos de kirigami, origami e kiri-ê acontecem nas Unidades Vergueiro e Pinheiros da Aliança



8 JORNAL NIPPAK São Paulo, 21 a 27 de janeiro de 2010

“Golgo 13” ganha coleção
especial pela Editora JBC

MANGÁ 1

Após completar quatro
décadas de existência,
as aventuras mais

marcantes de Golgo 13 - o
matador de aluguel que fez his-
tória nos quadrinhos japoneses
- ganham publicação especial
no Brasil em três volumes pela
Editora JBC. O mangá, escri-
to e ilustrado por Takao Saito,
é inspirado no universo do
Agente 007.

Para a versão brasileira de
G13, foram selecionadas algu-
mas das melhores aventuras
vividas pelo lendário assassi-
no. Além disso, será o primei-
ro título da editora a receber o
selo JBC Graphic Novel –
grandes histórias em edições
de luxo, papel nobre e forma-
tos diferenciados.

Golgo 13 conquistou status
de clássico e é considerado o
pioneiro do gênero Gekigá, vol-
tado para o público adulto. Um
dos grandes trunfos da obra de
Saito é a junção de fatos reais,
que marcaram a história mun-
dial, com as aventuras fictícias
do assassino de aluguel. Exem-
plo disso é o seu suposto envol-
vimento no atentado contra o
Papa João Paulo II, em 1981,
contado no Volume 1.

Quarentão de sucesso –
Em seus 40 anos de existên-
cia, Golgo 13 já ultrapassou a
marca de 200 milhões de có-
pias vendidas. Nos anos 1970,
no Japão, estrelou dois filmes
nos cinemas – um deles, de
1977, estrelado por Sonny Chi-
ba (cultuado astro japonês re-
verenciado pelo diretor
Quentin Tarantino e presente
em Kill Bill. Vol.1). O superas-
sassino também ganhou dois

MANGÁ 2

Aliança Cultural inicia novas
turmas do curso de mangá

petente, G13 nunca falha em
suas missões. Para ele pouco
importa a idoneidade das pes-
soas ou das organizações para
quem trabalha: o que conta é
o seu pagamento. Familiar com
a maioria dos arsenais milita-
res do mundo e mestre nas
mais letais artes marciais, o
matador, ainda, é fluente em
treze línguas e capaz de entrar
ou sair de qualquer nação ini-
miga sem ser pego.

O autor – Após a Segunda
Guerra Mundial, um movimen-
to de autores e desenhistas ja-
poneses, chamado Gekigá,
inaugurou o gênero de mangás
voltado para o público adulto,
até então inexplorado. Takao
Saito era um dos autores en-
gajados nesse movimento. En-
tre seus diversos trabalhos, o
mais famoso foi Golgo 13, que
ajudou na rápida expansão da
popularidade desse estilo.

Em 1960, ele fundou seu
próprio estúdio, o Saito
Productions. Nele, o autor
empregava cerca de 20 pes-
soas que produziam por volta
de 600 páginas de quadrinhos
por mês, variando entre histó-
rias de ficção científica, poli-
ciais e samurais.

Não por acaso, Saito figu-
ra na restrita galeria dos gran-
des autores de mangás da his-
tória, como Osamu Tezuka,
Shotaro Ishinomori, Akira
Toriyama e Yoshihiro Togashi.

longas em anime (um deles,
inclusive, lançado no Brasil nos
anos 1990 com o título Golgo
13 - O Profissional) e mais
uma série animada produzida
entre 2008 e 2009. As aventu-
ras do matador de aluguel ain-
da geraram cerca de cinco jo-
gos de videogame – o último
foi lançado exclusivamente
para o Nintendo DS, em mar-
ço de 2009.

O Personagem – Robusto e
com cara de poucos amigos,
Golgo 13, também conhecido
pelo pseudônimo Duke Togo,
é um implacável assassino pro-
fissional. Sua data de nasci-
mento e nacionalidade são des-
conhecidas, e não há órgão de
inteligência ou espionagem no
mundo que detenha tais infor-
mações.

Extremamente frio e com-

Publicação conquistou status de clássico e é considerado pioneiro

DIVULGAÇÃO

FABIO SHIN

A Aliança Cultural Brasil-
Japão realiza o curso de man-
gá na unidade Pinheiros, e pre-
parou algumas novidades para
o ano de 2010. A principal de-
las foi a realização dos cursos
de férias com temas diferen-
ciados: além do curso Básico,
foram realizados os cursos de
Luz, Sombra e Cor, e também
a Oficina de Criação Coletiva.

“O mangá desenvolve a
coordenação motora, a imagi-
nação e a criatividade, além de
trabalhar os sentimentos. No
curso, o aluno pode melhorar
sua desenvoltura e formar
amizades com pessoas que
gostam do mesmo assunto.
Outro ponto é que procuramos
oferecer uma formação em
que a pessoa possa trabalhar
profissionalmente após o cur-
so, o que é um incentivo para
o aluno”, aponta o professor
Fábio Shin.

A outra novidade para 2010
é a mudança dos professores.
A professora Luciana Takara
ministra os cursos de férias, em
janeiro, e a partir de fevereiro,

o professor Fábio Mendes
(Bernô) assume as aulas na
Aliança Cultural Brasil-Japão.
“O Bernô tem uma história de
vários anos no mangá e uma
bagagem muito boa. Além dis-
so, é uma pessoa descontraída
e os alunos se identificam mui-
to com ele”, finaliza o profes-
sor Fábio Shin.

O curso acontece nos se-
guintes dias e horários: De 5
de fevereiro a 25 de junho (to-
das as sextas), das 14 às 16; e
de 6 de fevereiro a 26 de ju-
nho (todos os sábados), em três
horários: das 10 às 11, das 11
às 12 e das 14 às 16h.

O investimento é de R$
85,00 (curso). A taxa de ins-
crição para os alunos novos é
de R$ 30,00

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
UNIDADE PINHEIROS: R. DEP. LACERDA

FRANCO, 328 - PINHEIROS

TEL.: (11) 3815-3446 / 3031-9665 /
PINHEIROS@ALIANCACULTURAL.ORG.BR

SITE: WWW.ALIANCACULTURAL.ORG.BR

TWITTER: WWW.TWITTER.COM/
BRASILJAPAO

No embalo das férias
escolares, a Yamato Cor-
poration realiza nos dias 21,
22, 23 e 24 deste mês, na
Universidade Cruzeiro do
Sul, em São Paulo, a pri-
meira grande convenção
do ano para os fãs de ani-
mes e mangás e tudo mais
que se refere ao gênero,
como novidades em vide-
ogames e concurso de
cosplayers. Trata-se do já
tradicional Anime Dreams,
evento criado há seis anos
e considerado o segundo
maior evento de animê e
mangá da América Latina.
Com o tema “sonhos”, o
encontro promete levar os
fãs de desenhos e quadri-
nhos japoneses para um
mundo mágico, repleto de atra-
ções, onde todo tipo de “tribo”
entre os jovens pode se reunir
e harmoniosamente.

Em 2009, mais de 51 mil
pessoas de todo país – inclusi-
ve do exterior, com caravanas
do Paraguai, Argentina, Chile,

entre outros países – passaram
pelo local. Este ano, de acor-
do com os organizadores a
expectativa é receber mais de
60 mil visitantes, para alegria
dos hotéis próximos à região.

As atrações variadas são
um dos grandes destaques,

como shows de bandas e con-
cursos culturais de ilustrações
e roteiros. Existe ainda espa-
ço para uma mostra de
fanzines e para a cultura tra-
dicional japonesa, representada
principalmente pelo Festival
dos Sonhos, atividade inspira-
da no Festival das Estrelas
(Tanabata).

Atividades – Destaques para
o Animekê (espaço onde o
público canta os temas dos
seus desenhos, séries e games
preferidos); Campeonato de
Videogames (Press Start);
Card Games (disputa temáti-
ca entre dois ou mais jogado-
res com cartas baseadas em
batalhas de estratégia e RPG);
Centro Cultural Japão (com a
atividades culturais japonesas
cujo maior atrativo é o Festi-
val dos Sonhos); Concurso de
Ilustrações; Fanzine Expo;
Estandes de vendas e grupos
institucionais; Exibição de
vídeos; Exposições e Game
Boy; RPG Festival (Role
Playing Game), além de shows
de bandas e  o Cosplay Cup
Duplas (competição de fanta-
sias em duplas)

ANIME DREAMS 2010
QUANDO: DIAS 21, 22, 23 E 24 DE

JANEIRO, DAS 10 ÀS 20H

ONDE: CAMPUS ANÁLIA FRANCO DA

UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL (AV.
REGENTE FEIJÓ, 1295 - TATUAPÉ - SÃO

PAULO). HAVERÁ ÔNIBUS FRETADOS FARÃO

GRATUITAMENTE O TRAJETO ENTRE A

ESTAÇÃO CARRÃO DO METRÔ E O LOCAL

DO EVENTO

INGRESSOS ANTECIPADOS E CARAVANAS:
QUINTA E SEXTA (R$ 10,00 CADA),
SÁBADO E DOMINGO (R$ 15,00). PACOTE

PARA OS QUATRO DIAS (R$ 40,00)
TELEFONE: (11) 3275-1596
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12 ANOS

ACESSO PARA DEFICIENTES FÍSICOS /
PROIBIDO FUMAR / NÃO É ACEITO

CARTÕES DE CRÉDITO

WWW.ANIMEDREAMS.COM.BR

ANIME

Anime Dreams abre série de grandes eventos
em 2010 neste fim de semana em São Paulo

Cartaz do Anime Dreams 2010

DIVULGAÇÃO
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COOL JAPAN

Centro Cultural Banco do Brasil Brasília
apresenta produções contemporâneas japonesas

OCentro Cultural Banco
do Brasil Brasília rea-
liza, em parceira com

a Embaixada do Japão, a mos-
tra de cinema Cool Japan,
mostra de Cinema que aborda
a produção japonesa contem-
porânea, conhecida como
Japan Pop. De forma a ilus-
trar as mudanças e as diferen-
ças do que se faz hoje em ci-
nema no Japão, a mostra tam-
bém conta com filmes que são
referências de cineastas que
são marcos da história da ci-
nematografia do país. Serão
apresentados, de 19 de janeiro
a 7 de fevereiro, 17 filmes que
abordam as mais diversas áre-
as  e gêneros – drama, ficção,
horror e animação.

Destaques para Contos da
Lua Vaga Depois da Chuva, de
Kenji Mizoguchi, considerado
um dos mais importantes cine-
astas japoneses, ao lado de
nomes como Akira Kurosawa
e Yasujiro Ozu. A característi-
ca mais marcante do cinema
de Mizoguchi, presente em to-
dos os seus filmes, é o femi-
nismo. Considerado o primei-
ro maior diretor feminista -
embora isso fique menos cla-
ro para as audiências moder-
nas, revelou a posição femini-
na na sociedade japonesa
como humilhante e oprimida, e
demonstrou que elas podem
ser capazes de maior nobreza
entre os sexos.

No extremo oposto, a mos-
tra também exibe filmes de
uma vertente mais masculina,
representada pela cinemato-
grafia de Takeshi Kitano. Ator,
comediante, pintor, escritor e
diretor, Kitano, um popstar
com cinco programas de TV
no Japão,  é mais conhecido
por voltar as suas lentes para
o lado escuro da terra do sol
nascente revelando as idiossin-
crasias da yakuza, a máfia ja-
ponesa, como no filme
Sonatine. Também são desta-
ques dois animês ainda inédi-
tos no Brasil: A Garota que
Saltou no Tempo, de Hosoda
Mamoro, e Férias de Verão
com Côo, de Keiichi Hara.

Som original em japonês,
com legenda em português.

Classificação indicativa: 12
anos com exceção dos animes
que têm classificação livre.

OS FILMES
DA MOSTRA

A Garota que Saltou no
Tempo, de Hosoda Mamoro
– (Makoto Konno, 2006).
Animê baseado num mangá de
sucesso, ganhador de inúme-
ros prêmios no Japão e no ex-
terior, dentre eles o de melhor
direção no 6º Tokyo Anime
World e o de melhor filme no
30º Prêmio da Academia do
Japão. Voltado para o público
juvenil. Uma colegial que mora
no subúrbio de Tóquio sofre
um acidente e percebe que tem
um dom sobrenatural de tran-
sitar pelo tempo. Livre. Dia 05

Cintilação, de Matsuoka
Joji (Kirakira Hikaru, 1992)
Cor, 16mm, 103 min. Na Tó-
quio do início da década de 90,
Koyama Shoko sai do hospital
com o diagnóstico médico de
que sua instabilidade emocio-
nal pode ser resolvida com um
casamento. Shoko é empurra-
da no dia seguinte para uma
entrevista de casamento com
Kishida Mutsuki, um médico
de 30 anos.

Os dois não parecem se
dar bem, até que Shoko come-
ça a chorar. “Talvez eu seja
maluca.”diz ela. “Sou gay”,
responde Mutsuki casualmen-
te. Um casal improvável, os
dois se casam, em parte para
satisfazer seus pais aflitos, e
se acomodam no que para os
outros parece ser uma vida

Terceira Rua, de Takashi Ya-
masaki, 2005, 132 min. Gran-
de sucesso do cinema, basea-
do em romance homônimo.
Registrou um público de mais
de 2 milhões de espectadores
no Japão, conquistando os
mais importantes prêmios de
cinema no país. Menina do in-
terior emprega-se numa ofici-
na de carros, acreditando que
iria trabalhar numa grande
empresa de automóveis. Mes-
mo desapontada, vai desco-
brindo a vida e o romantismo
de uma Tóquio que se moder-
nizava. O filme se passa em
1958, ano em que é construída
a Torre de Tóquio,símbolo da
cidade ainda hoje. Dias 19 e
27.

O Sol Sempre se Põe na
Terceira Rua II, de Takashi
Yamasaki. 2007, 146 min. Uma
seqüência tão boa quanto o
primeiro, o filme mostra os ta-
lentos de direção e efeitos es-
peciais de Takashi Yamazaki.
O filme foi indicado em quase
todas as categorias principais
em 2008 do Japan Academy
Awards. Dia 06

Sonatine, de Takeshi Kitano
(Sonachine, 1993), Cor,
16mm, 94 min. Murukawa, um
dos tenentes-chefes da gangue
de Kitajima, é um gangster ex-
tremamente violento, capaz de
matar sem remorsos aqueles
que não quitam suas dívidas.
Mas os conflitos dentro da gan-

gue, principalmente com o ou-
tro tenente-chefe, Takahashi,
fazem com que Murukawa
esteja cada vez mais cansado
de sua vida como yakuza. Dia
07.

Swing Girls, de Yaguchi Shi-
nobu. 2004, cor, 16mm, 105
min. Um grupo de uma escola
secundária ao norte do Japão,
que fica em recuperação em
matemática no verão, busca
alternativas que possam ser
interessantes para passar o
tempo.  As adolescentes pla-
nejam criar uma banda instru-
mental e fogem das aulas todo
o período. No entanto, as me-
ninas parecem estar mais in-
teressadas em diversão do que
realmente em praticar.  Dia 07

Torre de Tóquio - Mamãe
e eu, e às vezes papai,  de
Matsuoka Joji (Tokyo tawaa—
Okan to boku to tokidoki
oton, 2007). Cor, 16 mm, 142
min. O filme alterna entre o
passado, no qual Masaya nar-
ra sua estória, e o presente,
onde ele vê sua mãe morrer
de câncer em um hospital. Dia
04

Water Boys, de Shinobu
Yaguchi. 2001, 91 min.  Uma
divertida comédia colegial. A
equipe de natação masculina
de uma escola andava
desmotivada, quando chega
uma nova e atraente profes-
sora com uma grande idéia:
formar uma equipe de nado
sincronizado com os meninos.
Dias 21, 04 e 06.

CCBB BRASÍLIA
ABERTO DE TERÇA-FEIRA A DOMINGO

DAS 9H ÀS 21H

SCES TRECHO 2, LOTE 22 – BRASÍLIA/
DF
TEL: (61) 3310-7087
E-MAIL: CCBBDF@BB.COM.BR

SITE: WWW.BB.COM.BR/CULTURA

normal. Dia 04

Contos da Lua Vaga depois
da Chuva, de Kenji Mizoguchi
(Ugetsu Monogatari, 1953).
Preto & Branco, 16mm, 97
min. Livremente inspirado em
dois contos fantásticos de
Akinari Ueda (1734~1809),
Contos da Lua Vaga Depois da
Chuva, é talvez o filme mais
célebre de Mizoguchi.

A história se passa em 1583
durante a guerra civil japone-
sa, quando dois homens tomam
caminhos duvidosos para sa-
tisfazer seus desejos. A bele-
za de Kyo Machiko, o esplen-
dor da mansão Kuchiki, o lago
envolto em névoa e a combi-
nação harmoniosa de melodi-
as japonesas e ocidentais são
alguns dos elementos que se
integram para compor um pa-
norama de grande beleza vi-
sual.  O filme foi premiado com
o Leão de Prata no Festival de
Veneza de 1953 e com a Me-
dalha de Ouro do Festival de
Edimburgo, em 1955. Dia 07

Crepúsculo Seibei, de Yoji
Yamada. 2002, 16mm, 129 min.
Idealizado por Yoji Yamada,
um dos mais representativos
diretores do cinema japonês, a
produção concorreu ao Oscar
de Melhor Filme Estrangeiro .
Consagrado como diretor da
mais longa série de cinema já
realizada, “É triste Ser Ho-
mem”, que teve 48 episódios
ao longo de 26 anos, Yamada
aborda em seus filmes temas
como família, educação, terra
natal, solidariedade e honesti-
dade. Crepúsculo Seibei, por
exemplo, relata o cotidiano de
Seibei Iguchi, um Samurai vi-
úvo e pobre que, com parcos
recursos, precisa manter suas
duas filhas pequenas, uma das
quais narra a história, e sua
mãe idosa. Dia 06

Depois da Chuva, de Taka-
shi Koizumi, 1999, 16mm, 91
min. Misawa é um samurai que
não consegue encontrar em-
prego, mas que é um gênio da
arte de lutar. Ele e sua mulher
são obrigados a parar em uma
pequena hospedaria por cau-
sa de uma enchente. Vendo as
péssimas condições do local,
ele parte em busca de alimen-
to para o povo, logo despertan-
do a desconfiança de sua mu-
lher, que não gosta que ele lute
por dinheiro. Mesmo sem a
conduta real de um samurai, é
contratado para treinar a tro-
pas do feudo local, despertan-
do a inveja dos outros lutado-
res. Filmado após a morte de
Akira Kurosawa, pelo seu fiel
assistente de direção Takashi
Koizumi. Um dos últimos ro-
teiros do mestre oriental. Dia
02.

Férias de Verão com Côo,
de Keiichi Hara.  2007, 16mm,
138 min. O filme conta a his-
tória de Koichi, um adolescente
solitário que encontra um

Kappa (criatura do folclore ja-
ponês) adormecido há mais de
200 anos. O bichinho chama-
do Côo recebe muito amor da
família de Koichi, mas algo sai
errado e o mundo inteiro toma
conhecimento da criatura.

Férias de Verão com Côo
recebeu diversos prêmios in-
ternacionais, além de muitas
comparações ao trabalho do
mestre Hayao Miyazaki (dire-
tor de Castelo Animado e A
Viagem de Chihiro.

A direção de arte do filme
é de Takashi Nakamura (que
produziu cenários e foi anima-
dor-chefe no clássico Akira).
Livre. Dia 03.

Gente Medrosa (Kowagaru
Hitobito,1994, 118 min), de
Makoto Wada.  Dirigido pelo
diretor Makoto Wada, o filme
conta 5 histórias distintas, com
diferentes elencos retratando
de uma forma bem humorada
e inusitada o tema central
“Medo”.

Hinokio, de Akiyama Taka-
hiko. 2005, 16mm, 111 min.
Iwamoto Satoru é um jovem
menino que vive fechado para
o mundo exterior. Traumatiza-
do com a morte de sua mãe
em um acidente, ele se fecha
em seu e se recusa a qualquer
contato humano, somente sa-
indo para comer o que seu pai,
Kaoru, prepara para ele.
Kaoru é um cientista que aju-
da no desenvolvimento de ro-
bôs. Para ajudar o filho a se
relacionar com o mundo exter-
no, ele desenvolve um robô
para ele.

O robô vai à escola no lu-
gar de Satoru. Lá as crianças
apelidam o robô de Hinokio,
por causa da semelhança com
Pinóquio. Satoru se revolta
quando toma conhecimento de
rumores de que Hinokio é um
protótipo feito para ser testa-
do com propósitos militares.
Satoru se rebela contra o pai e
joga, ele mesmo, Hinokio em
um cruzamento de linhas de
trem. Dia 03

Honra de Samurai, de Yoji
Yamada. 2006, 121 min. Últi-
mo episódio da “trilogia samu-
rai” iniciada com “Crepúsculo
Seibei” (indicado ao Oscar na
categoria Filme Estrangeiro) e
“Kakashi Ken – Oni no
Tsume” baseado também na
obra do romancista Fujisawa
Shuhei. Foi o maior sucesso
comercial da produtora
Shochiku de todos os tempos.
Samurai provador de veneno
perde a visão após ingerir um
molusco. Sua esposa lhe dá
apoio, mas ele percebe que ela
tem um caso com um capataz.
Após divorciar-se e remoído
de ciúme e sentimento de per-
da, ele propõe um duelo com o
capataz. Dia 02

O Amor de Nabbie, de Yuji
Nakane (Nabbie no Koi,
1999) Cor, 16 mm, 92 min.

Comédia sobre o amor apai-
xonado e acalentado durante
60 anos de uma, velha senho-
ra, numa pequena ilha tropical
ao largo de Okinawa. Dia 05

Oharu – Vida de uma corte-
sã, de Kenji Mizoguchi, 1952,
P&B, 148 min. Baseado em
romance de Saikaku Ihara, o
filme conta a história da vida
de Oharu, uma mulher que na
juventude fazia parte da corte
do imperador e que em virtu-
de de um relacionamento aca-
ba como pedinte e cortesã, já
senhora. Dia 21.

O Sol Sempre se Põe na

Cena de Crespúculo Seibei, de Yoji Yamada, um dos mais representativos diretores japoneses

DIVULGAÇÃO

Water Boys, de Shinobu Yaguchi, uma divertida comédia colegial,
também é um dos destaques da mostra Cool Japan
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VEÍCULOS

De olho no concorrido mercado,
New Civic 2010 ganha nova versão

Desde 2006, quando foi
lançada a oitava gera
ção do New Civic, a

Honda Automóveis sempre
apresenta novidades a cada
temporada. Em 2007, por
exemplo, lançou a versão es-
portiva Si. Um ano depois, o
sedan tornou-se totalmente
Flex. No ano passado, deixou
o modelo com visual mais atra-
ente e agressivo. Para 2010,
decidiu-se pelo desenvolvimen-
to de uma nova versão, a LXL,
que se soma às já conhecidas
LXS, versão de entrada, e
EXS, considerada como top de
linha.

Com isso, a Honda Auto-
móveis visa oferecer mais op-
ções para o consumidor e pre-
tende atingir uma nova fatia do
concorrido mercado automoti-
vo brasileiro. A marca aprovei-
tou a chegada da versão LXL
para implantar algumas inova-
ções tecnológicas em toda a
linha. Todas as versões serão
produzidas com direção com
assistência elétrica EPS (Elec-
tric Power Steering), que não
consome energia do motor e
oferece uma dirigibilidade mais
prazerosa —até então, o mo-
delo era comercializado ape-
nas com direção hidráulica
(nas versões LXS e EXS).

O ar-condicionado recebeu
novos compressor e conden-
sador, o que irá gerar econo-
mia de combustível e maior
desempenho do motor. Tam-
bém foi alterado o sistema
ECU (Electronic Central Unit)
ao ser promovida uma adequa-
ção da rotação para a troca
automática das marchas. Além
disso, a Honda adicionou um
novo sensor de marcha lenta,
que, entre outros detalhes, ofe-
rece um funcionamento suave
do motor.

HOTÉIS

Blue Tree renova contrato
com unidade da Verbo Divino

O desempenho do Blue
Tree Premium Verbo Divino fez
com que os investidores reno-
vassem o contrato com a rede.
De 2006, quando a Blue Tree
Hotels assumiu a administração
do empreendimento, até 2009,
a receita bruta praticamente
triplicou, a taxa de ocupação
cresceu mais de 50% e o
RevPar – receita por aparta-
mento – dobrou de valor.

O crescimento dos resulta-
dos do Blue Tree Premium Ver-
bo Divino é consequência de
uma administração de qualida-
de, que visa trazer inovações ao
seu mercado consumidor cons-
tantemente. O grande diferen-
cial da unidade está no atendi-
mento especializado, nos apar-
tamentos novos e espaçosos e
no Andar Vip Midori.

Preparado para receber
até chefes de estado e execu-
tivos de alto escalão, o Andar
Vip, que oferece serviços pre-
sentes apenas em hotéis de
categoria upscale, possui suí-
tes que chegam a 65m², lounge
desenvolvido para que hóspe-
des possam relaxar com mais
privacidade, Guest Relations
exclusivo e sala diferenciada
para café da manhã.

O conceito do andar foi de-
senvolvido por Chieko Aoki,
presidente do conselho de ad-

ministração da bandeira, e é
baseado em costumes orientais
de hospitalidade humanizada
focados nos mínimos detalhes.

As 32 suítes do Andar Vip
são divididas em categorias
Luxo, com 30m²; Junior, 45m²
e dois ambientes; e Executiva,
65m², com sala de estar, quar-
to e escritório; todas com ca-
mas king size, enxoval diferen-
ciado e uma equipe específi-
ca, que está sempre a postos
para antecipar os pedidos de
sua clientela. Por exemplo, os
habitués são analisados desde
sua primeira estada e é manti-
da uma espécie de banco de
dados com informações sobre
suas preferências.

Exclusividade - Todos os 380
apartamentos do empreendi-
mento são atendidos por um
staff especializado e altamen-
te treinado para satisfazer as
necessidades dos viajantes
mais exigentes. Além disso, o
hotel é o único da região que
conta com quadra de tênis,
fitness center, piscina e com o
salão de beleza Jacques Janine.

A gastronomia fica por con-
ta do Restaurante Noah, tam-
bém do Grupo Chieko Aoki,
que oferece menus sofistica-
dos e pratos baseados em uma
culinária contemporânea.

DIVULGAÇÃO

Andar Vip Midori está preparado para receber chefes de estado

De 2006 para cá, receita bruta praticamente triplicou

A versão LXL pode ser
considerada como intermediá-
ria do New Civic. Tem todos
os atrativos da LXS e recebeu
outros itens, como retrovisores
elétricos dobráveis com luz
indicadora de direção, abertu-
ra de porta-malas que também
pode ser feita pela chave, re-
vestimento dos bancos e
forração das portas em tecido
ou couro. Destaques também
para as rodas de liga leve de
16” com design exclusivo e
para a logomarca da versão.

EPS – Volante de três raios com
acabamento em prata, contro-
le de áudio no volante, alto-fa-
lantes com tweeter, acabamen-
to interno nas alças e na tampa
do porta-malas também são
outras diferenças em compara-
ção com a versão LXS. A ver-
são LXL será comercializada
com dois tipos de transmissão:
manual e automática com
paddle-shift, semelhante às bor-
boletas utilizadas em carros de

Fórmula 1 e que, até então, era
item exclusivo da versão EXS.

De resto, o sedan manterá
todas as características que o
transformaram num dos mode-
los mais vendidos de sua cate-
goria. Em 2009, por exemplo,
o New Civic contabilizou
50.185 unidades emplacadas e
se tornou o 14º carro mais co-
mercializado em todo o ano.

Para 2010, uma das novida-

des é que toda linha passará a
ser produzida com EPS (Elec-
tric Power Steering), sistema de
direção eletricamente assistida,
tornando-a mais leve em bai-
xas velocidades e firme em al-
tas. O esforço de esterçamento
é reduzido com o auxílio de um
pequeno motor elétrico coman-
dado por um módulo eletrôni-
co, atuando sobre o pinhão na
caixa de direção.

DIVULGAÇÃO

A versão LXL tem todos os atrativos da LXS e recebeu outros itens, como retrovisores elétricos dobráveis

Versão tem volante de três raios e controle do áudio no volante

Para dar o pontapé inicial
em 2010 como patrocinadora
oficial da Fifa para a Copa do
Mundo da África do Sul, Sony,
em parceria com a Sony
Ericsson, lança a plataforma
digital Futebol.Sony, desenvol-
vida pela agência LOV. Com
o objetivo de aproximar a mar-
ca das pessoas que tem pai-
xão pelo esporte, a Sony divul-
gará no novo portal conteúdos
exclusivos, promoções dife-
renciadas e promoverá o rela-
cionamento entre os aficiona-
dos pelo tema de forma bas-
tante inusitada.

“O lançamento da platafor-
ma Futebol.Sony reafirma a
preocupação da LOV em mos-
trar como os produtos Sony
são concebidos para fazerem
parte de experiências huma-
nas. O conceito da marca
“make.believe” foi nossa inspi-
ração para traduzir essa mistu-
ra de paixão e diversão que é o
futebol. Muito mais do que sim-
ples ações em ano de Copa do
Mundo, essa plataforma traz os
produtos Sony e Sony Ericsson
para perto da diversão, onde
houver uma bola rolando”, ex-
plica André Levy, Supervisor de
Criação da LOV.

No endereço www.sony.
com.br/futebol o usuário en-
contrará informações, conteú-
do e entretenimento relaciona-
dos ao universo do futebol em
cinco áreas distintas: Promo-
ção, Diversão, Eventos, Golaço
e Comentarista. Com isso, a
marca espera estar presente
na vida das pessoas que gos-
tam do esporte durante toda a
Copa por meio dos conteúdos
e das ações realizadas no
Futebol.Sony.

Para inaugurar a platafor-
ma, a seção “Promoção” traz
a ação “Você Merece Entrar

ta”, na qual um blogueiro fala-
rá sobre todos os assuntos,
novidades, dicas, placar, joga-
dores, etc.

Na home de Futebol o usu-
ário encontra ainda fotos e pla-
cares dos jogos oficias da Fifa
mais recentes podendo divul-
gar esse conteúdo via aplicati-
vos online como Facebook,
Twitter e Orkut.

Sorteios – Ao adquirir produ-
tos Sony (Cyber-shot, Handy-
cam ou celulares Sony
Ericsson) e realizar o simples
cadastro do produto no site já
dá o direito a participar de sor-
teio de 3 viagens à África do
Sul (com acompanhante), que
será realizado pela Caixa Eco-
nômica Federal. Ao concluir o
cadastro, indicando o nome de
um acompanhante entre 10 e
16 anos e escolhendo o ende-
reço de uma URL pessoal, o
usuário deverá enviar via e-
mail, Twitter, Facebook, entre
outras ferramentas, mensa-
gens convidando o maior nú-
mero possível de pessoas para
fazer parte de sua torcida vir-
tual. Os cinco participantes que
tiverem o maior número de tor-
cedores no final da campanha
ganharão viagens para a Copa
do Mundo, onde seus acompa-
nhantes de 10 a 16 anos irão
entrar em campo com a ban-
deira FIFA FAIR PLAY. Acu-
mulam também torcedores
extras os participantes que
cadastrarem novos produtos
adquiridos durante a promo-
ção. Para cada produto, o par-
ticipante ganha automatica-
mente cinco torcedores virtu-
ais. Ao interagir na página
“Golaço”, fazendo o cadastro
e enviando foto ou vídeo, mais
3 torcedores virtuais são
acrescentados

MÍDIA

Patrocinadora oficial da Fifa, Sony lança plataforma de
comunicação digital com foco no futebol

em Campo na Copa do Mun-
do Fifa”, que sorteará 8 via-
gens à Copa do Mundo aos
consumidores, com direito a
acompanhante, para assistirem
aos jogos. Além disso, os par-
ticipantes concorrem a
chances de entrar em campo
durante os jogos com a ban-
deira Fifa Fair Play, uma ação
exclusiva da Sony.

Golaço – Já na área “Gola-
ço”, o internauta encontra um
dos maiores destaques da pla-
taforma. A página, que funci-
ona como uma rede social, ofe-
rece uma espécie de patrocí-
nio - não oficial e não remune-
rado - aos amantes e seus ti-
mes amadores de futebol, aju-
dando os interessados a orga-
nizarem seus times em uma
comunidade exclusiva. A inici-
ativa oferece ainda ferramen-
tas para que eles possam criar
uniforme virtual, brasão, mas-
cote e hino para seu time.
Além disso, uma ferramenta
exclusiva permite o agenda-
mento de jogos com times ad-
versários, o acompanhamento

das tabelas e das estatísticas
de todas as partidas, além de
possibilitar que o usuário con-
vide outros jogadores para
compor o elenco do seu time.

O “Dominicious”, um do-
minó online inusitado, está dis-
ponível para entreter o inter-
nauta que acessar a área “Di-
versão”. No game, o usuário
pode brincar publicando suas
próprias imagens, sempre rela-
cionadas ao tema futebol, ape-
nas adicionando uma similar
àquela já existente em uma das
pontas do tabuleiro virtual.

Outra área de destaque no
site é a dedicada aos eventos
futebolísticos promovidos por
Sony e Sony Ericsson. Hoje,
estão registrados ali o Twillight
Football, ação que promoveu
jogos em diferentes lugares do
mundo durante um único cre-
púsculo, e da qual fez parte um
time brasileiro e o Troféu do
Vencedor FIFA, com o regis-
tro da passagem da Taça da
FIFA pelo Brasil no ano pas-
sado.

Em breve, será lançada
também a área “Comentaris-

Sony quer promover relacionamento entre os aficionados

DIVULGAÇÃO
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60º Campeonato Brasileiro Intercolonial deve
reunir mais de 800 atletas em Mogi das Cruzes

TÊNIS DE MESA

Pela 2ª vez em 60 anos de
história, a cidade de
Mogi das Cruzes (SP)

sediará o Campeonato Brasi-
leiro Intercolonial de Tênis de
Mesa. A 1ª foi em 2004, com
sucesso total. Daí seus dirigen-
tes resolveram repetir a dose
em 2010.

Carlos Nomura e Marlene
Takahashi, juntamente com
sua equipe do Kosmos e da
Secretaria Municipal de Espor-
tes, na figura do ex-atleta da
seleção brasileira de basque-
te, Nilo, não têm medido es-
forços para realizar este que é
considerado o maior torneio de
tênis de mesa da América La-
tina, em quantidade de catego-
rias, atletas, provas e o único
que tem registrado toda a his-
tória da competição com o
nome de todos seus campeões
desde 1951. Poucos eventos na
América Latina conseguem
este feito de durar tantos anos
e ainda manter a tradição da
cultura japonesa.

Ainda realiza seu desfile
inaugural com 822 atletas des-
filando no ginásio, entrega
para cada um a revista do
evento contendo toda a pro-
gramação de jogos de equipes,
duplas e individuais, também da
historia da competição.

Nestes 60 anos de existên-
cia do Intercolonial, apenas em
algumas ocasiões o campeo-
nato foi sediado em outras
regiões fora da capital paulis-
ta:
1974 - Londrina - PR - Giná-
sio Moringão
1992 - Maringá - PR - Giná-
sio Chico Neto
1994 - Maringá - PR - Giná-
sio Olímpico
1995 - Guarulhos - SP - Giná-
sio da UCEG
1996 - Volta Redonda - RJ -
Ginásio do Recreio
1997 - Londrina - PR - Giná-
sio do Canadá Country Club
1998 - Campo Grande - MS -
Ginásio da Universidade MS
1999 - Arujá - SP - Ginásio do
Nippon Country Club
2000 - Campo Mourão -  PR

- Ginásio da Arcam
2002 - Marília - SP - Ginásio
do Colégio Criativo
2003 - Goiânia - GO - Centro
de Convenções
2004 - Mogi das Cruzes - SP
- Ginásio Municipal
2005 - Maringá - PR - Giná-
sio da ACEMA
2006 - Marília - SP - Ginásio
do Colegio Cristo Rei
2007 - São Bernardo do Cam-
po-SP - Pavilhão Vera Cruz
2008 - Curitiba - PR - Parque
Barigui
2009 - São Bernardo do Cam-
po-SP - Ginasio Municipal
2010 - Mogi das Cruzes - SP
- Ginasio Municipal

Deste evento surgiram
grandes nomes do mesa-
tenismo nacional na categoria
adulta.

Atletas Olimpicos: Claudio
Kano, Carlos Kawai, Hugo
Hoyama, Hugo Hanashiro,
Gustavo Tsuboi, Monica Dotti
e Mariany Nonaka.

Atletas nos Mundiais: Nel-

son Ogassawara, Ricardo
Inokuchi, Fumihiro Takahashi,
Silnei Yuta, Thiago Takayama,
Fabio Okano, Hideo Yamamo-
to, Cazuo Matsumoto, Emiko
Takadatsu, Suely Yamada,
Celia Akamatsu, Elizabeth
Noda, Mitiko Mukuno, Miyo
Fujii, Eugenia Taira, Marta
Masuda, Akiko Iizuka, Livia
Kosaka, Kelly Nagaoka,
Carina Murashigue, Claudia
Ikeizumi, Karin Sako e Jessica
Yamada,

Novas regras: – São realiza-
das no 2º domingo de setem-
bro, seletivas regionais para
conseguir uma vaga neste
evento, que se fosse aberto,
com certeza teria mais de
1.500 inscrições, tornando-se
inviável sua realização em ape-
nas 3 dias. Para este ano, foi
criada a categoria Pré-pré-mi-
rim masculino e feminino, para
crianças até 9 anos e limitou-
se a categoria livre para ape-
nas 3 vagas, devido o aumen-
to excessivo no número de ins-
crições. Já no ano passado in-
troduziu-se a Hyper Lady para

senhoras acima de 70 anos e
Hyper Veterano acima de 75
anos, totalizando 26 categori-
as distintas, COM disputas
acirradas disputadas simulta-
neamente nas 30 mesas do
Ginásio Municipal.

Políticos e Executivos – Inú-
meros atletas que se tornaram
grandes profissionais, comen-
tam que o Intercolonial fizeram
parte da formação de suas
carreiras e poderão ser encon-
trados ainda participando na
cidade de São Bernardo. Atual-
mente são: desembargadores,
juízes, prefeitos, vereadores,
deputados, diretores, presiden-
tes, médicos, advogados, enge-
nheiros, dentistas, empresári-
os, auditores fiscais, etc.

Encontro de Gerações  – O
Intercolonial se orgulha de ser
um dos poucos a ter o registro
completo dos campeões de
toda a história, como é o caso
da família Morita. Masaru, que
participou de quase todas as 60
edições, viu as filhas serem
campeãs e agora as netas, reu-

No ano passado, Intercolonial de Tênis de Mesa foi realizado em São Bernardo do Campo
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Atletas expoentes de Lon-
drina, Curitiba, Foz do Iguaçu,
Umuarama e de municípios de
Santa Catarina estão partici-
pando de um treinamento de
alto nível de judô no ginásio de
esportes do Parque do Japão.
O treinamento prossegue até
sta sexta-feira (22), com a re-
alização de atividades esporti-
vas diárias.

Os judocas estão alojados
no local, utilizando as áreas
específicas para a modalidade
e a piscina do Centro Esporti-
vo do Borba Gato. A intenção
é preparar os atletas durante
a pré-temporada para os pró-
ximos campeonatos.

A ação, promovida pela As-
sociação Maringaense de Judô,

JUDÔ

Atletas do PR e SC participam
de treinos no Parque do Japão

com chancela da Federação
Paranaense de Judô, conta com
a participação dos professores
Lúcio Nagahama, de Maringá,
e Washington Donomai, de
Cascavel, renomado professor
e técnico de judô do Paraná.
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Treinamento em Maringá prossegue até esta sexta-feira

nindo três gerações que vão
jogar em Mogi das Cruzes
2010, nas categorias pré-mirim
(netas), pré-lady e lady (filhas),
hiper-lady (esposa) e o próprio
no super–sper veterano.

Confraternizacao: – Para
manter as tradições da cultura
oriental, a Comissão Organiza-
dora realiza no sábado à noite
o tradicional concurso de Ka-
raokê entre os atletas, durante
o jantar de confraternização
(uma marca registrada da
competição), e à tarde acon-
tece o famoso Congresso Téc-
nico, quando dirigentes das
regiões, votam todo o regula-
mento e resolvem todos os
problemas ocorridos durante o
evento, aprovando os custos e
o orçamento do Comitê
organizador, bem como ele-
gem uma das cidades candi-
datas que se apresentam como
sede para 2011.

Há alguns anos, 7 cidades
se candidataram para sediar o
evento, ficando Ourinhos e
São Bernardo empatadas, com
vitória da última decidida pela
Comissão Organizadora:
Conselho: Minako Takahashi,
Kyozo Abe, Issui Takahashi
Diretor Finaceiro: Massaru
Morita
Diretor Operacional: Sergio
ueda
Diretor Técnico: Marcos Ya-
mada
Diretor Regional: Carlos No-
mura
Comite Técnico: Aide Kudo,
Sueli Morita, Alfredo Souza e
Alessandro Shirahige e Fabio
Takahashi.

História: – Torneio idealiza-
do por Haruo Mitida (in
memorian) no ano de 1951,
sendo que no início participa-
vam apenas clubes nikkeis
(Kaikans) das regiões do eixo
São Paulo-Paraná; porém o
evento cresceu tanto que
atualmente as regiões montam
a seleção de clubes, limitando-
se assim o número de partici-
pantes.

Na década de 50, a maio-
ria dos nikkeis eram agriculto-
res e apenas se dedicavam ao
trabalho, esquecendo-se do
lazer e a prática esportiva; pou-
cos conheciam o tênis de mesa
e Mitida, nessa época, viajou
por várias cidades deste eixo,
divulgando e ensinando a mo-
dalidade; este é um dos moti-
vos pelo qual a muitos atletas
desta modalidade serem da
colônia, pois o trabalho de po-
pularização, divulgação e im-
plantação foi muito influencia-
do pelos estilo japonês, Mitida-
san. O mesmo fenômeno deve
ter ocorrido em vários espor-
tes tradicionalmente nikkey
como o Beisebol, Kendô,
Gatebol, etc.

Por muito pouco o evento
não acabou. A falta de verba
e de colaboradores voluntári-
os, gerou tanta desmotivação
que na década de 1990, cogi-
tou-se em terminar com a com-
petição, porém, com o cora-
gem de Issui Takahashi, e a
ótima administração de Gilber-
to Kosaka, a “Butterfly”,
maior empresa de materiais de
tênis de mesa do mundo, re-
solveu apoiar o Intercolonial e
há 20 anos ininterruptos ajuda
com uma verba para a manu-
tenção do Campeonato.

Portanto com o apoio anu-
al da FPTM (Federação Pau-
lista), patrocínio da CBTM
(Confederação Brasileira) e
Butterfly, acreditamos que va-
mos ter mais uns 40 anos de
evento.

60º CAMPEONATO
BRASILEIRO INTERCOLONIAL
DE TÊNIS DE MESA
QUANDO: DE 22 A 24 DE JANEIRO

(SEXTA, SÁBADO E DOMINGO)
ONDE: GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES

DE MOGI DAS CRUZES: AV PROF ISMAEL

ALVES DO SANTOS 560
HORÁRIO: TODOS OS DIAS A PARTIR DAS

8 HORA:00AM

ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/9933-9194

Eng Marcos Yamada  / Di-
retor Tecnico desde 1984

Referência em alfabetizar
toda a comunidade nipo-brasi-
leira que se instalava em Cam-
po Grande (MS) há muitas
décadas, a Escola Visconde de
Cairu abre espaço mais uma
vez as matrículas não apenas
para japoneses e descenden-
tes de japoneses, mas sim à
toda população da Capital.

O complexo escolar integra
a estrutura da Associação Nipo-
Brasileira de Campo Grande
(AECNB) e oferece desde a

educação infantil, que atende a
partir de três anos de idade, até
todos os anos do Ensino Funda-
mental, do 1º ao 9º ano.

Além das disciplinas tradi-
cionais, o Visconde de Cairu
oferece aulas de inglês e infor-
mática, ballet, futsal, vôlei, xa-
drez, tênis de mesa e quadra.

Segundo o presidente da
AECNB, Bernardo Yukishige
Tibana, “grandes profissionais
que atuam hoje no mercado já
foram alunos da Escola Vis-

TÊNIS DE MESA

Escola de Campo Grande atende alunos de todas as culturas
conde de Cairu, muitos deles,
médicos, engenheiros, e de
outras áreas”, disse.

A coordenadora do espaço,
professora Joelma Maria, in-
forma que dentro do quadro
pedagógico da instituição está
parte da cultura japonesa, en-
sinada durante os 91 anos da
Escola. Onde encontrar: Rua
Antônio Maria Coelho, 1108,
centro. Tel.: 67/3324-3627.
(do site da Confederação Brasi-
leira de Tênis de Mesa)Escola já revelou atletas
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Com o objetivo de mas-
sificar o taekwondo, prepa-
rar novos talentos para este
esporte olímpico e também
formar novos profissionais
do esporte, a Secretaria
Municipal de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras
(Selam) em parceria com a
Academia Nippon está com
inscrições abertas para dois
projetos de longa duração.

O primeiro deles é des-
tinado à descoberta de no-
vos talentos de 12 a 16 anos.
O segundo tem como públi-
co alvo jovens de 16 a 20
anos e é destinado para a
formação de profissionais
do esporte que no futuro

TAEKWONDO

Prefeitura de Piracicaba e Academia Nippon anunciam dois
projetos para a massificação do taekwondo

poderão atuar como professo-
res, treinadores, árbitros esta-
duais, nacionais e internacio-
nais e até mesmo como peque-
nos empresários com suas pró-
prias academias. Ambos têm
20 vagas gratuitas destinadas
aos primeiros inscritos. As au-
las serão ministradas no perí-
odo da tarde na própria aca-
demia.

Segundo Frederico Mito-
oka, proprietário da Nippon, os
resultados poderão ser conse-
guidos após três ou quatro anos
de curso. “Dependendo da
dedicação e desempenho indi-
vidual”.

Para concorrer as vagas,
os interessados devem se diri-

gir a academia - que está lo-
calizada na Rua XV de novem-
bro, 1772 – a partir das 15h,
até o fim do mês, munidos de
atestado médico indicando ap-
tidão física para a prática do
desporto, além de preencher a
ficha de inscrição no ato. Ou-
tras informações podem ser
obtidas pelo telefone: 19/3432-
4003.

O taekwondo é um esporte
que a cada ano ganha mais vi-
sibilidade na cidade. Os bons
resultados obtidos em Jogos
Regionais e Abertos, como tam-
bém em competições nacionais
e internacionais credenciam a
cidade como referência no país
nesta modalidade.A atleta Natália Falavigna
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CINEMA

Astro Boy estreia nos cinemas do País nesta
sexta-feira com recursos de computação gráfica

Com estréia marcada
para sexta-feira (dia
22), o longa de anima-

ção “Astro Boy” (Tetsuwan
Atomu - cor/ 94 min) ganhou
recursos de computação grá-
fica e promete perpetuar a
saga do menino robô, criado
por Osamu Tezuka, em 1952,
no Japão e, que anos mais tar-
de, se tornaria o primeiro animê
da história. A produção norte-
americana tem, na versão ori-
ginal, vozes de Freddie
Highmore (como Astro Boy),
Nicolas Cage (como dr
Tenma), Charlize Theron (nar-
radora), Donald Sutherland
(como Pres. Stone) Nathan
Lane (como Ham Egg), Sa-
muel L. Jackson (como Zog),
Kristen Bell e Eugene Levy,
entre outros.

Dirigido, roteirizado e escri-
to por David Bowers, que já
fez “Por Água Abaixo”, o fil-
me estreou no Japão e Esta-
dos Unidos, nos dias 10 e 23
de outubro de 2009, respecti-
vamente.

Com dublagem do ator Ro-
drigo Faro para o personagem
principal no Brasil, a história se
passa no mundo futurista de
Metro City, uma metrópole re-
luzente no céu, onde o cientis-
ta dr Tenma cria Astro Boy
para substituir o filho morto
num acidente, programando a
sua criação com característi-
cas humanas e seus valores,
assim como superpoderes.

Expulso quando não conse-
gue cumprir as expectativas do
pai em luto, Astro Boy têm di-
versos desafios pela frente:
escapar das tropas do Presi-
dente Stone, um militar obce-

Astro Boy cai na superfície da
terra. Perdido e confuso sobre
sua própria identidade, nosso
herói tenta apenas se encaixar
nesse novo mundo. Negando
sua natureza ele tenta se pas-
sar por ser humano junto com
um grupo de crianças de rua.
Ingenuamente, Astro Boy cai
sob o domínio do líder do gru-
po Hamegg, a quem conside-
ra como um pai. Para a decep-
ção de Astro Boy, Hamegg

Filme estreou no Japão e Estados Unidos em outubro de 2009; no Brasil, terá voz de Rodrigo Faro
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revela sua verdadeira identida-
de e tenta transformá-lo em
um robô gladiador.

Na arena de batalha, Astro
Boy é forçado a enfrentar uma
horda de robôs. Recusando-se
a lutar e apenas desativando
seus adversários quando a se-
gurança da platéia é colocada
em risco, a nobreza de Astro
Boy conquista a multidão. Os
militares acabam descobrindo
seu paradeiro e o capturam,
fazendo com que o herói te-
nha que encarar o seu desti-
no. O Dr. Tenna, o homem que
o criou, remove sua fonte de
energia, mas mesmo assim
Astro Boy o perdoa pelo que
está fazendo.

Essa exibição de bondade

finalmente abre os olhos do Dr.
Tenna sobre o terrível erro que
ele cometeu. Reconciliado
com o filho que tinha erronea-
mente rejeitado, ele permite a
fuga de Astro Boy.

A energia destrutiva que foi
dada ao robô militar por ordem
presidencial está fora de con-
trole e causando diversos es-
tragos em Metro City. Astro
Boy então retorna para salvar
a  cidade, combatendo  o  robô
e  salvando Metro City  de
uma  colisão  com a terra. No
clímax da batalha aceita sua
identidade, de metade robô,
metade humano e finalmente
encontra seu destino como o
salvador da humanidade.

cado em conseguir a energia
azul, que o garoto carrega,
para criar uma arma para do-
minar o mundo, além de driblar
as maléficas intenções do en-

genheiro Ham Egg, que orga-
niza lutas entre autômatos. As
imagens, divulgação e distribui-
ção do filme são da Paris Fil-
mes. Fugindo dos militares,

História se passa no mundo futurista de Metro City

Poucos personagens deixaram uma marca tão duradoura

Poucos personagens ani-
mados deixaram uma marca
tão duradoura e poderosa na
cultura pop internacional
como Astro Boy. O pequeno
robô apareceu pela primeira
vez em 1951 como um per-
sonagem do lendário mangá
(gibi japonês) de Osamu Te-
zuka e tornou-se um ícone
instantâneo.

Em 1963, ele estrelou em
uma série de televisão preto
e branco produzida no Japão.
Com seus grandes e expres-
sivos olhos, Astro Boy se tor-
nou o padrão para uma nova
forma de animação que se
tornou mundialmente conhe-
cida como anime.

A série original também
ganhou devotos seguidores
quando estreou no EUA nes-
se mesmo ano. Astro Boy
continuou a inspirar os fãs
em 1982, em uma nova sé-
rie animada e novamente em
uma série produzida nos
EUA que estreou em 2003.
Essa terceira série animada
foi ao ar em mais de 40 paí-
ses, incluindo o próprio Ja-

pão, através de canais como
WB e Cartoon Network e
durante dois anos consecuti-
vos ficou em primeiro lugar de
audiência em seu horário.

Osamu Tezuka foi consi-
derado o “Deus do mangá” e
o “Pai do animê”, e Astro Boy
e seu criador se tornaram ce-
lebridades no Japão, estampa-
dos até em selos Postais. Em
2004, Astro Boy entrou para
o “Hall da Fama dos Robôs”,
ao lado de C-3PO de Star
Wars e Robby, o robô de
Forbidden Planet.

A história de Astro Boy,
com os seus temas sobre sen-
tir-se deslocado e a necessi-
dade de pertencer a um grupo
tocou o diretor David Bowers.

Para ele Astro boy é uma
história atemporal, na tradi-
ção de Pinóquio ou Oliver
Twist. “É muito Dickens, mas
ao mesmo tempo, é muito
moderno. Ele é uma criança
criada para substituir o filho
perdido de um pai. O pai per-
cebe que o menino não pode
verdadeiramente substituir
seu filho. O menino, que

Astro Boy se tornou padrão de animação em 1951

achava que era um verda-
deiro humano, descobre que
é um robô e a partir daí sua
vida entra em parafuso”.

O filme é produzido pela
Imagi Studios, um estúdio de
animação localizado em
Hong Kong com uma equi-
pe de desenvolvimento cri-
ativo e de produção em Los
Angeles e um escritório em
Tóquio. O primeiro grande
filme em CG da empresa foi
As Tartarugas Ninja – O
Retorno, que foi lançado nos
EUA em 23 de março de
2007 pela Warner Bros. e
abriu em primeiro lugar nas
bilheterias.

Roteiro do filme é escri-
to por Bowers e Timothy
Harris, um escritor experi-
ente, cujos créditos incluem
sucessos como Trocando as
Bolas e Um Tira no Jardim
da Infância, bem como a
comédia de ação
blockbuster animada Space
Jam. Bowers diz que como
um pai, ele estava particu-
larmente animado por fazer
Astro Boy.


