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Ex-dekassegui é condenado a 34 anos de
prisão por assassinato no Japão em 2005

O ex-dekassegui Humberto
José Hagime Alvarenga foi
condenado, na última segun-
da-feira (17), a 34 anos de
prisão pela Justiça de Minas
Gerais. Acusado de ser o
assassino de um proprietário
de restaurante na cidade de
Hamamatsu, em Shizuoka, no
Japão, em 2005, o nikkei re-
tornou para o Brasil e se re-
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fugiou no interior mineiro. De
acordo com a denúncia,
Hagime teria atacado, no dia
22 de novembro de 2005, o
proprietário do restaurante,
estrangulando-o e amarrando
seus braços para trás com
braçadeiras de plástico. Por
ser uma decisão de primeira
instância, Hagime pode re-
correr da decisão.

Senado aprova Iguape como
‘berço da colonização japonesa’

DIVULGAÇÃO

Depois de passar pela Comis-
são de Constituição e Justiça
e de Cidadania da Câmara, o
projeto de lei do deputado
Arnaldo Madeira (PSDB-
SP), que atribui o título de
———––––——––––———–––——–—––—–– | pág 4

NIKKEY SHIMBUN

“Berço da Colonização Japo-
nesa no Brasil” a Iguape, pas-
sou pelo crivo do Senado na
última semana. O processo se-
gue agora para aprovação do
presidente Lula.

Registro e Lins querem a
presença do príncipe

DIVULGAÇÃO

Registro e Lins traçaram uma meta em co-
mum para 2008: trazer o príncipe Naruhito
para suas respectivas cidades e abrilhantar ain-
da mais as comemorações locais. Em Regis-
tro, a solicitação já foi feita. Segundo o coor-
denador das festividades na cidade, Hideo
Nasuno, o pedido foi feito diretamente à Em-
baixada do Japão no Brasil, assim como no
Consulado Geral do Japão em São Paulo.
“Seria muito importante para a região”, diz.

———––––——––––———––– | pág 4

Equipe vermelha vence Kohaku
Beneficente The Friends

JORNAL NIPPAK

Trazendo carisma e técnica, a equipe verme-
lha (akagumi), formado por mulheres, foi a
grande vencedora do 11º Gran Kohaku Be-
neficente The Friends, realizado no último
domingo (16). Foi uma vitória merecida. Afi-
nal, as cantoras que subiram ao palco mos-
traram que as mulheres estavam mais que “afi-
adas”. Para tanto, o time contou com as pre-
senças especiais de Fábia Tanabe, Mônica
Misawa, Elaine Hara, entre outras.

Tatsumi Orimoto resgata memórias
e sentimentos no Masp

DIVULGAÇÃO

Primeira retrospectiva do artista japonês
Tatsumi Orimoto fora do Japão, a mostra
“Tatsumi Orimoto no Masp” será inaugurada
no dia 10 de janeiro e permanece até 27 de
abril com a proposta de inaugurar as come-
morações do Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil em 2008. Organizada pela
curadora Tereza de Arruda, a exposição abran-
ge 30 anos de sua produção, com cerca de
10 vídeos, 1200 fotografias e 160 desenhos.

———––––——––––———––– | pág 12

Biografia de Shuhei
Uetsuka é lançada em
São Paulo
Dois eventos, um em Promissão e outro na Ca-
pital, marcaram o lançamento do livro “A Saga
de Shuhei Uetsuka – O Pai da Imigração Ja-
ponesa”. Em Promissão, o evento aconteceu
no dia 15 (foto), na Faculdade Municipal, e
serviu para dar o pontapé inicial aos festejos
do Centenário da Imigração Japonesa no Bra-
sil no município. Na Capital, o lançamento
ocorreu nesta quinta-feira (20), no Museu His-
tórico da Imigração japonesa no Brasil.

———––––——––––———–––——–—————––——–————––––––——––––——–––——–—–– | pág 8

SHIGUEYUKI YOSHIKUNI

Kiyoshi Harada é o primeiro nikkei na
Academia Paulista de Letras Jurídicas

O jurista Kiyoshi Harada é o primeiro nikkei a integrar o
seleto grupo de cultores do Direito na Academia Paulista de
Letras Jurídicas (APLJ). A cerimônia de posse aconteceu
durante o Encontro Buenos Aires-São Paulo de Direito Ad-
ministrativo Municipal, promovido pelo Centro de Extensão
Universitária e pelo Instituto Internacional de Ciências Soci-
ais, no dia 14 de dezembro.                 Pág 8

Prefeito assina convênios para
as obras do Parque do Japão

DIVULGAÇÃO

O prefeito Silvio Barros assinou no último dia
17 três convênios que juntos somam R$ 6,7
milhões e vão implementar outros recursos
destinados a três grandes obras da adminis-
tração municipal: o Complexo Esportivo da
Vila Olímpica, implantação do Restaurante
Popular e a construção do portal de entrada
e sede administrativa do Parque do Japão. A
assinatura dos convênios foi realizada no ter-
reno que abrigará o parque temático japonês.

———––––——––––———––– | pág 5 ———––––——––––———––– | pág 12
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HIPISMO – Uma nikkei fez bonito no Cam-
peonato de Hipismo do Amazonas. Trata-se
da pequena Ursula Yoko Davidoff Okubo, que
sagrou-se campeã da categoria Escola (80 cm)
montando a égua Izabor pela Escola de Equi-
tação Tiradentes da PM do Amazonas. A pro-
va foi realizada nos dias 8 e 9 de dezembro,
na Associação Eqüestre do Amazonas. Ursula
fechou o ano em 3º lugar no ranking amazo-
nense de hipismo. Filha de Mario Susumu
Okubo e Elizabeth Keiko Boris Davidoff,
Ursula é paulista e reside há três anos em
Manaus

SABERES DOS SABORES
– A Fundação Japão SP

realizou, no dia 11/12, a última
edição do ano do Projeto

Saberes dos Sabores “Cores e
Sabores”. O professor e

artista plástico Takashi
Fukushima analisou obras dos

ceramistas Shugo Izumi,
Silmara Watari e Kimi Nii e a

simbiose entre as criações
gastronomicas dos chefs Shin

Koike e Jun Sakamoto.

DIVULGAÇÃO / ERICO MARMIROLI

O empresário Agenor Honma, professor Takashi
Fukushima e a ceramista Hideko Honma

A assessora cultural senior da Fundação Japão
SP Michiko Okano e o chef de cozinha Shin Koike

Público observa as obras dos três ceramistas expostas no evento

YOKO ONO – A artista plástico
Yoko Ono veio ao Brasil para

apresentar sua retrospectiva ao
grande público no CCBB - SP, no
dia 10 de novembro. Na ocasião,

ela se encontrou com Jo
Takahashi, diretor de arte e

cultura da Fundação Japão SP,
que conversou sobre arte

contemporânea e sobre o País.
Ono também realizou uma

performance inédita no Teatro
Municipal.

DIVULGAÇÃO / CCBB

A artista plástica Yoko Ono recebe o diretor de arte e cultura
da Fundação Japão SP Jo Takahashi

BEISEBOL – O vereador Ushitaro Kamia (DEM) prestigiou a final da 14ª Taça Brasil de
Beisebol Interclubes Adulto, competição encerrada no último dia 16, no Estádio Municipal de
Beisebol Mie Nishi, em São Paulo e que consagrou a equipe de Guarulhos

ERIC AKITA/CBBS

PRÊMIO PAUL DONO-
VAN KIGAR – Em solenida-
de realizada no dia 8/12, no
Salão Nobre da Câmara Mu-
nicipal de São Paulo, per-
sonalidades e instituições de
diversos setores foram agraci-
ados com o 4º Prêmio Paulo
Donovan Kigar. O  vereador
Aurélio Nomura abriu a ceri-
mônia e a curadoria foi da
Amar – Associação dos Mo-
radores e Amigos da Reserva
da Biosfera do Cinturão Verde
da Cidade de São Paulo. Entre
os homenageados, Shuhei
Uetsuka (in memoriam), O Pai
da Imigração Japonesa, – o
prêmio foi recebido por
Kazunori Yasunaga, da Abcel
– e os imigrantes japoneses (o
diploma foi recebido pelo pro-
fessor II-Sei Watanabe).

BONENKAI – O Bunkyo de Regis-
tro realizou no último dia 10 sua tradici-
onal festa de confraternização de fim
de ano. O presidente do Bunkyo,
Rubens Takeshi Shimizu, diretores, as-
sociados e autoridades e cerca de 160
pessoas participaram da festa.

O brinde foi conduzido pelo chefe
de Gabinete, Manoel Kenji Chikaoka
(representando o prefeito, Clóvis Viei-
ra Mendes). Na ocasião, o Bunkyo efe-
tuou a doação às seis entidades sociais
(APAE, CRIFF, AME, Associação Re-
nascer, Associação de Amparo à Ve-
lhice de Registro e Creche Sahei Ussuki
“Nosso Ninho”) recurso  oriundo de
bazar beneficente.

MISS CENTENÁRIO – O concurso Miss Centenário Brasil-Japão, que elegerá a nipo-brasi-
leira mais bela do País em comemoração ao Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, con-
tinua a todo vapor. O evento, uma parceria do apresentador de TV Amaury Jr. com o nikkei
Kendi Yamai, terá sua grande final em março de 2008, no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo.
Confira as vencedoras de algumas etapas regionais:

VALE DO PARAÍBA – O Miss Centenário Vale do
Paraíba, Litoral Norte e Matiqueira foi realizado no
dia 6/12, em São José dos Campos.

PARAÍBA – A eliminatória na Paraíba aconteceu
no dia 7/12 e teve como vencedora Evelyn Medeiros
Oashi. O 2º lugar ficou com Talissa Keiko Pedroso
Assato e em 3º Marina Tiemi Sassano Trigueiro.

No dia 5/12, o Distrito Federal elegeu:
1ª Colocada: Camila Tiemi Taira
2ª Colocada: Gisele Tanide
3ª Colocada: Mariana Nakazawa
4ª Colocada: Samanta Shizuko Sakamoto
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CRIME NO JAPÃO

Ex-dekassegui é condenado a 34
anos de prisão por homicídio

Dois anos após ter assas-
sinado um proprietário
de restaurante na ci-

dade de Hamamatsu, em Shi-
zuoka, o ex-dekassegui Hum-
berto José Hagime Alvarenga
foi condenado, na última se-
gunda-feira (17), a 34 anos de
prisão pela Justiça de Minas
Gerais. O processo tramitou
em Belo Horizonte, conforme
dispõe o art. 88 do Código de
Processo Penal. Segundo esse
artigo, “no processo por crimes
praticados fora do território
brasileiro, será competente o
juízo da capital do Estado onde
houver por último residido o
acusado”.

De acordo com a denúncia,
Hagime teria atacado, por vol-
ta de 2 horas do dia 22 de no-
vembro de 2005, o proprietá-
rio do restaurante, estrangulan-
do-o e amarrando seus braços
para trás com braçadeiras de
plástico. Após o crime, foi acu-
sado de roubar cerca de
41.200 ienes (equivalente a R$
741) do caixa do estabeleci-
mento. Antes de fugir, o acu-
sado ainda abriu as válvulas de
gás e colocou fogo em jornais
na tentativa de incendiar o es-
tabelecimento.

De acordo com o proces-
so, ao chegar ao Brasil, o acu-
sado foi morar com sua mãe
em Rio Casca, na Zona da
Mata mineira, onde foi preso
em uma operação conjunta
da Polícia Federal Japonesa,
Ministério Público de Minas

Gerais e Polícia Militar. O
acusado teve a prisão decre-
tada no 17 de fevereiro des-
te ano.

O interrogatório de
Hagime após ter sido locali-
zado pela polícia aconteceu
em março deste ano, quando
o ex-dekassegui negou a au-
toria do crime, mas confirmou
que esteve no restaurante no
dia do crime. Afirmou, ainda,
que esteve no restaurante,
pagou a conta e voltou para
sua casa. Na ocasião, o nik-
kei confirmou ter morado no
Japão por 10 anos e que nun-
ca passou por dificuldades fi-
nanceiras.

Durante o processo, a
Justiça cumpriu atos proces-
suais no Japão. A Carta
Rogatória – documento que
pede o cumprimento de um
ato do processo em outro país
– retornou ao juiz da 5ª Vara
Criminal em setembro e tinha
como teor o depoimento das
testemunhas de acusação
que, de acordo com o Minis-
tério Público de Minas Ge-
rais, confirmaram as versões
apresentadas pela polícia no
processo.

Por ser uma decisão de pri-
meira instância, Hagime –
através de seu advogado –
pode recorrer da decisão. Atu-
almente, ele encontra-se pre-
so no presídio José Martinho
Drummond, em Ribeirão Ne-
ves, região metropolitana de
Belo Horizonte.Juiz e desembargadores acompanharam caso com cuidado

Alvarenga negou autoria do crime em interrogatório no início do ano

FOTOS: ARQUIVO NIKKEY SHIMBUN

Após mudar de nome e fir-
mar-se como oposição, o De-
mocratas fez, na última sema-
na, sua primeira Convenção
Nacional, em Brasília. Em um
auditório lotado de militantes,
autoridades e jornalistas, o
DEM apresentou novas teses
e afirmou ser “o partido da re-
novação”. “O mundo está
mudando, e nós estamos ten-
do a coragem de mudar com
ele”, enfatizou presidente na-
cional da sigla, deputado Ro-
drigo Maia (RJ). O deputado
federal Walter Ihoshi, conside-
rado uma das revelações do
Democratas em 2007, esteve
presente, e levou consigo mais
de 20 prefeitos, vereadores e
jovens líderes do Estado de
São Paulo.

Entre as prioridades parti-
dárias apresentadas se desta-
cam a segurança e o meio
ambiente. Maia destacou as
três principais proposta do
DEM na área de segurança.
A primeira é a municipalização
das polícias das cidades com
mais de 500 mil habitantes.

A segunda proposta é a cri-
ação da guarda nacional, pre-
parada para fazer interven-
ções em todos os Estados bra-
sileiros e de auxiliar as Forças
Armadas e a Polícia Federal
nas fronteiras com outros paí-
ses. Por fim, se chegar ao Pa-
lácio do Planalto, o partido pre-
tende criar o Ministério de
Combate às Drogas e Armas
Pesadas. “Seria uma pasta pro-
visória, com dois anos de vi-
gência, para focar no principal
problema da segurança públi-
ca do país, que é o tráfico”,
explicou o deputado democra-
ta.

A saúde e a educação do
País também foram tema de
diversos discursos, mas a maior
novidade foi a defesa do meio
ambiente e do desenvolvimento
sustentável. O deputado José
Carlos Aleluia (BA) apresen-

POLÍTICA

Walter Ihoshi participa de primeira convenção do Democratas

mento integral da dívida de R$
700 milhões do DF em 2007 e
outras realizações.

O prefeito de São Paulo,
Gilberto Kassab, foi um dos
destaques do evento. Cerca-
do por repórteres, militantes e
admiradores, ele foi prestigia-
do, aplaudido e questionado
sobre sua candicatura às elei-
ções de 2008. Embora o De-
mocratas tenha anunciado to-
tal apoio à sua reeleição, o pre-
feito ponderou, dizendo que
não é hora de falar de campa-
nha. “O foco do momento é
governar”, ressaltou.

tou o tema. “É falso o conflito
que se cria entre o desenvol-
vimento e o meio ambiente.
Por exemplo, não há necessi-
dade de se derrubar um só
hectare da Amazônia para pro-
duzir comida e etanol”.

As bandeiras levantadas
pelo partido têm um só objeti-
vo: iniciar uma retomada das
forças locais do DEM nas elei-
ções municipais de 2008, com

vistas a se fortalecer também
para o pleito de 2010. Quase a
totalidade dos discursos da
convenção nacional defende-
ram a indicação de candidato
próprio do DEM à presidência
da República.

Entre os nomes mais cota-
dos está o governador do Dis-
trito Federal, José Roberto
Arruda. Em seu discurso, o
governador lembrou o paga-

Ihoshi com o prefeito Kassab vibraram com reunião em Brasília

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Líderes do partido comemoram “renovação” de partido e esperam mudanças para próximos anos

LIVRO DO CENTENÁRIO

Associação lançará obra com
fotos da imigração

Considerado um dos gran-
des projetos próprios dentro da
Associação do Centenário, o
livro retratando a história dos
imigrantes japonesas em ter-
ras brasileiras já tem uma data
para lançamento: abril de
2008. Trata-se de uma obra
que trará aproximadamente
200 fotos retratando desde a
época pré-Kasato Maru, quan-
do Ryu Mizuno escreveu um
diário de bordo sobre a traje-
tória dos primeiros japoneses
a embarcarem para o Brasil;
passando pelo pós-guerra e
culminando na era dos dekas-
seguis.

O projeto está praticamen-
te na fase final de editoração,
faltando alguns detalhes técni-
cos para ser fechado. Será,
ainda, disponibilizado em língua
japonesa e portuguesa e ofici-
almente lançado no Japão nos
dias 23 de abril em Yokohama
e em 28 de abril em Kobe, lo-
cais por onde passou a primei-
ra embarcação rumo ao Bra-
sil.

Para o coordenador geral
do projeto e responsável pela
comissão de Compilação e
Publicação dos 100 Anos de
Imigração, Koichi Mori, a obra
chega em uma boa hora, prin-
cipalmente para os japoneses,
que desconhecem – ou não
tem interesse – na imigração.
“Serão 10 mil exemplares a
serem distribuídos tanto no
Brasil quanto no Japão. E será
importante para nós, pois será
comercializado em livrarias ja-
ponesas. Muitas vezes o povo
japonês desconhece as ques-
tões da imigração japonesa ao
Brasil, por isso gostaríamos de
contar um pouco dessa histó-
ria”, afirma ele, acrescentan-
do que, no Brasil, há a possibi-
lidade de comercialização em
algumas livrarias e também
em associações nipo-brasilei-
ras.

A parte de pesquisa não foi
fácil. No total, sete membros
da comissão participaram da
seleção. A idéia é ilustrar cada
período da imigração nos últi-
mos 100 anos de forma leve e
didática. Para tanto, textos e
legendas foram cuidadosa-
mente estudados para acom-

panharem as fotos. No total, o
grupo trabalhou com um uni-
verso de seis mil fotografias.
“Não foi tão fácil escolher o
que entraria. Mas, no final, acho
que conseguimos um balanço
satisfatório dentro do contex-
to”, diz Mori. Uma das únicas
dúvidas que ainda pairam na
cabeça dos organizadores é se
usarão fotos coloridas. “Temos
de ver como ficará melhor.”

Exposição - Ainda sem um
título definido – o provisório é
“100 Anos de História da Imi-
gração Japonesa no Brasil
Através de Fotos –, a obra tem
um outro motivo para ser lan-
çada ainda no primeiro
quadrimestre. De acordo com
a própria Associação do Cen-
tenário, uma exposição com 80
painéis sobre a imigração tam-
bém está fechada para percor-
rer o arquipélago japonês.

O apoio vem da Jica
(Agência de Cooperação In-
ternacional do Japão), que ban-
cará parte das despesas. Até
o momento, cerca de 30 pro-
víncias já manifestaram inte-
resse em realizar a mostra.
Até a semana que vem, outras
podem ainda pleitear a reali-
zação.

“Assim como o livro, essa
exposição trará fotos antigas
dos imigrantes japoneses. No
total, serão 80 painéis contan-
do parte da história no Brasil”,
explica Nagato Hara, coorde-
nador geral das comissões da
Associação. O material que
comporá a exposição será todo
baseado nos arquivos do Mu-
seu Histórico da Imigração
Japonesa no Brasil.

Já o período em que a mos-
tra percorrerá o território ja-
ponês será extenso. De feve-
reiro até outubro, a população
poderá conhecer o universo
encontrado pelos primeiros
imigrantes em terras brasilei-
ras. Para incrementar ainda
mais o evento, panfletos expli-
cativos também estão sendo
confeccionados. “O principal é
despertar o interesse do povo
japonês. De aguçar a curiosi-
dade e saber um pouco mais
dos nikkeis no Braisl”, finaliza
Koichi Mori.

Na reunião da Comissão
Estadual do Centenário da Imi-
gração Japonesa do Paraná,
ocorrida na última semana,
aconteceu o Lançamento do
Projeto Fera - Festival de Ar-
tes da Rede Estudantil. O pro-
jeto, subsidiado pelo Governo do
Paraná e realizado pela Secre-
taria de Estado da Educação e
pela Paraná Esporte tem como
objetivo a diversidade cultural
e conta com a participação de
estudantes de 2100 escolas pú-
blicas de todo o estado.

Em 2008, no ano do Cente-
nário, está programado uma
série de atividades homenage-
ando a comunidade nipo-bra-
sileira. O festival está previsto
para o mês de junho e contará
com cenografia e apresenta-
ções profissionais temáticas.

Serão realizadas oficinas
pedagógicas em todas as áre-
as artísticas. Alguns exemplos
são: mangá, anime, bom-odori,
taiko, teatro Nô, aikidô, karatê,
tênis de mesa, beisebol, entre

outras. Além disso está previs-
to a realização de atividades
culturais como aulas de culi-
nária japonesa, shiatsu, pente-
ados e caracterização étnica e
grupos folclóricos.

Segundo o presidente da
Comissão Estadual do Imin 100-
PR, o deputado estadual Luiz
Nishimori, o evento será de
grande importância para todos
os participantes “Desde 2004 a
Secretaria de Estado da Educa-
ção e a Paraná Esporte vem
realizando um trabalho de extre-
ma importância no que diz res-
peito a formação dos estudan-
tes da rede estadual através do
Projeto Fera. A participação
deles no ano que vem, será de
grande valia no intercâmbio cul-
tural Brasil-Japão, possibilitando
não só o conhecimento da cul-
tura japonesa, como também a
integração de  todas as etnias,
proporcionando a oportunidade
de compartilhar valores e cos-
tumes da diversidade cultural do
nosso estado”, finaliza.

IMIN-100

Governo do Paraná
homenageará o Centenário

Nishimori acredita em maior intercâmbio entre Brasil e Japão

DIVULGAÇÃO
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CARNAVAL 2008

Vila Maria e Porto da Pedra
agilizam desfiles em SP e no Rio

Acerca de dois meses
para os desfiles do
Carnaval 2008, a Uni-

dos de Vila Maria, em São
Paulo; e a Porto da Pedra, no
Rio de Janeiro, preparam os
últimos detalhes de suas apre-
sentações. Ambas trarão para
a Marquês de Sapucaí e Sam-
bódromo do Anhembi os mes-
mos temas: o Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil,
a ser comemorado no ano que
vem.

Na paulistana, os ensaios
seguem em ritmo acelerado.
Nas fantasias, também está
praticamente tudo certo, pois
investiu em trajes que retratem
com fidelidade todos os perso-
nagens da milenar história do
Japão. O carnavalesco
Wagner Santos conta que a ela-
boração dos modelos é resul-
tado de mais de dois anos de
pesquisa sobre o assunto. Os
desenhos demoraram cerca de
seis meses para ficarem pron-
tos e serem confeccionados
pela escola.

“A maior dificuldade foi
perceber que as roupas do Ja-
pão eram todas iguais, muito
próximas dos quimonos”, ex-
plica. “Procurei, por isso, di-
versificar as cores e estilizar
cada fantasia de uma maneira
diferente, sem fugir das carac-
terísticas orientais”.

Os modelos estão expostos
na quadra da escola de samba

e são vendidos por preços que
variam de R$ 220,00 a R$
250,00. Aos interessados, não
faltam opções: foram criados
26 desenhos diferentes – um
para cada ala.

Porém, para fazer bonito,
cada uma das 26 alas será
composta por, no mínimo, 130

pessoas. À exceção da ba-
teria, ala das crianças e ala
das baianas, todas as outras
estão abertas para o público
em geral. Muitos dos compo-
nentes já são freqüentadores
assíduos da Vila Maria e
mantêm, todos os anos, o
compromisso de desfilar pela
escola.

De acordo com Rogério

Godoy, o preenchimento das
vagas se dá no melhor estilo
“boca a boca”, mas a escola
abrirá vagas para a comunida-
de nipo-brasileira. Para parti-
cipar estão à disposição fan-
tasias de ninjas, gueixas, samu-
rais, imigrantes e outros e os
preços variam de R$ 220,00 a
R$ 250,00. Mais informações
podem ser obtidas na quadra
da Vila Maria (rua Cabo João
Monteiro da Rocha, nº. 447,
Jardim Japão, Zona Norte) ou
pelo tel 11/ 6981-3154.

Ângela Bismarchi – Na Por-
to da Pedra, o panorama não
é diferente. Assim como a Vila
Maria, a agremiação tem con-
vocado a comunidade nikkei do
Rio de Janeiro para fazer par-
te do desfile, que traz o tema
“Cem Anos da Imigração Ja-
ponesa no Brasil - Tem Pago-
de no Maru”.

Enquanto espera pela vin-
da de integrantes, a escola pre-
para também uma surpresa: a
rainha de bateria Ângela
Bismarchi – famosa por suas
inúmeras cirurgias plásticas –
se transformará em uma “au-
têntica” japonesa.

“Vou colocar fios de ouro
que vão puxar meus olhos e
provocar o efeito da orienta-
lização”, explica ela sobre sua
48ª intervenção cirúrgica, fato
que deve levá-la ao “Guiness
Book”, o livro dos recordes,
como a mulher mais operada
do mundo.

O WTC Hotel de São
Paulo fechou dois pacotes
para os hóspedes que querem
curtir o desfile das Escolas de
Samba do Grupo Especial di-
retamente do Anhembi. A
parceria é com o camarote do
Bar Brahma, um dos mais tra-
dicionais da folia paulista. Em
2008, o camarote fará uma
homenagem aos 100 anos da
Imigração Japonesa e o tema
será “Do Sol Nascente ao
Tamborim”.

A partir deste mês, o

Camarote no Anhembi também
homenageará Centenário

WTC Hotel já oferece reser-
vas para os apartamentos De
Luxe Double ou Single. Os
pacotes incluem café da ma-
nhã, early e late check-out,
traslados para o Sambódro-
mo, ingressos e taxas. Os pre-
ços estão a partir de R$1.085,
na suíte Luxe single.

Os interessados podem
entrar em contato com o de-
partamento de reservas do
hotel por meio do telefone
(11) 3055 8000 ou do e-mail
reservas@wtchotel.com.br. Modelo passará por cirurgia para se transformar em “oriental”

Fantasias da Vila Maria custam entre R$ 220,00 e R$ 250,00

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A temporada do
Teatro Municipal
em 2008 promete
ser uma das melho-
res dos últimos
anos. Além dos tra-
dicionais espetácu-
los com os corpos
de dança da cidade,
serão apresentadas
oito óperas durante
o ano, sendo cinco
inéditas. Haverá
ainda concertos sin-
fônicos e de câma-
ra. A compra de in-
gressos poderá ser
feita de forma ante-
cipada a partir de 25/
01 para todos os es-
petáculos até junho
e a partir de 14/04,
para as apresenta-
ções de julho a de-
zembro.

A temporada lírica transcor-
rerá de abril a novembro. Das
oito óperas escolhidas para
2008, cinco terão produções
inéditas: “Madama Butterfly”,
de Giacomo Puccini - em co-
memoração aos 150 anos de
nascimento do compositor e ao
centenário da imigração japo-
nesa; “Ariadne em Naxos”, de
Richard Strauss - espetáculo
produzido em parceria com o
Festival Amazonas de Ópera;
“Amelia al Ballo”, de Giancar-
lo Menotti; “Le Villi”, também
de Puccini; e “Sansão e Dalila”,
de Camille Saint-Säens. Serão
apresentados ainda as óperas
“O Castelo de Barba-Azul”, de
Bela Bartok, “Falstaff”, de
Giuseppe Verdi e “Colombo”,
de Antonio Carlos Gomes.

Na dança, o destaque é o

aniversário de 40 anos do
Balé da Cidade. A companhia,
sob regência de Mônica Mion,
prepara duas estréias no pró-
ximo ano. A primeira, marca-
da para julho, de coreografia
de Cayetano Soto, foi produ-
zida em parceria com o Gran
Teatro Del Liceo, em Barce-
lona, na Espanha. O outro, em
dezembro, encerra o ano co-
memorativo do Balé da Cida-
de numa releitura de “O Lago
dos Cisnes”, de Sandro
Borelli.

Para a temporada 2008, os
ingressos para as óperas cus-
taram entre R$ 20 e R$ 40 (R$
10 a R$ 20 nas récitas popula-
res), para balés o preço varia-
rá entre R$ 10 e R$ 15 (R$ 5
a R$ 10 nas récitas populares).
O Teatro Municipal é filiado à
Associação Viva o Centro.

ARTES

Teatro Municipal terá ópera
em homenagem à imigração

Ópera será homenagem aos japoneses

DIVULGAÇÃO

O Vale do Ribeira pode co-
memorar o ano de 2007. Afi-
nal, é um das regiões com mais
projetos focados para o Cen-
tenário, além de provar que
está engajada nos projetos pro-
postos para homenagear a cul-
tura japonesa. O grande exem-
plo foi o Viva Japão, quando
mais de dois mil alunos estive-
ram presentes para mostrar os
trabalhos desenvolvidos em
sala de aula.

Em termos de ações, Regis-
tro também saiu na frente. Só
neste ano, festas e eventos alu-
sivos à comemoração fizeram
bastante sucesso entre a popu-
lação e turistas. Considerada
marco da colonização japonesa
no Brasil, a cidade também in-
crementou suas homenagens ao
povo japonês ao inaugurar em
pontos estratégicos da cidade
obras do artista plástico Yutaka
Toyota, além de ser a “sede” do

Centenário na região sudoeste
do Estado com a Fenivar (Fe-
deração das Entidades Nikkeis
do Vale do Ribeira).

Mas os registrenses que-
rem mais. Especialmente no
mês das comemorações dos
100 anos, em junho do ano que
vem, os dirigentes querem a
presença do príncipe Naruhito

VALE DO RIBEIRA

Cidade de Registro quer presença de príncipe nas
comemorações em 2008

na região. O pedido foi feito
diretamente ao Consulado Ge-
ral do Japão, bem como à Em-
baixada do Japão no Bra-
sil. Para os líderes, “seria uma
forma de abrilhantar ainda
mais os festejos”.

“O embaixador do Japão no
Brasil, Ken Shimanouchi,
achou muito interessante a idéia

da vinda do príncipe para Re-
gistro. Porém, isso é uma ques-
tão que não está definida. Va-
mos esperar e torcer para que
tudo dê certo”, explica o presi-
dente da Comissão Municipal
das Comemorações do Cente-
nário da Imigração Japonesa
em Registro, Hideo Nasuno.

Na parte de projetos,
Nasuno confirma que todos
“vão de vento em popa”. Além
do fechamento de 2007 com
cerca de 2 mil alunos do Pro-
grama Viva Japão há duas se-
manas, Registro também co-
memora a inauguração de três
das sete obras de Toyota. “Uma
vitória para toda a comunidade
e também para a população”,
completa o presidente.

“Agora estamos focados
em festejos. Ainda não defini-
mos uma data, mas ou será
uma semana antes de São Pau-
lo ou na semana posterior. Não
podemos bater as datas”, ex-
plica Nasuno, que espera por
50 mil pessoas nas comemo-
rações em junho de 2008. “Tal
planejamento está caminhan-
do. Realmente Registro prepa-
rará uma grande festa e que
congregará dezenas de cida-
des. Precisamos agora levan-
tar os R$ 500 mil necessários.
Uma parte já foi captada. Va-
mos atrás do resto. Estamos
otimistas”, finaliza Nasuno.

        (Rodrigo Meikaru)

Na corrida para a come-
moração do Centenário da
Imigração, a rede japonesa de
televisão NHK promete tam-
bém entrar com um projeto
grandioso para 2008. Em pas-
sagem pelo Brasil, o produtor
Taihei Wakamatsu confirmou
que ações estão sendo prepa-
radas para a celebração do
Ano do Intercâmbio Japão-
Brasil, através “da riqueza das
imagens, do know-how e das
redes de posse da NHK”.
“Para tanto, criou-se, inclusi-
ve, a ‘Comissão de Promoção
e Realização da Amizade
Nipo-Brasileira Através das
Imagens’, um projeto reconhe-
cido dentro do grupo de inte-
gração entre os dois países”,
disse.

O primeiro projeto prevê
uma exibição de um DVD co-
memorativo. Na ocasião – ju-
nho do ano que vem – a NHK
trará um pequeno resumo de
cinco minutos traçando a cro-
nologia dos 100 anos. Dividido
em capítulos, o vídeo relata
desde os primórdios da imigra-
ção, como a partida do navio
Kasato Maru, o período do
pós-guerra e as visitas diplo-
máticas de líderes de ambos os
países, como ao visita do en-
tão primeiro-ministro japonês
Junichiro Koizumi ao Brasil
em 2004 e a ida de Luís Inácio
Lula da silva ao arquipélago em
2005.

Já a segunda ação será
focada também em imagens.

Porém, diferentemente do do-
cumentário, a idéia é abrilhan-
tar os festejos com exibições
de imagens cristalinas da tec-
nologia de alta definição “Hi-
Vision”, desenvolvida pela pró-
pria NHK e contendo as bele-
zas naturais e as cerimônias e
festividades típicas do Brasil e
do Japão.

“Nossa idéia é fortalecer
essa nova tecnologia e mostrar
no ano do Centenário que am-
bos os países podem fazer par-
cerias em termos de tecnolo-
gia. Além disso, estamos mui-
to interessados no crescimen-
to e fortalecimento da comu-
nidade nipo-brasileira”, relata
Wakamatsu, prevendo o su-
cesso dos dois projetos. “Uni-
mos a mais alta tecnologia para
relembrar os esforços dos imi-
grantes japoneses no Brasil.”

Para fechar com chave de
ouro a programação proposta
pela NHK, a estatal japonesa
prepara ainda o Festival de
Imagens e Exposição de Equi-
pamentos de Transmissão em
“Hi-Vision”, que percorrerá as
cidades de São Paulo, Campi-
nas e Rolândia, no Paraná. Na
programação, estão previstas
uma coletânea de imagens cap-
tadas em alta definição, além
da exibição de novelas e seri-
ados do canal em português.
“Gostaríamos que os brasilei-
ros possam conhecer de perto
e se interessar pelos equipa-
mentos japoneses”, afirma o
produtor.

COMUNICAÇÃO

NHK fará festival de imagens
e exposição de equipamentos

Equipamentos de alta tecnologia serã expostos no Brasil

Lideranças de Registro estão otimistas com projetos para 2008

JORNAL NIPPAK
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CIDADES/MARINGÁ

Prefeito assina convênios para
obras do Parque do Japão

Oprefeito Silvio Barros
assinou no último dia
17 três convênios que

juntos somam R$ 6,7 milhões
e vão implementar outros re-
cursos destinados a três gran-
des obras da administração
municipal: o Complexo Espor-
tivo da Vila Olímpica, implan-
tação do Restaurante Popular
e a construção do portal de
entrada e sede administrativa
do Parque do Japão.

A assinatura dos convêni-
os foi realizada no terreno que
abrigará o Parque do Japão,
uma vez que o Complexo Es-
portivo para a prática de artes
marciais é uma extensão da
Vila Olímpica e será construí-
do no Parque do Japão, for-
mando com toda estrutura pre-
vista, a maior obra realizada no
Brasil para comemorar o cen-
tenário da imigração japonesa.

“Esse é um momento mui-
to importante para Maringá
que recebe recursos para a
construção do Restaurante
Popular, que vai oferecer re-
feições no almoço, atendendo
cerca de mil pessoas por dia;
para a implantação do Ginásio
de Esportes da Vila Olímpica
que será referência para a re-
gião Sul do país; e para o por-
tal e sede do Parque do Japão,
que é a maior obra realizada
no Brasil para festejar o cen-
tenário da imigração japonesa.
Esses três convênios represen-
tam um grande investimento e
empreendimento para Marin-
gá”, comentou Silvio Barros.

Esativeram presentes na
assinatura do convênio os de-
putados federais Ricardo Bar-
ros e Odílio Balbinotti, o supe-

rintendente regional da Caixa
Econômica Federal, Fábio
Carnelós, a vereadora Norma
Deffune Leandro, represen-
tando a Câmara de Vereado-
res, secretários municipais e
representantes da comunidade
nikkei de Maringá.

O deputado Ricardo Bar-
ros elogiou a administração do
prefeito Silvio Barros, comen-
tando que “não basta nós, de-
putados, termos a capacidade
para trazer recursos se a Pre-
feitura não tiver condições de
receber o dinheiro. Por isso
parabenizo a administração
municipal por estar com a cer-
tidão negativa do município em
dia e, com isso, poder disponi-

bilizar grandes obras para
Maringá.  Estamos hoje trans-
formando sonhos em realida-
de. Essa obra maravilhosa do
Parque do Japão será palco de
uma grande festa para come-
morar a imigração japonesa no
Brasil”.

O deputado Odílio
Balbinotti disse que sempre
apoiará obras e trabalhos que
tragam benefícios à comunida-
de. “A comunidade nipônica
merece um parque como esse
por toda a colaboração que
oferece para o desenvolvimen-
to da cidade”. Já o superinten-
dente da Caixa Econômica
Federal, Fábio Carnelós, disse
estar “lisonjeado” em repre-

sentar o órgão do governo fe-
deral responsável por fazer o
acompanhamento técnico da
obra.

Parque do Japão – Um dos
conênios, no valor de R$ 468
mil, será destinado para a
construção do portal de entra-
da e da sede administrativa do
Parque do Japão, com arqui-
tetura oriental. A idéia é cons-
truir no local o maior jardim ti-
picamente japonês implantado
fora do Japão. A obra está pre-
vista para ser inaugurada no
dia 22 de junho de 2008, du-
rante as comemorações dos
100 anos da imigração japone-
sa no Brasil.

Convênios somam R$ 6,7 milhões e vão implementar recursos a três grandes obras do município

DIVULGAÇÃO

O prefeito Junji Abe entre-
gou no último dia 15 a Galeria
dos Prefeitos de Mogi das Cru-
zes, que mostra a história de
todas as pessoas que coman-
daram a Administração Muni-
cipal desde 1901. A estrutura
foi montada no saguão da Pre-
feitura e conta com fotos dos
prefeitos, além de dois termi-
nais multimídias, que mostram
dados pessoais e as principais
realizações dos administrado-
res.

Os dois ex-prefeitos vivos,
Antônio Carlos Machado
Teixeira, que administrou a ci-
dade entre os anos de 1983 e
1988, e Manoel Bezerra de
Melo, que comandou Mogi
entre 1994 e 1996, estiveram
presentes na cerimônia. Além
deles, autoridades e familiares
de ex-prefeitos também parti-
ciparam da homenagem à his-
tória dos administradores mu-
nicipais. Cerca de 300 pesso-
as estiveram presentes ao
evento.

“Independente de mais ou
menos anos de mandato, essas
autoridades merecem, de todos
nós, mogianos, as mais since-
ras homenagens pelos relevan-
tes serviços prestados que pos-
sibilitaram a melhoria gradati-
va da qualidade de vida da po-
pulação”, afirmou o prefeito.

Memória – Junji destacou a
importância da obra para a pre-
servação da memória da cida-
de. “Se a história se faz cultu-
ando o que de mais nobre nós
temos em nossas casas, que é
a lembrança de nossos pais, de
nossos avós, bisavós, cabe a
nós, enquanto estivermos aqui
como prefeito, ter a oportuni-
dade com a ajuda de tantos
colaboradores, neste precioso
espaço, na parte principal da
entrada da sede da Prefeitura,
homenagear todos aqueles que
trabalharam incansavelmente
buscando dias melhores para
todos nós, povo de Mogi das
Cruzes”, lembrou.

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

‘Galeria dos Prefeitos’ conta
história de ex-administradores

Junji Abe recebe cumprimento de ex-prefeito

PMMC

A Comissão Organizadora
está em atividade intensa. Fo-
ram instituídas várias comis-
sões que ficarão responsáveis
pelas atividades programadas,
como a de Eventos, Bandeiras,
Museu, Concurso Literário e
Consab’s (Conselho das Soci-
edades de Bairros). A data
para o lançamento das come-
morações e do concurso lite-
rário será no dia 11 de janeiro,
na Abcel (Associação Bene-
ficente, Cultural e Esportiva de
Lins), e no dia 12, a da pedra
fundamental do Portal do Cen-
tenário, no início da Rodrigues
Alves, com torii, ornamentos
orientais e jardins.

Ali será o marco do Cen-
tenário da Imigração. O ca-
lendário integral será divulga-
do no início do ano e os no-
mes dos componentes das
comissões. Também ficou
decidido que a Comissão ex-
pedirá ofício convidando o
príncipe japonês para visitar
Lins para prestigiar as soleni-
dades e conhecer o maior fri-
gorífico do país e a primeira
usina de biodíesel, visitando os
mausoléus de dois ícones da
história da imigração japone-
sa no Brasil, Shuhei Uetsuka,
em Promissão e Unpei
Hirano, em Cafelândia.

(Shigueyuki Yoshikuni)

CIDADES/LINS

Comissão deve convidar
príncipe para os 100 anos

Idéia é mostrar marcas da imigração ao príncipe Naruhito

DIVULGAÇÃO

A Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de
São Carlos (Apae) recebeu no
último dia 18 cooperação eco-
nômica no valor de US$ 86 mil
para a implementação do pro-
jeto de construção de salas de
aula para educação para o tra-
balho da Escola de Educação
Especial de São Carlos.

A cerimônia de assinatura
do contrato de doação através

do Programa de Assistência a
Projetos Comunitários e de
Segurança Humana concedi-
do desde 1999 pelo governo
japonês aconteceu no último
dia 18, no Consulado Geral do
Japão em São Paulo, e contou
com as presenças da vice-pre-
sidente da Apae de São Carlos,
Mildred Domingas Battiston
Passeri, e do cônsul, Masuo
Nishibayashi.

CIDADES/SÃO CARLOS

Apae de São Carlos recebe
ajuda do Japão

O Lar da Criança Emma-
nuel, entidade filantrópica
sediada no Bairro Alves Dias,
em São Bernardo do Campo,
recebeu do governo japonês
uma doação de R$ 86.122.00.
A cerimônia de assinatura do
contrato aconteceu no último
dia 14, no Consulado Geral do
Japão em São Paulo.

O cônsul Masuo Nishiba-
yashi recebeu o presidente da
instituição beneficiada, Adão
Ribeiro da Cruz; e seu diretor
financeiro, Pedro Raymundo
dos Santos, além do secretá-
rio de Planejamento e Tecno-
logia da Informação de São
Bernardo do Campo, Hiroyuki
Minami, responsável pela
intermediação entre as duas
entidades.

A doação aconteceu por
intermédio do programa ‘As-
sistência a Projetos Comunitá-
rios e de Segurança Humana

(APC)’, promovido pelo go-
verno japonês junto a países em
desenvolvimento.

Minami disse que indicou o
Lar Emmanuel, “porque foi a
entidade que conseguiu apre-
sentar a organização necessá-
ria”, reiterando que as
tratativas duraram cerca de
um ano. “O importante é que
São Bernardo do Campo, que
tem quase um milhão de habi-
tantes, precisa de parceiros
para atender toda a demanda
de crianças no município”.

O Lar Emmanuel estará
utilizando a verba para ampli-
ação de sua estrutura. Atual-
mente, a entidade atende cer-
ca de 210 crianças de 0 a 6
anos incompletos. Com a am-
pliação, vai passar a atender
200 novas crianças de 6 a 14
anos, com alimentação, cursos
extra-curricular e reforço es-
colar.

CIDADES/SÃO BERNARDO DO CAMPO

Governo japonês doa R$ 86
mil à creche de SBC

Cerimônia de entrega contou com presença de autoridades

DIVULGAÇÃO

A Câmara Municipal de
Registro homenageou diversas
personalidades com o título de
“Cidadão Registrense”. A ho-
menagem aconteceu no dia 30
de novembro, por ocasião do
63º aniversário de fundação do
município. Entre os homenage-
ados, destaque para o artista
plástico Yutaka Toyota, autor de
sete monumentos instalados na
cidade em homenagem ao Cen-
tenário. Três delas, Portal do
Sol, Caminho da Liberdade e O
Rei do Chá) já foram inaugu-
radas. Até 2008 serão inaugu-
radas mais quatro obras cons-
truídas a partir de uma máqui-
na de beneficiamento de arroz
que encontrava-se abandonada.

Além de Toyota, também
foram homenageados Masami
Sugiuchi, que chegou ao Brasil
em 1958 e que atualmente cul-
tiva e trabalha com agricultura
orgânica, sendo um dos pionei-
ros deste sistema produtivo no
Vale do Ribeira; Massakazu

Matsumura, que nasceu em
1921 em Iguape, e que presidiu
a Uces (União Cultural e Es-
portiva Sudoeste) e o RBBC
(Registro Base Ball Club);
Keiko Hayashida Shimizu, que
chegou em Registro com 10
anos de idade acompanhada de
seus pais e  trabalhou no “Pro-
grama de Integração ao menor
carente” da Prefeitura de Re-
gistro; e a médica veterinária
Ignez Otubo Ferreira Moraes,
que mudou-se para Registro
em 1970 junto com sua família
e foi vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Registro na legislati-
va de 1996.

Também foram homenage-
adas com o título de Cidadão
Registrense: Maria Sebastiana
de Oliveira Paiva (in
memorian), Silvino Victor,
Adélio Cardoso, Sebastião
Pereira Leite, Almelindo
Savioli, Antonio Roberto de
Almeida, Luis Fernando
Lupato e Maria Rosa Costa.

CIDADES/REGISTRO

Nikkeis recebem título de
‘Cidadão Registrense’

Artista plástico Yutaka Toyota foi um dos homenageados

DIVULGAÇÃO
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CIDADES/SANTOS

Estrela de Ouro festeja 55 anos e
projeta ações para comunidade

OClube Estrela de Ouro
nasceu da necessida-
de de socialização dos

jovens nisseis do bairro da
Ponta da Praia, em Santos.
Hoje, após 55 anos de existên-
cia, o local que era ponto de
encontro da comunidade japo-
nesa, tem o reconhecimento da
sociedade santista. As tradi-
ções são mantidas principal-
mente por meio da alimenta-
ção e dos cursos do idioma e
de jiu-jitsu, que, além do fute-
bol, da musculação, da ginás-
tica e da yoga são as princi-
pais atrações do clube.

Para o presidente Sadao
Nakai, a herança cultural dos
japoneses é transmitida pela
instituição, apesar de muitas
atividades “nem sempre serem
executadas tradicionalmente”.
“A entidade representa a saga
dos imigrantes que se radica-
ram na cidade”, afirma. O fato
de a maioria dos freqüentado-
res ser de não-descendentes é
“um problema histórico de
auto-afirmação do nikkei nas-
cido em Santos”. Ele acres-
centa que a desativação do
imóvel da Associação Japone-
sa deliberada pelo
Governo Federal e
a presença de mili-
tares na cidade
mesmo após a
guerra forçou o de-
sinteresse dos
nisseis e sanseis
pela cultura nipôni-
ca.

Quartéis gene-
rais, o Forte dos
Andradas e a base
área são algumas
das marcas dos mi-
litares que perma-
necem até hoje. As
manifestações cul-
turais eram feitas
isoladamente uma
vez que a Associa-
ção Japonesa não
tinha mais sede, e a
fragmentação da
comunidade cau-
sou dificuldades aos
japoneses e aos próprios
descentes na contextualização
dos fatos históricos. Enquanto
isso, a cidade de São Paulo
ganhava a Sociedade Brasilei-
ra de Cultura Japonesa (Bun-
kyo) na época dos 50 anos da
imigração japonesa.     

O contexto atual, porém, é
outro. No início do ano, a As-
sociação Japonesa de Santos
conseguiu uma cessão por tem-
po indeterminado do imóvel
para suas atividades, e ainda

Em 1946, o bairro da Ponta
da Praia era área periférica da
cidade de Santos. Às margens
da Rua Rei Alberto I, única
passagem até a travessia para
o Guarujá, moravam imigran-
tes japoneses que trabalhavam
na pesca. A maioria retornava
à cidade após terem sido ex-
pulsos na época da guerra. O
motivo alegado para tal ação
do governo brasileiro foi o pos-
sível auxílio que poderiam
prestar na expansão marítima
do Japão.

Apesar do fim do conflito,
os japoneses ainda enfrenta-
vam resquícios discriminatóri-
os na cidade. Neste cenário,
os nisseis começavam a jorna-
da de adaptações, transforma-
ções e sobrevivência social.
Nas escolas, eles tinham a
identidade cívica abalada com
as hostilidades de outras cri-
anças. Como provar que eram
brasileiros se tinham cara de
japoneses? Mesmo assim, as
famílias obrigavam que, pelo
menos um dos filhos, tivesse
diploma de nível superior ou
técnico. Em muitas famílias, o
primogênito (chonan) era es-

Tieko Takahashi foi responsá-
vel pela confecção dos calções
dos jogadores, e foi convida-
da, devido à sua beleza e
carisma, a ser a madrinha do
clube no jogo inaugural.  De-
pois, vieram as atividades
lúdicas e os bailes sociais pro-
piciando o ambiente necessá-
rio para a integração dos
nikkeis. Em 1958, o clube ad-
quiriu sua primeira sede social
na Rua César Lacerda de Ver-
gueiro.

Dentre os destaques atuais,
a Festa do Peixe incentiva os
hábitos de alimentação saudá-
vel, e expressa a solidarieda-
de e o coletivismo entre os fre-
qüentadores, desde 1978. Nos
esportes, a formação de uma
geração de faixas pretas de
judô, que teve um atleta nas
Olimpíadas de Moscou (1980),
e a equipe pentacampeã bra-
sileira de tênis de mesa (em
parceria com a Semes – Se-
cretaria Municipal de Esportes)
são outras importantes refe-
rências. Estruturado pelo de-
partamento feminino, o restau-
rante é a grande fonte orça-
mentária do clube.       (G.Y.)

Clube nasceu em época difícil para japoneses no País

colhido para estudar enquanto
os outros se sacrificavam no
trabalho para ajudá-lo na em-
preitada.   

Aos poucos, os nisseis fo-
ram se adaptando à sociedade
por meio de algumas ativida-
des. No futebol, começaram
com bolas improvisadas de
meia, mas logo estabeleceram
o objetivo de ter uniforme e
campo para jogar contra ou-
tras equipes do bairro. Assim,
nasce o Estrela de Ouro FC,

com jogadores nascidos entre
1932 a 1937, além de um
“gaijin” considerado o craque
do time. Katutoshi Ono, Yuta-
ka Okumura, Tsuneo Okida,
Jorge Nakai (ex-presidentes
do clube) e Tokuji Ono (atual
presidente do Conselho) eram
alguns dos jovens líderes da
época.

O time de futebol foi o
catalisador para a união do gru-
po de jovens nisseis do bairro,
carentes de opções sociais.

Clube preserva tradições como aulas de japonês e festivais

JORNAL NIPPAK

A pouca divulgação da
cultura japonesa em Santos é
um reflexo da desativação do
imóvel da Associação Japo-
nesa pelo governo federal, na
época da guerra. Essa é a
opinião do presidente do Clu-
be Estrela de Ouro, Sadao
Nakai, que, além deste assun-
to, falou sobre os próximos
eventos da entidade no ano
do centenário.

Quais os próximos even-
tos do clube e como estão
os preparativos para o cen-
tenário da imigração?

O Estrela caminha para
solidificar seu processo de
autogestão, investindo em pa-
trimônio e modernização de
equipamentos para poder so-
breviver dentro do novo ce-
nário econômico.

No âmbito social, o clube
está envolvido nas comemo-
rações do Centenário da Imi-
gração em Santos, apoiando
a Comissão Municipal e a
Associação Japonesa na ex-
posição Manabu Mabe, na
Fortaleza da Barra (de 12 de
janeiro a 29 de fevereiro), na
apresentação Grupo 1980

(março) e na Tocha da Ami-
zade (maio).

Em junho, haverá a Cami-
nhada Internacional - Aruko
Kai, a visitação aos navios da
Força de Defesa do Japão, a
inauguração da obra de
Tomie Othake no Parque
Municipal do Emissário Sub-
marino, de Ruy Ohtake, e a
encenação da chegada do
Kasato Maru.

Após a data, haverá mu-
danças para a comunida-
de japonesa no contexto
local e nacional? 

As mudanças ocorrerão
por meio de projetos que pre-
encham necessidades locais.
As comemorações que fo-
rem executadas somente
para atender aos interesses
da data e das políticas muni-
cipais não mudarão nada.

Em Santos, estamos con-
victos da necessidade da edi-
ficação de um centro cultu-
ral para resgatar as perdas
durante o processo de desa-
tivação do imóvel na 2ª Guer-
ra. Foram 60 anos de desati-
vação. O resgate levará, no
mínimo, 100 anos.      (G.Y.)

Resgate cultural levará 100 anos,
segundo presidente Nakai

luta pela posse em definitivo.
Para conseguir o objetivo, é
necessário provar a transição
da Sociedade Instrutiva Vila
Mathias ou Sociedade Japone-
sa de Santos para a Associa-
ção Japonesa de Santos. O

Estrela conta com a colabora-
ção de pessoas que possuem
fotos ou qualquer outro regis-
tro da época para cumprir esta
exigência legal.

Além do clube, outras re-
ferências da cultura japonesa
na cidade são os cursos de
mangá e das artes marciais,
entidades religiosas e sociais,
e o “Marco dos Imigrantes”,
localizado na Praia do Boquei-
rão. “Com a projeção econô-
mica do Japão, a cultura é re-

quisitada e há uma nova moti-
vação de resgate cultural dos
nikkeis”, complementa.

Juntamente com a Associ-
ação Atlética Atlanta e o Clu-
be Nissei Vicentivo, o Estrela
propicia atividades de lazer,

esportes e de integração aos
japoneses e descendentes,
cumprindo um papel deixado
de lado desde a extinção da
Sociedade Japonesa de Santos,
em 1942.

(Gílson Yoshioka)

Nakai: “solidificação e investimentos”

Diretoria e colaboradores do Estrela de Ouro comemoram ano produtivo e planjema ações para 2008

FOTOS: DIVULGAÇÃO E JORNAL NIPPAK

O Senado aprovou, no últi-
mo dia 18, projeto de autoria
do deputado Arnaldo Madeira
(PSDB-SP), que dá ao muni-
cípio de Iguape, localizado no
Vale do Ribeira, em São Pau-
lo, o status de “berço da colo-
nização japonesa no Brasil”.

Na Câmara Federal, onde
começou a tramitar, o projeto
teve dois pareceres favoráveis:
um da Comissão de Educação
e Cultura; outro da Comissão
de Constituição e Justiça e de
Cidadania. Ambos foram apro-
vados, por unanimidade, pelos
membros das duas comissões
permanentes.

“Apresentei este projeto
por solicitação da comunida-
de nipo-brasileira do Vale do
Ribeira. O dia 18 de junho é o
Dia Nacional da Imigração

Japonesa. A data marca a
chegada do primeiro navio
com imigrantes japoneses
(Kasato-Maru) em 18 de ju-
nho de 1908. Além de saudar
os cem anos da imigração ja-
ponesa – que serão comemo-
rados em 2008 –, o projeto
pretende homenagear o mu-
nicípio e a região onde se ins-
talou a primeira colônia nipô-
nica no Brasil”.

A matéria aprovada no Se-
nado segue para a sanção (ou
veto) do presidente da Repú-
blica. Madeira não acredita,
porém, na hipótese de veto, já
que o texto não é polêmico e
presta justa homenagem à co-
munidade nipo-brasileira, “que
tem contribuído de forma ine-
gável para o desenvolvimento
do País”.

CIDADES/IGUAPE

Senado aprova Iguape como
‘berço da colonização japonesa’

Cidade conta com força de nipo-brasileiros e imigrantes japoneses

DIVULGAÇÃO

No último mês, o Centro
Okinawano e a Comunidade
Nikkei da Argentina solicita-
ram às autoridades a simplifi-
cação ou a isenção dos trâmi-
tes para a entrada dos japone-
ses no Brasil. O pedido se deve
ao grande número de japone-
ses e nikkeis residentes na
Argentina que pretendem par-
ticipar das comemorações do
centenário da imigração, em
2008. No entanto, a maioria
desses acordos é bilateral, ou
seja, os privilégios acordados
devem ser concedidos a am-
bas as partes. Apesar do rigor
cada vez maior para a entrada
dos brasileiros no Japão, o pe-
dido já foi encaminhado para
os deputados federais Walter
Ihoshi e William Woo.

Ihoshi afirma que vai pedir
à comissão do Mercosul um
estudo técnico sobre a viabili-
dade da medida. Ele acrescen-
ta que o benefício poderia ser
estendido por isonomia a ou-
tras nações. “Com a aprova-
ção, haveria maior facilidade
para o intercâmbio turístico e
cultural e a entrada de divisas
no País. A redução da buro-
cracia faria com que as pes-
soas entrassem livremente,
como os produtos que transi-
tam na região”, coloca.  As
negociações com o deputado
William Woo estão em anda-
mento, mas o resultado deve
sair apenas em 2008 por con-
ta do recesso de final de ano
na Câmara dos Deputados, em
Brasília.

As dificuldades para a con-

cessão ou renovação de visto
no Japão devem-se ao grande
número de estrangeiros que
cometeram delitos. Apesar de
não existir uma lei para impe-
dir a entrada ou permanência
deles em terras nipônicas, uma
passagem pela polícia pode
resultar em restrições do De-
partamento de Imigração. De
acordo com agências japone-
sas, o rigor é maior em casos
envolvendo sanseis.

Desde abril de 2006, o Ja-
pão passou a exigir deles o
atestado de antecedentes cri-
minais. A existência de algu-
ma infração na ficha pode in-
terferir também na situação
dos seus parentes. Dentre os
dekasseguis, os culpados por
acidentes de carro sem vítimas
já tiveram o visto negado.
Mesmo após o pagamento de
multa em torno de 400 mil ie-
nes, eles recebem um prazo
para deixar o país.    

Outros casos nos quais o
visto não foi concedido são o
de uma brasileira não-descen-
dente cujo marido cumpria
pena na cadeia por roubo, e o
de pessoas que tiveram a ha-
bilitação de motorista retida
por excesso de velocidade. Já
os episódios de envolvimento
com drogas são imediatamen-
te descartados pela Imigração,
independente da circunstância
em que a pessoa foi autuada.
Se o crime for cometido em
território japonês, o infrator
tem o visto cancelado e pode
até mesmo ser deportado.

(Gílson Yoshioka)

DIPLOMACIA

Argentinos querem menos
burocracia para visitar o Brasil
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Programação da NHK

***Programação sujeita a alteração sem
aviso prévio***
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24 – Segunda-Feira
00:00 NHK News
00:10 Undecided
00:40 NY Streets
01:00 NHK News
01:10 Songs of Our Generation (R)
01:40 Three-month English Lessons
02:00 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 50 (Final) (R)
02:56 Introducing “Atsuhime”
03:00 NHK News
03:10 Undecided
04:00 NHK News
04:10 Undecided
05:00 Tanka Poetry
05:30 Holiday Interview
05:53 News & Weather
06:00 News: Good Morning, Japan
07:15 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

73
07:30 News
07:35 HDTV From Your Hometown
08:25 News: Good Morning, Japan (R)
08:58 World Weather (E)
09:00 News (R)
09:05 Overseas Safety Information
09:10 Undecided
09:30 Micro World (R)
09:35 My Gardening
10:00 News & Weather
10:05 NHK Overseas Network
10:40 Asian Word Traveller
10:45 Drama Serial Encore “Miyako no

Kaze” Eps. 73
11:00 News
11:15 Live from Your Hometown
11:38 Mini Program
11:45 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

73 (R)
12:00 News
12:05 Fun with English
12:15 PythagoraSwitch Mini
12:20 Peek-a-boo
12:35 With Mother
13:00 NHK News
13:05 NHK Newcomer Entertainer

Award 2007: Comic Story-Telling
14:15 World Weather
14:20 NHK Newcomer Entertainer

Award 2007: Comedy
15:20 Songs for Everyone
15:30 USO! HONTO?
15:59 World Weather
16:00 NHK News
16:10 Overseas Safety Information
16:15 World Strollers (R)
16:59 World Weather
17:00 News
17:10 Whiz-Kids TV MAX
17:45 Walking the Oshukaido
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Undecided
19:40 Songs for Everyone
19:50 Mini Program
19:54 World Weather
19:55 Japanese Traditional Music
20:00 News Watch 9 (B)
21:00 NHK Special
21:50 Undecided
22:15 Mini Program
22:25 World Music Album
22:30 News & Sports
23:10 Undecided
23:55 Overseas Safety Information

25 – Terça-Feira
00:00 NHK News
00:10 Undecided
00:45 Health for Today
01:00 NHK News
01:10 Forerunning Business Minds
01:35 World Music Album Selection
01:50 Points at Issue
02:00 BS Special “Documentary: Project

Democracy”
02:55 Mini Program
02:58 World Weather
03:00 NHK News
03:10 Mini Program
03:15 Overseas Safety Information
03:20 Kiddie Craft
03:25 Fun with Japanese
03:35 With Mother (R)
04:00 Variety Show in Your Town
04:55 Mini Program
05:00 Haiku Poetry
05:30 News: Good Morning, Japan
07:15 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

74
07:30 News & Weather
07:35 Have a Good Day!
08:25 News: Good Morning, Japan (R)
08:55 World Weather (E)
09:00 News & Weather
09:05 Overseas Safety Information
09:10 Today’s Menu
09:35 Fashionable Living
10:00 News & Weather
10:05 Living Well at 100
10:15 Hobbies and Leisure
10:40 Everyday Tips
10:45 Drama Serial Encore “Miyako no

Kaze” Eps. 74
11:00 News
11:20 Live from Your Hometown
11:45 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

74 (R)
12:00 News
12:05 Fun with English
12:15 PythagoraSwitch Mini
12:20 Peek-a-boo
12:35 With Mother
13:00 News & Weather
13:05 Good Afternoon Japan
13:55 TV Exercise
14:00 NHK News
14:15 World Weather

14:20 World Heritage 100
14:25 Tokyo Market Information
14:55 Overseas Safety Information
15:00 News & Weather
15:05 Hello from Studio Park
15:59 World Weather
16:00 NHK News
16:15 Science for Everyone (R)
16:59 World Weather
17:00 News
17:10 Whiz-Kids TV MAX
17:45 Walking the Oshukaido
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Fine Arts for Children
18:56 World Weather
19:00 Extracurricular Lesson (R)
19:30 Japan on Site
19:59 World Weather
20:00 News Watch 9 (B)
21:00 Scientific Magic Special 2007
22:00 Undecided
22:30 News & Sports
23:10 Undecided
23:55 Business Frontline

26 – Quarta-Feira
00:15 News Today 30 Minutes (E)
00:45 Health for Today
01:00 NHK News
01:10 Little Trips (R)
01:35 News Today Asia (E)
01:50 Points at Issue
02:00 BS Special “Documentary: Project

Democracy”
02:55 Mini Program
02:58 World Weather
03:00 NHK News
03:15 Overseas Safety Information
03:20 Kiddie Craft
03:25 Fun with Japanese
03:35 With Mother (R)
04:00 NHK News
04:15 Hello from Studio Park (R)
05:00 Enjoy Learning: The Knowledge

Master
05:25 Baby Care Tips
05:30 News: Good Morning, Japan
07:15 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

75
07:30 News & Weather
07:35 Have a Good Day!
08:25 News: Good Morning, Japan (R)
08:55 World Weather (E)
09:00 News & Weather
09:05 Mini Japanese Lessons
09:10 Today’s Menu
09:35 Fashionable Living
10:00 News & Weather
10:05 Enjoying Hot Springs
10:15 Hobbies and Leisure
10:40 Everyday Tips
10:45 Drama Serial Encore “Miyako no

Kaze” Eps. 75
11:00 News
11:20 Live from Your Hometown
11:45 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

75 (R)
12:00 News
12:05 Fun with English
12:15 PythagoraSwitch Mini
12:20 Peek-a-boo
12:35 With Mother
13:00 News & Weather
13:05 Good Afternoon Japan
13:55 TV Exercise
14:00 NHK News
14:15 World Weather
14:20 World Heritage 100
14:25 Tokyo Market Information
14:55 Overseas Safety Information
15:00 News & Weather
15:05 Hello from Studio Park
15:59 World Weather
16:00 Variety Show in Your Town
16:55 World Music Album
17:00 News
17:10 Whiz-Kids TV MAX
17:45 Walking the Oshukaido
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Fine Arts for Children
18:56 World Weather
19:00 Top Runners
19:44 World Weather
19:45 Micro World
19:50 Meet the Legend
20:00 News Watch 9 (B)
21:00 Undecided
22:00 Mini Program
22:15 Mini Program
22:30 News & Sports
23:10 Undecided
23:55 Business Frontline

27 – Quinta-Feira
00:15 News Today 30 Minutes (E)
00:45 Health for Today
01:00 NHK News
01:10 Law and Laughter (R)
01:35 News Today Asia (E)
01:50 Points at Issue
02:00 BS Special “Documentary: Project

Democracy”
02:55 Mini Program
02:58 World Weather
03:00 NHK News
03:15 Overseas Safety Information
03:20 Kiddie Craft
03:25 Fun with Japanese
03:35 With Mother (R)
04:00 NHK News
04:15 Hello from Studio Park (R)
05:00 Enjoy Learning: My Favorite Fi-

gures
05:25 Baby Care Tips
05:30 News: Good Morning, Japan
07:15 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

76

07:30 News & Weather
07:35 Have a Good Day!
08:25 News: Good Morning, Japan (R)
08:55 World Weather (E)
09:00 News & Weather
09:05 Mini Japanese Lessons
09:10 Today’s Menu
09:35 Fashionable Living
10:00 News & Weather
10:05 Pottery Dream Atelier
10:15 Hobbies and Leisure
10:40 Everyday Tips
10:45 Drama Serial Encore “Miyako no

Kaze” Eps. 76
11:00 News
11:20 Live from Your Hometown
11:45 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

76 (R)
12:00 News
12:05 Fun with English
12:15 PythagoraSwitch Mini
12:20 Peek-a-boo
12:35 With Mother
13:00 News & Weather
13:05 Good Afternoon Japan
13:55 TV Exercise
14:00 NHK News
14:15 World Weather
14:20 World Heritage 100
14:25 Tokyo Market Information
14:55 Overseas Safety Information
15:00 News & Weather
15:05 Hello from Studio Park
15:59 World Weather
16:00 Variety Show in Your Town
16:53 Mini Program
16:59 World Weather
17:00 News
17:10 Whiz-Kids TV MAX
17:45 Walking the Oshukaido
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Undecided
19:45 Songs for Everyone (R)
19:55 Mini Program
19:59 World Weather
20:00 News Watch 9 (B)
21:00 Undecided
22:00 Flower Shop “Hinageshi”:

Women’s Manners
22:30 News & Sports
23:10 Undecided
23:55 Business Frontline

28 – Sexta-Feira
00:15 News Today 30 Minutes (E)
00:45 Health for Today
01:00 NHK News
01:10 Japan Fishing Travels
01:35 News Today Asia (E)
01:50 Points at Issue
02:00 BS Special “Documentary: Project

Democracy”
02:55 Mini Program
02:58 World Weather
03:00 NHK News
03:15 Overseas Safety Information
03:20 Express Yourself! Mini
03:25 Fun with Japanese
03:35 With Mother (R)
04:00 NHK News
04:15 Hello from Studio Park (R)
05:00 Enjoy Learning: Real Life Stories
05:25 Baby Care Tips
05:30 News: Good Morning, Japan
07:15 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

77
07:30 News & Weather
07:35 Drama Serial “Dondohare” Special
08:20 Overseas Safety Information
08:25 News: Good Morning, Japan (R)
08:55 World Weather (E)
09:00 News & Weather
09:05 Mini Japanese Lessons
09:10 Today’s Menu
09:35 Fashionable Living
10:00 News & Weather
10:05 Meet the Legend (R)
10:15 Hobbies and Leisure
10:40 Everyday Tips
10:45 Drama Serial Encore “Miyako no

Kaze” Eps. 77
11:00 News
11:20 Friday Variety
11:45 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

77 (R)
12:00 News
12:05 Fun with English
12:15 PythagoraSwitch Mini
12:20 Peek-a-boo
12:35 With Mother
13:00 News & Weather
13:05 Good Afternoon Japan
13:55 TV Exercise
14:00 NHK News
14:15 World Weather
14:20 World Heritage 100
14:25 Tokyo Market Information
14:55 Overseas Safety Information
15:00 News & Weather
15:05 Hello from Studio Park
15:59 World Weather
16:00 NHK News
16:15 Riddles on Mobile
17:00 NHK News
17:10 Whiz-Kids TV MAX
17:45 Walking the Oshukaido
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Undecided
19:40 Introducing “NHK Red and White

Year-end Song Festival”
19:50 Mini Program
19:59 World Weather
20:00 News Watch 9 (B)
21:00 Undecided
21:55 Undecided
22:40 News & Sports
23:10 Undecided
23:55 Business Frontline

29 – Sábado
00:15 News Today 30 Minutes (E)
00:45 World Heritage 100 Selection
01:00 NHK News
01:10 Japan Fishing Travels
01:35 News Today Asia (E)
01:50 Points at Issue
02:00 BS Special “Documentary: Project

Democracy”
02:55 Mini Program
02:58 World Weather
03:00 NHK News
03:15 Overseas Safety Information
03:20 Express Yourself! Mini
03:25 Fun with Japanese
03:35 With Mother (R)
04:00 NHK News
04:10 Exercise for Everyone
04:15 Hello from Studio Park (R)
05:00 Enjoy Learning: History at Hand
05:25 Baby Care Tips
05:30 Undecided
06:00 News & Weather
06:20 Home Town News Special 2007
07:05 Introducing “NHK Red and White

Year-end Song Festival”
07:15 Drama Serial “Dondohare”

Highlights Part 1
08:30 Undecided
09:00 News & Weather
09:05 Undecided
10:00 NHK News
10:10 Undecided
10:30 Songs for Everyone
10:40 Micro World
10:45 Drama Serial Encore “Miyako no

Kaze” Eps. 78
11:00 News
11:15 Law and Laughter Special
12:00 News
12:05 The 87th Emperor’s Cup All Japan

Soccer Tournament “Semi-Finals”
16:00 NHK News
16:10 Undecided
16:45 Mini Program
16:55 Overseas Safety Information
17:00 News
17:05 Looking Back at This Year’s Sumo
17:50 Introducing “NHK Red and White

Year-end Song Festival”
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Undecided
19:40 Mini Program
19:45 News & Weather
20:00 The Verdict
20:50 Mini Program
21:00 NHK News
21:10 Tonight with Kiyoshi
21:53 World Weather
21:55 Asian Word Traveller
22:00 Undecided
23:30 Saturday Sports News
23:55 Overseas Safety Information

30 – Domingo
00:00 NHK News
00:10 Undecided
00:40 Getting into Nihongo
01:00 NHK News
01:10 Cooking Expert Harumi Kurihara

Learns English
02:00 NHK News
02:10 Hip Hop Festival “TOKAI

SUMMIT”
03:25 Mini Program
03:30 Japanese Narrative Art
04:00 NHK News
04:10 Sunday Art Museum
04:55 Asian Word Traveller
05:00 News & Weather
05:15 TV Exercise
05:25 Asian Word Traveller
05:30 Undecided
06:00 News & Weather
06:20 2007 Amateur Video Special
07:05 Introducing “NHK Red and White

Year-end Song Festival”
07:15 Drama Serial “Dondohare”

Highlights Part 2
08:30 Undecided
09:00 News & Weather
09:05 My Gardening
09:30 Undecided
10:59 World Weather
11:00 News
11:15 The Best of the “NHK Amateur

Singing Contest”
12:30 Mini Program
12:35 With Mother
13:00 News & Weather
13:05 Gohan Cup 2007
14:00 NHK News
14:10 World Correspondent 2007 “Nursing

Care System of Sweden”
14:59 World Weather
15:00 NHK News
15:10 NHK Digital Stadium Awards 200

Part 1
16:00 NHK News
16:10 NHK Digital Stadium Awards 200

Part 2
17:00 News
17:05 Introducing “NHK Red and White

Year-end Song Festival”
17:50 Songs for Everyone (R)
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Undecided
19:40 Undecided
20:00 News
20:10 World Correspondent 2007

“Subprime Loan Crisis in the U.S.”
21:00 NHK News
21:10 News Highlights 2007
22:40 Undecided

ARTES

Atelier Hideko Honma abre
inscrições para cursos em 2008

Em 2008, o Atelier Hideko
Honma oferece uma série de
cursos que desvendam o mun-
do da cerâmica em sua exce-
lência, trabalhando a expres-
são criativa e a sensibilidade
artística, com aulas teóricas e
práticas.

Durante o curso, os alunos
do Atelier Hideko Honma têm
a oportunidade de amassar sua
própria argila e finalizar seus
objetos com a aplicação de es-
maltes produzidos com cinzas
de podas de bananeira, bambu,
coqueiro, grama e palha de ar-
roz, tudo queimado à 1300º C.

A aula inaugural, no mês de
janeiro, tem os temas: “A Res-
ponsabilidade Ambiental – Pri-
meiros Passos Dentro do
Atelier” e “Oficina de Cria-
ção”. As inscrições estão aber-

tas para todos os cursos, mi-
nistrados pelas professoras
Hideko Honma, Estela Horta
Miyauchi e Heloisa Reis.

A ceramista Hideko Hon-
ma, que desenvolve seu pro-
cesso criativo através da  re-
lação entre a cerâmica e a for-
ma utilitária desejada, iniciou os
trabalhos do Atelier de Cerâ-
mica Hideko Honma, em 2000,
abrindo espaço para aulas, ofi-
cinas e experiências, que reú-
nem atualmente cerca de 70
alunos.

ATELIER DE CERÂMICA HIDEKO HONMA

(R. PINTASSILGO, 429, MOEMA)

INFORMAÇÕES: (11) 5042-4450 /

5042-4459

SITE: WWW.HIDEKOHONMA.COM.BR

E-MAIL:

HIDEKO@HIDEKOHONMA.COM.BR

Aulas teóricas e práticas desvendam segredos da cerâmica

DIVULGAÇÃO

ORIGAMI E KIRIÊ

Aliança Cultural Brasil-Japão
oferece curso de férias

Em janeiro, aproveitando as
férias, a Aliança Cultural Bra-
sil-Japão promove o Curso
Especial de Origami, com au-
las ministradas pelas professo-
ras Alice Haga (unidade Pi-
nheiros) e Mari Kanegae (uni-
dade Vergueiro), voltadas para
crianças, jovens e adultos.

A professora Alice Haga,
na Unidade Pinheiros, progra-
ma as aulas do módulo básico
de 15/01 a 18/01/08 (terça a
sexta), das 14 às 16h30, e do
módulo intermediário de 21/01
a 24/01 (segunda a quinta), das
14 às 16h30.

E na Unidade Vergueiro,
com a professora Mari
Kanegae, as aulas do módulo
básico acontecem de 08/01 a
11/01, das 15 às 17h30, ou de
21/01 a 24/01, das 18h30 às 21
horas. O módulo intermediário
está programado de 21 a 24/
01, das 15 às 17h30.

Mais do que uma arte, o
origami é um instrumento edu-
cacional. “Hoje em dia, o ori-
gami é muito utilizado como
recurso educacional e tera-
pêutico, no combate ao
estresse e como excelente
exercício de coordenação

motora fina, de atenção, de
concentração, de memorização
e de criatividade”, explica a
professora Mari.

Kiriê – Já o curso de kiriê está
marcado para os dias 29 a 31/
01, com aulas ministradas pela
professora Mari Kanegae, na
unidade Vergueiro, das 14h30
às 17h30. Em japonês, kiriê
significa literalmente cortar
(kiri) formando desenhos (ê).

Trata-se de uma técnica
antiga do Japão, que consiste
em recortar papéis usando lâ-
minas, vazando determinadas
partes do papel e conservan-
do outras, criando figuras ou
contornos que podem transfor-
mar um simples pedaço de
papel em uma delicada renda.

ALIANÇA CULTURAL

BRASIL-JAPÃO

UNIDADE PINHEIROS – R. DEPUTADO

LACERDA FRANCO, 328, PINHEIROS.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

(11) 3815-3446 / 3031-9665

UNIDADE VERGUEIRO –R. VERGUEIRO,

727, 5º ANDAR, LIBERDADE

(METRÔ VERGUEIRO).

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

(11) 3209-6630

DIVULGAÇÃO

Aulas serão voltadas para crianças, jovens e adultos
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LITERATURA

Biografia do ‘Pai da Imigração’
inicia o Imin-100 em Promissão

Para dar o pontapé inicial
aos festejos do Centená-
rio da Imigração Japone-

sa no Brasil, o Jornal Nippak
não poderia ter sido mais feliz
em sua iniciativa ao editar, em
parceria com a Fundação Ku-
nito Miyasaka, o livro “A Saga
de Shuhei Uetsuka – O Pai da
Imigração japonesa”, escrito
por Toru Nomio em japonês e
ora traduzida pela escritora Rosa
Tokito Sonoo.

O lançamento da edição
em português ocorreu no dia
15, à noite, na Faculdade Mu-
nicipal de Promissão (SP), ci-
dade onde Uetsuka viveu e
fundou a comunidade nipôni-
ca. Faleceu nessa cidade e
está também enterrado no ce-
mitério local. Haverá ativida-
des iguais a essa em outras
ocasiões e locais. A edição em
japonês foi de 1.000 exempla-
res e em português, 2.000. O
custo é de R$ 30,00 e pode ser
adquirido pelo telefone (011)
3208-3977.

O autógrafo foi dado pelo
escritor Akira Sonoo, vindo
especialmente do Rio, “in
memorian” da tradutora e sua
esposa, Rosa Tokito Sonoo.
Na Capital, o lançamento ocor-
reu no dia 20, no Museu His-
tórico da Imigração Japonesa
no Brasil.

Em Promissão, o evento,

putado federal Walter Ihoshi
(DEM-SP), do prefeito Geral-
do Chaves Barbosa; de Yoshio
Imaizumi (representando o pre-
sidente da Sociedade Brasilei-
ra de Cultura Japonesa e de
Assistência Social, Kokei
Uehara); da vice-prefeita de
Lins, Keiko Obara Kurimori;
do presidente do Jornal
Nippak, Raul M. Takaki; do
presidente da Federação das
Associações Culturais Nipo-
Brasileiras da Noroeste,
Kazoshi Shiraishi, além  de inú-
meros presidentes das associ-
ações da região, vereadores;
de Luís Hanada, coordenador
editorial, acompanhado do
promissense Célio Ysayama,
nascido no Bairro Gonzaga.
Seu avô, Korasato Ysayama,
confeccionou as portas da
Igreja Cristo Rei, localizada
naquele bairro.

O livro é ilustrado com inú-
meras fotografias, inclusive a
do monumento de Uetsuka em
Jonan, Japão, inaugurado em
12 de outubro, quando esteve
presente no ato uma delega-
ção do Brasil.

A obra contém, ainda, bre-
ve histórico de Guaimbê, onde
Uetsuka fundou também a co-
munidade nipônica.

(Shigueyuki Yoshikuni,
especial para o Jornal Nippak)

organizado sob os cuidados da
Seki Yasunaga, patrocinado
pela Prefeitura Municipal de

Promissão e pela Associação
Promissense Pró-Centenário,
contou com a presença do de-

Obra traz história de Uetsuka com ilustrações e fotos da época

FOTOS: REPRODUÇÃO E SHIGUEYUKI YOSHIKUNI

Noite de autógrafos agitou a cidade de Promissão Deputado Walter Ihoshi com prefeito e primeira-dama

CENTENÁRIO

STJ  inaugura Bosque das
Cerejeiras em Brasília

O Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) prestou, no último
dia 18, homenagem ao Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil. O STJ inaugurou,
em suas dependências, o
“Bosque das Cerejeiras”, com
cem mudas da árvore símbolo
do Japão. O presidente do Tri-
bunal, ministro Raphael de
Barros Monteiro Filho,
enalteceu a homenagem à co-
munidade japonesa, iniciativa
do ministro Massami Uyeda.

Os ministros Ari Par-
gendler e Herman Benjamim,
bem como o juiz convocado
para o STJ, Carlos Mathias,
compareceram à cerimônia. O
evento ainda foi prestigiado por
autoridades da Embaixada do
Japão no Brasil, pelo deputa-
do federal Walter Ihoshi
(DEM) e por representantes
de diversos órgãos públicos e
privados

Além da inauguração do
Bosque das Cerejeiras, os mi-
nistros Barros Monteiro e
Massami Uyeda descerraram
uma placa no local para lem-
brar o Centenário. Na placa
está gravado um poema de
autoria do ministro Uyeda so-
bre o convívio de brasileiros e
japoneses nesses cem anos da
imigração nipônica: “Cerrado
em festa. Cerejeiras em flor.
Mensagem de união e amor”.

Mensagem – A iniciativa
sugerida pelo ministro Massami
Uyeda contou com total apoio

da presidência do STJ e da di-
retoria-geral da Casa. Ao todo,
foram plantadas cem mudas de
cerejeira no STJ para lembrar
o Centenário. As primeiras 33
também se referem aos minis-
tros da Casa, e a 34º ao Superi-
or Tribunal. As mudas foram
doadas pela Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa de
São Paulo e pela Prefeitura de
Campos do Jordão.

“O plantio desse bosque de
cerejeiras é mais uma home-
nagem da sociedade brasileira
aos japoneses que aqui
aportaram em junho de 1908,
com sonhos e esperança de
realizações, com vontade de
ser felizes. A flor da cerejeira
é uma das mais belas do mun-
do e esse bosque é uma men-
sagem de beleza à Brasília, ci-
dade que nos oferece todos os
dias lindas manhãs, um
belíssimo entardecer e noite
maravilhosos!”, ressaltou o
ministro Uyeda.

Autoridades em lançamento do Bosque no último dia 18

DIVULGAÇÃO

Durante o Encontro
Buenos Aires-São Paulo de
Direito Administrativo Munici-
pal, promovido pelo Centro de
Extensão Universitária e pelo
Instituto Internacional de Ciên-
cias Sociais, no dia 14 de de-
zembro, o jurista Kiyoshi
Harada tomou posse na cadei-
ra número 20 (Ruy Barbosa
Nogueira) da Academia Pau-
lista de Letras Jurídicas
(APLJ), regional de São Pau-
lo da tradicional Academia
Brasileira de Letras Jurídicas
(ABLJ), com sede no Rio de
Janeiro.

Kiyoshi Harada é o primei-
ro nikkei a integrar o seleto gru-
po de cultores do Direito na
Academia Paulista de Letras
Jurídicas, do qual fazem parte
destacados juristas do Estado
como José Francisco Rezek,
Enrique Ricardo Lewando-
wiski, José Carlos Moreira
Alves, Manoel Gonçalves Fer-
reira Filho, Ives Gandra da Sil-
va Martins, José Renato Nalini,
Alciedes Jorge Costa, Dalmo
de Abreu Dallari, Cláudio Sal-
vador Lembo, Álvaro Lazzarini
e Cândido Rangel Dinamarco,
entre outros que marcam pre-
sença no mundo jurídico como
doutrinadores, escritores, pro-
fessores e magistrados.

Kiyoshi Harada é natural
de Marília (SP); bacharel em
Direito pela Fadusp (turma de

vogados de São Paulo (Iasp).
É conferencista nacional e

internacional, participando ati-
vamente dos principais even-
tos nas áreas do Direito Tribu-
tário, Financeiro e Administra-
tivo abordando temas de rele-
vância e atualidade.

Publicações – Harada pos-
sui ainda 18 livros publicados,
entre eles: Direito Financei-
ro e Tributário (16ª ed.,
2007), Desapropriação Dou-
trina e Prática (7ª ed., 2007)
e Direito Tributário Munici-
pal (3ª ed., 2007) – todos da
Atlas; Sistema Tributário na
Constituição de 1988 (3ª ed.,
2007, Juruá), Código Tributá-
rio (13ª ed., 2007, Rideel),
Dicionário de Direito Públi-
co (2ª ed., 2006, MP Edito-
ra), Responsabilidade Fiscal
(2002), Da Liminar em Ma-
téria Tributária (2ª ed., 2003),
Prática do Direito Tributário
e Financeiro (volumes 1 e 2,
2004/2005) – todos da Edito-
ra Juarez de Oliveira.

Possui mais de 300 artigos,
teses e monografias publica-
das em revistas especializa-
das, boletins e jornais de gran-
de circulação como: Revista
Consulex, Revista Justilex,
Prática Jurídica, Revista
Bonijuris, Revista dos Tribu-
nais, Panorama da Justiça,
Direito Tributário Atual, Re-

pertório IOB de Jurisprudên-
cia, Revista de Jurisprudência
ADCOAS, Revista do Insti-
tuto de Advogados de São
Paulo, Revista Nacional de
Direito e Jurisprudência,
Fórum de Direito Tributário,
Revista Tributário, Revista
Magister, Boletim de Direito
Administrativo NDJ, Boletim
de Direito Municipal NDJ,
Revista IOB de Direito Ad-
ministrativo, o Estado de São
Paulo, Diário do Comércio &
Indústria, Diário do Comércio
e Notícias Forenses.

Comunidade – Kiyoshi
Harada coordenou e escre-
veu, juntamente com outros 11
renomados profissionais de di-
versas áreas (André Hayashi,
Décio Nakagawa, Isidoro Ya-
manaka, Kazuo Watanabe,
Kyoko Yanagida Nakagawa,
Masato Ninomiya, Massami
Uyeda, Reimei Yoshioka, Re-
nato Yamada, Roque Nishida
e Tuyoci Oahara), o livro co-
letivo “O Nikkei no Brasil”,
obra comemorativa ao Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa no Brasil, cujo lançamento
está marcado para o dia 15 de
janeiro de 2008, às 19h, no
hall da Assembléia Legislati-
va do Estado de São Paulo,
com presença confirmada de
autoridades públicas e mem-
bros da comunidade nikkei.

POSSE

Jurista Kiyoshi Harada toma posse na Academia Paulista de Letras Jurídicas

1967); especialista em Direito
Tributário e em Direito Finan-
ceiro pela Fadusp (1968-
1970); professor de Direito
Tributário, Financeiro e Admi-
nistrativo em cursos de pós-
graduação lato sensu, em vá-
rias instituições de ensino su-
perior; professor de Direito
Tributário do Instituto Brasileiro
do Direito Tributário (entidade
complementar à Universidade
de Paulo); procurador do mu-
nicípio aposentado, tendo exer-
cido as funções de diretor do
departamento de Desapropri-
ações e de chefe da Consulto-

ria Jurídica da Procuradoria-
Geral do Município de São
Paulo; membro do Conselho
Superior de Estudos Jurídicos
e Legislativos da Fiesp –
Conjur; sócio-fundador do
Harada Advogados Associa-
dos; sócio-fundador e secretá-
rio-geral do Instituto de Direi-
to Comparado Brasil-Japão;
sócio-fundador e presidente do
Centro de Pesquisas e Estu-
dos Jurídicos – Cepejur; mem-
bro do Instituto Brasileiro de
Direito Municipal; membro da
Associación Interamericana
de la Tributación (com sede

em Rosário, na Argentina);
membro da Associação dos
Diplomados da Escola Superi-
or de Guerra; membro do con-
selho editorial de diversas pu-
blicações jurídicas, como a Re-
vista IOB de Direito Adminis-
trativo, Revista de Estudos Tri-
butários, Revista Fórum de
Direito Tributário, Revista
Magister – Direito Empresa-
rial, Concorrencial e do Con-
sumidor, Revista Brasiléia de
Direito Tributário e Finanças
Públicas, entre outras; ex-di-
retor da Escola Paulista de
Advocacia do Instituto de Ad-

Jurista Kiyoshi Harada torna-se o primeiro nikkei a integrar o seleto grupo de cultores do Direito

DIVULGAÇÃO
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Aceitamos reservas
para Festas de
Fim de Ano

GASTRONOMIA

Chefs de cozinha dão sugestões
para compor sua ceia de Natal

SALMÃO ROLL AO MOLHO
DE AMORA COM NOZES (para 6 pessoas)

MOLHO DE AMORA
COM NOZES

Ingredientes

• 200g de amora

• 2 colheres de sopa de
vinho branco

• 3 colheres de sopa de
azeite de oliva

• 2 colheres de sopa de
açúcar

• 30g de nozes

• Sal e pimenta do reino
a gosto

Modo de preparo
Amassar a amora manualmente até obter uma polpa
espessa. Acrescente o restante dos ingredientes e bata
com o fue até ficar homogêneo.

Fonte: Caio Kanai – Cozinheiro e sushiman

Ingredientes
• 1 Salmão inteiro
• 2 Filés de peixe branco

(tainha, namorado...)
• ½ Tofu
• 6 Bastonetes de kani kama
• Sal e cebolinha a gosto
• Sakê seco (Kirin)
• Papel alumínio
• Óleo

Modo de preparo
01. Cortar o salmão em fatias

finas

02. Marinar as fatias de sal-
mão no sakê por 15 min.

03. Corte o peixe branco em
pequenos pedaços e em
seguida, bata com uma
faca. Tempere com uma
pitada de sal

04. Amassar o tofu com mão
até virar uma massa

05. Acrescentar kani e cebo-
linha picada, e sal a gosto

06. Pegue uma folha de papel
alumínio e unte com óleo

07. Sobre o papel alumínio, co-
loque a fatia de salmão (se
preferir o “salmão roll”
maior, use duas ou mais fa-
tias)

08. Por cima do salmão, colo-
que o peixe branco batido
(deve ser colocado no meio
do salmão, deixando so-
brar um espaço aproxima-
do de 4 dedos)

09. Faça a segunda camada
com a pasta de tofu

10. Em seguida, enrole como
se fosse um rocambole e
envolva-o no papel alumí-
nio

11. Leve ao forno pré-aqueci-
do e deixe-o assar a 130°C
por 60 min.

12. Depois, retire-o do papel
alumínio e deixe-o dourar
por 10 min. em fogo alto

Ofim do ano já chegou.
Agora é hora de reu-
nir familiares e amigos.

Trocar presentes e se esbaldar
com o banquete natalino. Mas
o que fazer na ceia da próxi-
ma segunda-feira (24) ou o
que servir no dia 25? Se você
ainda não sabe o que prepa-
rar, confira dicas de profissio-
nais da gastronomia para in-
crementar o seu Natal. E bom
apetite.

Com exclusividade ao Jor-
nal Nippak, o cozinheiro e
sushiman Caio Kanai desenvol-
veu um prato para compor a
noite festiva, denominado “Sal-
mão roll ao molho de amora e
nozes” (box ao lado). Uma
fusão entre a cozinha oriental
e a cozinha ociden-
tal.

Para isso, são u-
tilizados salmão,
peixe muito utiliza-
do em restaurantes
japoneses, kani
kama e tofu, como
a base nipônica. No
molho, amora e no-
zes que combinam
com a época nata-
lina. “Procurei fa-
zer um prato leve,
usando o peixe, e
um tanto exótico, fugindo das
carnes mais típicas como o
pernil, o peru e o lombo”, ex-
plica Kanai, que está se espe-
cializando e futuramente tor-
nar-se chefe de cozinha
“fusion food” [fusão de co-
zinhas].

Com essa receita, o cozi-
nheiro recomenda aproveitar
a data para ousar e renovar
alguns pratos. A dica é man-
ter a tradição, porém, trazer
algo diferente torna a refei-
ção mais marcante. “O Na-
tal tem se perdido um pouco,
não há mais tanto aquele cli-
ma natalino. Então, por que
não experimentar comidas di-
ferentes e tornar o dia mais
especial pela presença de
surpresas? Olha alguém trou-
xe um prato diferente?”, su-
gere.

Culinária japonesa – Uma
sugestão que combina com
aqueles que gostam de ter co-

midas japonesas em festas
como essa. E já para aqueles
que gostam de compor a mesa
com uma culinária mais tradi-
cional, resgatando as raízes da
terra do sol nascente, o chef
de cozinha Atusi Kohara, mos-
tra alimentos gostosos e fáceis
de fazer.

Em meio às carnes típicas,
Kohara sugere um peixe, o
Pargo (tai – em japonês). “Se-
gundo diz a lenda, o pargo traz
sorte. É bom comê-lo nessas
festas de fim de ano”, conta.
A maneira de fazer não tem
muito erro. Pode ser assado ou
como sashimi, o chef, que atua
em Portugal, com gastronomia
do Japão, garante que o sabor
vale a pena.

E para àqueles que não dis-
pensam um sushi enquanto
espera o Papai Noel chegar,
sem gastar muito, uma saída
que Kohara apresenta é o
sushi de sardinha marinada.
“Muito bom”, comenta. Ou

então, a sugestão é o inarizushi,
que é simples de ser feito.

Mas o que será que tem em
uma ceia de um chef de cozi-
nha? Embora seu Natal seja
comemorado em diversas ca-
sas (amigos, noiva, família),
degustando diversas especia-
lidades, ele revela que na casa
dele não faltam os elementos
tradicionais dessa época como
frutas, rabanada, e um lombo
de porco preparado pela sua
avó.

“Comida de avó não tem
igual. Todas têm um toque es-
pecial”, afirma com um sorri-
so. Mas na hora de contar que
prato fabuloso é esse consu-
mido no fim do ano, Kohara
recua. “A receita é de família,
não vou mostrar”, esquiva-se
e com razão.

No entanto, o chef sugere
mais um prato, feito com carne
de porco, para ninguém passar
vontade. “O Tonkotsu é uma
comida de Hokkaido [norte do
Japão]. Também  é bem sim-
ples de fazer”, sugere (confira
a receita no Box). E se é sabo-

roso? A resposta vem com gos-
to: “Essa muito boa”, finaliza.
Sobremesa – Depois de um
farto banquete, é hora de sa-
borear os doces. Rabanadas,
pudins natalinos, biscoitos,
torrones, merengados, tudo
passou pela cabeça da chef de
cozinha Cristina Eguchi.

No final, a sugestão dada
é o “Gelado de frutas do Bos-
que” (confira a receita no
Box). “Tive que escolher um
que fosse bastante fácil de ser
consumido depois de um belo
banquete, da qual as frutas
silvestres são os personagens
principais(frutas silvestres
sempre compõem um papel
importante na época natalina,
por serem frutas da época)”,
conta Eguchi, que atua em fa-
moso restaurante italiano em
São Paulo.

Ela afirma que talvez seja
um pouco acima da média em
gastos, no entanto, ela garan-
te que a sobremesa vale a
pena. “No fim do ano, a gula
tem vez”, justifica.

        (Cibele Hasegawa)

Salmão ao molho de amora é uma das dicas de chefs

FOTOS: JORNAL NIPPAK

* preparar esta sobremesa 1
dia antes

Ingredientes
• 200g de geléia de frutas

vermelhas
• 200ml de suco de laranja
• 500ml de creme de leite

fresco
• 250g de queijo mascarpone
• 30g de açúcar de confeitei-

ro
• 10ml de essência de bauni-

lha (ou 1/3 da semente da
fava de baunilha)

• 400g de panetone fatiado
(espessura de 1cm)

• 300ml de licor  Marsala (ou
vinho do Porto branco)

• 600g de frutas do bosque
frescas (amora, framboesa,
mirtilo, groselha)

• 200g de morangos cortados
em cubos

# Frutas do bosque para de-
corar

# Açúcar de confeiteiro para
decorar

Modo de fazer
Aqueça a geléia em fogo mé-
dio até amolecer. Acrescen-
te o suco de laranja e reser-

ve esta calda.
Com um batedor, monte um
creme espesso misturando o
creme de leite fresco, o
mascarpone, açúcar e a bau-
nilha. Reserve.

Montagem
No recipiente de vidro (pre-
ferencialmente) coloque uma
camada de frutas com um ter-
ço da calda. Coloque uma
parte de panetone fatiado e
respingue um pouco de licor
Marsala. Cubra com um ter-
ço do creme. Coloque nova-
mente uma camada de fru-
tas, depois a calda, depois as
fatias de panetone, respingue
o licor e coloque o creme.
Faça mais uma camada, ter-
minando com o creme. Cu-
bra com filme plástico sobre
a superfície do creme para
evitar formar uma película
seca. Leve à geladeira de um
dia para outro. Para servir, de-
core com as frutas do bos-
que e polvilhe açúcar de con-
feiteiro por cima.

Fonte: Cristina Eguchi –
Chef de cozinha

GELADO DE FRUTAS DO BOSQUE (8 pessoas)

Ingredientes
• 2 litros de água
• 100g de gengibre
• 300ml de shyu
• 1 pedaço de kombu

(aprox. 7 cm)
• 400g de costelinha de

porco
• 1kg de nabo

Modo de preparo
Faça um caldo temperado

(dashi) com hondashi ou car-
caça de peixe. Ferva bem e
acrescente kombu, gengibre
de ralado, shoyu e costela de
porco. Cozinhe por cerca de
30 minutos. Depois, coloque
o nabo picado e cozinhe por
mais 10 minutos.

Rendimento: 4 pessoas

Fonte: Atusi Kohara - chef
de cozinha

TONKOTSU
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Sony apresenta câmeras digitais
com detector de sorrisos

A Honda acaba de apresen-
tar uma nova versão do huma-
nóide Asimo (Advanced Step in
Innovative Mobility), capaz de
agir de forma mais autônoma e
executar tarefas ininterrupta-
mente, atendendo principal-
mente visitantes que vão à sede
da Honda no Japão.

As novas tecnologias inte-
ligentes permitem que vários
Asimo trabalhem em conjunto
e de maneira coordenada e se
movimentem de modo ainda

mais suave. Outra novidade é
que o robô, ao perceber o mo-
vimento de uma pessoa, pode
escolher entre recuar, dando
um passo atrás, e gentilmente
ceder passagem ou desviar e
seguir seu caminho.

Com os avanços, a Honda
dá mais um passo importante
para o desenvolvimento de ro-
bôs humanóides que possam
ser incluídos em um ambiente
real, interajam e coexistam
com as pessoas.

TECNOLOGIA

Honda apresenta avanços em
nova versão do robô Asimo

Nova versão de robô é capaz de agir de forma mais autônoma

DIVULGAÇÃO

ASony Brasil inicia o mês
de dezembro com uma
novidade que vai agi-

tar o mercado fotográfico para
o Natal. As novas câmeras di-
gitais da linha Cyber-shot,
DSC-T70 e DSC-T200, apre-
sentam o esperado recurso
Smile Shutter, que dispara fo-
tos automaticamente ao reco-
nhecer o sorriso das pessoas
presentes no ambiente. Esta é,
sem dúvida, uma ótima opção
para quem não quer perder os
melhores momentos nas come-
morações de fim de ano.

Exclusivo da Sony, o Smile
Shutter é de simples utilização.
Quando a função está ativa e
o disparador pressionado até o
final, o recurso reconhece se
a pessoa a ser fotografada está
sorrindo e automaticamente
faz até seis fotos seguidas.
Dessa forma, o usuário não
perde nenhum detalhe de oca-
siões importantes. Por exem-
plo, geralmente é difícil tirar
fotos de um bebê sorrindo.
Com a nova função, os pais
podem programar a câmera e
tranquilamente registrar esses
momentos inesquecíveis.

“Este é um diferencial da
marca Sony, que trabalha cada
vez mais para trazer qualida-
de, praticidade e desempenho
aos seus clientes. O Smile
Shutter foi criado com o obje-
tivo de fazer com que o con-

sumidor reconheça sua Cyber-
shot como um instrumento de
registro dos seus momentos
especiais”, afirma Fernando
Salomão, gerente de produto
da linha de câmeras digitais da
Sony Brasil.

Funções – Outra grande atra-
ção dos novos modelos é o LCD
Touch Panel. A T200 possui a
maior Tela LCD Touch Panel
do mercado, com 3,5 polega-
das. Já a T70 possui Tela LCD
Touch Panel de 3,0 polegadas ,
permitindo fácil visualização e
compartilhamento de fotos com
amigos e familiares.

Os novos modelos também
chamam atenção por outras
funções, como o Zoom Óptico

de 5X para T200 e 3X para
T70. Com isso é possível tirar
fotos à distância, sem perder
a qualidade da fotografia como
granulados na imagem, além da
função Face Detection, já pre-
sente na linha Cyber-shot.
Essa tecnologia contribui para
reproduzir claramente as par-
ticularidades de cada pessoa.

As câmeras focalizam o
rosto das pessoas presentes no
ambiente para melhorar o foco,
flash, balanço do branco e ex-
posição. Outro recurso é o
Processador Bionz, dispositivo
exclusivo da Sony, que
potencializa o processamento
da imagem para melhorar o
colorido e pequenos detalhes.

Tanto a T70 quanto a T200

contam com 8.1MP de resolu-
ção, zoom digital de 10x, len-
tes Carl Zeiss Vario Tessar, tela
LCD Touch Panel com Cane-
ta Editora, Alta Sensibilidade
(ISO 3200), 31 MB de memó-
ria interna, dez seleções de
cena, Função Retoque, Fun-
ção Corretor para olhos ver-
melhos e zoom óptico para gra-
vação de vídeos.

Um diferencial é o Super
Steady Shot, estabilizador de
imagens da Sony que minimiza
o efeito tremido causado pelo
movimento das mãos durante
a fotografia. Uma solução im-
portante é a função HD Slide
Show Musical, ideal para a vi-
sualização de fotos em alta
definição em uma TV Full HD
(recurso possível através de
cabo opcional), apertando ape-
nas um botão.

A T70 possui zoom óptico
de 3x, smart zoom de 15x e
tela de 3 polegadas . Seu pre-
ço sugerido é R$ 1.499,00 e
pode ser encontrada na cor
preta. Já a T200 oferece zoom
óptico de 5x, smart zoom de
25x e tela de 3,5 polegadas .
Seu preço sugerido é R$
1.999,00 e pode ser encontra-
da na cor prata.

Os dois modelos podem ser
comprados pelo site www.
sonystyle.com.br ou nas lojas
revendedoras autorizadas pela
Sony Brasil.

Nova câmera traz sistema desenvolvido especialmente pela Sony

DIVULGAÇÃO

O Honda Fit foi mais uma
vez o grande campeão na pes-
quisa “Os Eleitos”, estudo re-
alizado há sete anos pela re-
vista Quatro Rodas. O New
Civic ficou com o vice-cam-
peonato na classificação geral,
com 1,9 ponto atrás do mono-
volume.

A pesquisa de 2007, reali-
zada pela revista em parceria
com o Instituto GFK Indicator,
ouviu 3.322 proprietários dos
35 veículos mais vendidos no
mercado nacional. Os itens
analisados foram desempenho,
conforto, design/modelo, ma-
nutenção, cobertura da rede,
gastos/investimentos, dirigibili-
dade, confiança na marca e
segurança.

“A seleção brasileira pre-
cisou disputar 15 Copas do
Mundo para chegar ao tetra-
campeonato. O Honda Fit foi
mais rápido: bastaram quatro
participações. Seu feito é bem
maior, pois, desde que entrou

AUTOMÓVEIS

Honda vence pela quarta vez na pesquisa ‘Os Eleitos’

Fit faturou prêmio em pesquisa com mais de 3,3 mil motoristas

DIVULGAÇÃO

prazo de realização do serviço,
pontualidade, atendimento,
transparência, relação custo/
benefício, qualidade do trabalho
e preço de mão-de-obra.

Classificação geral – Pesquisa
“Os Eleitos”

MODELO PONTUAÇÃO
1º Honda Fit 101,7
2º Honda Civic 99,8
3º Renault Clio 98,0

Classificação por Categoria
MINIVANS
1º Honda Fit 101,7 pontos
2º Fiat Idea 92,5 pontos
3º Chevrolet Meriva 91,7 pontos

SEDÃS MÉDIOS
1º Honda Civic 99,8 pontos
2º Toyota Corolla 97,3 pontos
3º Chevrolet Vectra 93,4 pontos

MELHOR PÓS-VENDA
1º Honda 96,6 pontos
2º Toyota 94,2 pontos
3º Renault 91,8 pontos

na pesquisa, o modelo nunca
perdeu uma disputa”. Assim a
Quatro Rodas inicia a matéria
que destaca mais um prêmio
do Honda Fit, vencedor tam-
bém na categoria “Minivans”
com a marca de 101,7 pontos,
destacando-se por itens como
conforto, confiança na marca,
segurança, gastos, desempe-
nho e design.

Pós-venda – Assim como o
Honda Fit, o serviço de Pós-
Venda da Honda é tetracam-
peão da pesquisa, sendo consi-
derado o que mais satisfaz seus
proprietários com um índice de
96,6 pontos, uma diferença de
2,4 pontos em relação ao se-
gundo colocado. Essa nota fi-
nal é composta por oito quesi-
tos: disponibilidade de peças,

A Gyotoku, maior empresa
de pisos e revestimentos
cerâmicos de São Paulo e a
quarta do Brasil, fecha o ano
de 2007 superando suas mar-
cas em relação ao ano passa-
do. A indústria conseguiu au-
mentar seu faturamento em
24%, além de incrementar em
10% o volume de vendas.

“Este ano foi ótimo para a
construção civil no país, com
diminuição da carga tributária
e incentivos para a casa pró-
pria, e aproveitamos este mo-
mento para trazer produtos di-
ferenciados e inovações mer-

cadológicas”, afirma Adriano
Lima, presidente da cerâmica
Gyotoku.

O sucesso da empresa este
ano também se deve a ótima
aceitação da Coleção 2007 da
Gyotoku, que trouxe porcella-
natos de grande valor agrega-
do. A empresa comemorou ain-
da a excelente participação da
Revestir e o bom retorno da
parceria com a Graniti Fiandre,
uma das mais conceituadas
cerâmicas italianas.

A expectativa para 2008 é
que as vendas cresçam 10%
e o faturamento em 20%

EMPRESAS

Gyotoku aumenta faturamento
em 24%

Cada vez mais, consumido-
res utilizam seus telefones ce-
lulares para atividades como
baixar músicas, vídeos, nave-
gar pela Internet ou receber e-
mails com anexos. O novo
modelo compacto Nokia 6120
classic chega a ao mercado
brasileiro neste mês para faci-
litar e acelerar o acesso à web
por meio de HSDPA (High
Speed Downlink Packet
Access), uma tecnologia revo-
lucionária que oferece
downloads até dez vezes mais
rápidos do que as redes
WCDMA normais.

Para quem gosta de tirar
fotos, o modelo vem equipado
com duas câmeras: uma de 2
megapixels com zoom digital
de 4x, flash, modo panorâmi-
co, e uma segunda, localizada
na frente do aparelho, voltada
para videoconferências.

Os usuários também podem
configurar seus e-mails, men-
sagens instantâneas e cone-
xões com a Internet em pou-
cos minutos. A função Data
Transfer permite que consumi-

dores transfiram contatos, fo-
tos, calendários, vídeos e ar-
quivos de seus aparelhos
Nokia anteriores ao seu novo
dispositivo, mesmo se o cartão
SIM não estiver instalado. E,
ao sincronizar seus calendári-
os do computador do escritó-
rio com a agenda do telefone,
os consumidores poderão levar
seus compromissos para onde
quiserem.

“Reconhecemos que ter a
capacidade de utilizar o celu-
lar para muitos propósitos dá
aos consumidores um equilíbrio
maior entre suas vidas profis-
sional e pessoal. Com a tec-
nologia HSDPA, o sistema
operacional Symbian S60 e os
diversos recursos do Nokia
6120 classic, as pessoas pode-
rão ter mais controle de suas
vidas”, diz Fernando Soares,
diretor da divisão Mobile
Phones da Nokia.

O Nokia 6120 classic está
disponível no mercado brasilei-
ro já neste Natal, disponível
pelo preço sugerido de R$
375,00 no Plano Claro 3G – 80.

CELULARES

Nokia lança modelo que permite
acesso rápido à internet

Celular promete download até dez vezes mais rápido

DIVULGAÇÃO

No Ano do Intercâmbio
Brasil-Japão, a Câmara de Co-
mércio e Indústria Japonesa do
Brasil, em conjunto com o jor-
nal “O Estado de São Paul” e
o maior jornal econômico japo-
nês “The Nihon Keizai
Shimbun” (com tiragem de mais
de 4 milhões de exemplares por
dia), realizará no dia 16 de ja-
neiro, no Renaissance São Pau-
lo Hotel, o “Simpósio Econômi-
co Brasil-Japão – Os próximos
100 anos”. O evento, que faz

parte das comemorações do
Centenário de Imigração Japo-
nesa no Brasil, conta com o
apoio da Embaixada do Japão
no Brasil e Japan External
Trade Organization (Jetro).

Para este simpósio foram
convidados desde autoridades
dos governos brasileiro e japo-
nês até empresários de desta-
que dos dois países. Na pro-
gramação haverá palestras e
debate entre estes convidados.
Após o simpósio será ofereci-

BRASIL-JAPÃO

Simpósio econômico discute os próximos 100 anos
do um coquetel para troca de
idéias entre participantes.

Os interessados devem se
inscrever pelo e-mail
secretaria@camaradojapao.org.br,
ou  secretaria da CCIJB pelo
tel.: 11/3287-6233 ou ainda
pelo fax 3284-9424. Vagas li-
mitadas a 450 pessoas.

PROGRAMAÇÃO (*)
9h – Abertura
9h10 – Apresentação dos convi-
dados

9h20 – Palestra: Armando Mon-
teiro (presidente da Confederação
Nacional da Indústria – CNI)
9h40 – Palestra: Naoki Tanaka
(presidente do Centro de Pesqui-
sa Internacional de Estratégias
Público-Privadas)
10h – Debate
Participantes: Shoei Utsuda (CEO
e presidente da Mitsui); Tadashi
Izawa (vice-chairman da Japan Ex-
ternal Trade Organization); Kotaro
Horisaka (professor da Universi-
dade de Sofia, Tóquio); Luis Fer-
nando Furlan (ex-ministro do De-
senvolvimento, Indústria e Comér-
cio); Roberto Rodrigues(e-minis-
tro da Agricultura e atual coorde-
nador do Centro de Agronegócio
da Fundação Getúlio Vargas); Ro-
berto Giannetti da Fonseca (dire-
tor da Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo)
Moderador: Katsuhiro Harada (re-
dator-sênior do The Nihon Keizai
Shimbun)
11h50 – Palavras de encerramen-
to
12h30-13h50 – Coquetel
14h – Encerramento
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TRANSPORTES

Passageiros e anunciantes ganham nova mídia
on-line dentro do Metrô de São Paulo

GOLFE – O instrutor técnico do Bastos Golf Clube, jogador
profissional Ronaldo Francisco, primeiro do ranking brasileiro
na modalidade, classificou-se como campeão no campeonato
realizado na capital nos dias 6 a 9 de dezembro, abocanhando
o prêmio de R$ 62 mil. Na foto, o campeão com o presidente
do Bastos Golf Clube, Agostinho Shinagawa.

S. YOSHIKUNI

As viagens de metrô de
São Paulo agora têm
um toque de informa-

ção e entretenimento. Passa-
geiros e anunciantes acabam
de ganhar um novo meio de
comunicação nos subterrâne-
os da capital paulista. Com
5.280 monitores de LCD, 48
em cada trem, instalados nas
três linhas em operação (Ver-
de, Azul e Vermelha), a TV
Minuto é mais nova mídia
online da cidade.

Composto por 30% infor-
mativos do próprio transporte,
o metro, 35% de conteúdos
diversos voltados para a cida-
de e o cotidiano, e 35% de pu-
blicidade, a programação será
ininterrupta por 20 horas. “O
objetivo é educar, informar e
entreter os passageiros”, pon-
tua o diretor comercial da TV
Minuto, Dario Gohda.

Em loopings de 30 minu-
tos, haverão drops que trazem
sempre informações úteis e de
simples compreensão para
qualquer perfil de usuário: no-
tícias que podem impactar no
dia-a-dia, dicas de economia,
serviços, lazer na cidade, curi-
osidades e publicidade, entre
outros.

Os passageiros terão as
notícias renovadas conforme
apareçam fatos mais atuais,
uma vez que o novo veículo é

“Pela manhã terá uma car-
ga maior de informação e no-
tícias, por ser o momento em
que a pessoa está mais inte-
ressada em saber os aconte-
cimentos do dia. À tarde e a
noite, o conteúdo será mais
leve, voltado ao entretenimen-
to. É o horário que muitos vol-
tam para casa, estressados,
cansados e querem ver algo
mais descontraído”, conta.

Investimentos e tecnologia
– Para o siste-
ma online, foi
desenvolvida
uma tecnologia
inédita. Estão
instalados 61
km de cabos
duplos de fibra
óptica, em
toda a exten-
são das linhas
Verde, Azul e
Vermelha. As
informações
são emitidas

para as TVs a partir da sede
da empresa, na Vila Mariana.
Em cada estação, antenas car-
regam o conteúdo via wireless
para uma CPU que fica na
parte da frente do trem. O ar-
mazenamento nos monitores é
feito em buffering.

Um investimento do con-
sórcio TV Minuto, formado

online.Assim, permitirá que
ocorrências dentro Metrô ou
previsão do tempo sejam vei-
culadas rapidamente, prestan-
do esse serviço ao usuário du-
rante o trajeto.

A TV atua somente com
imagens, sem som. Um de-
safio para jornalistas, publi-
citários e demais profissionais
envolvidos. “É um produto
inovador, nunca foi feito nada
parecido. Para nós, é um

aprendizado diário. Sempre
incrementando, criando ou-
tros formatos e temas espe-
ciais. É uma edição
jornalística diferenciada e
uma publicidade que terá de
atingir o público apenas com
um vídeo e pequenas frases.
Tentamos cada vez mais nos
aperfeiçoar nesse trabalho
apenas com vídeos e uma lin-
guagem simples, direta, de
rápida compreensão”, expli-

ca Gohda.
Segundo

o diretor co-
mercial, a grade de exibições
foi planejada de acordo com
dados do Metrô, da qual mos-
tra que o passageiro costuma
ficar em média 32 minutos den-
tro do trem, e também por uma
pesquisa realizada com os usu-
ários do transporte. Dessa for-
ma, atrair esse público tão he-
terogêneo.

por um grupo de empresas de
tecnologia e de mídia, lidera-
do pela H2L Equipamentos e
Sistemas LTDA, de aproxima-
damente R$ 18 milhões, des-
de o desenvolvimento até a
implantação de uma tecnolo-
gia específica e inovadora
para atender todas as deman-
das técnicas impostas pela
companhia.

O Metrô de São Paulo tem
uma participação de 33,6% do
faturamento líquido em
veiculação de propaganda. A
expectativa de retorno do in-
vestimento é de 48 meses. A
concessão é por um período de
10 anos, renovável por mais 10
anos.

“Para garantir essa quali-
dade, a TV Minuto não mediu
esforços e investiu na criação
de um projeto editorial viável,
rentável e relevante”, afirma
Rodolfo Holsback, presidente
do Consórcio.

Segundo Gohda durante o
período de teste, de junho a
dezembro, realizado na linha
verde (do Alto do Ipiranga a
Vila Madalena), a aceitação
foi bastante positiva, tornando
o próximo ano promissor. “Em
2008 nós consolidaremos o pro-
duto. Já será 100% online e
atuará nas principais linhas”,
conclui.

        (Cibele Hasegawa)

Monitores passarão mais informações para passageiros, de acordo com Gohda

DIVULGAÇÃO

HOMENAGEM

Atletas nikkeis recebem
Prêmio Brasil Olímpico

O Comitê Olímpico Brasi-
leiro realizou no último dia 17,
no Teatro Municipal do Rio de
Janeiro, cerimônia de entrega
do Prêmio Brasil Olímpico.
Este ano, pela primeira vez nas
nove edições do evento, o tro-
féu de Melhor Técnico do Ano
foi para um profissional do
judô. E a honra coube ao trei-
nador da equipe masculina,
Luiz Shinohara. Em entrevista
ao Jornal Nippak, Shinoha-
ra, de 53 anos, dividiu o prê-
mio com a comissão técnica e
os atletas.

Entre os atletas, foram pre-
miados Hugo Hoyama (tênis de
mesa), Guilherme Kumasaka
(badminton), Rafael Motooka
de Oliveira (beisebol), Simone
Sayuri (softbol) e Poliana Oki-
moto (maratona aquática).

Hoyama, que se recupera
de uma cirurgia para recons-
truir o ligamento do tornozelo,
já havia ganho em 2000, 2003,
2004 e 2005. Recordista bra-
sileiro em medalhas de ouro,

nove em sete edições, disse
que “todo prêmio e medalhas
são importantes e servem de
motivação para continuar jo-
gando”. “Enquanto sentir que
posso continuar, vou seguir.
Quero disputa os Jogos Olím-
picos de Pequim 2008”, afir-
mou o mesa-tenista, que este-
ve acompanhado da namora-
da Cristiane Fugioka e rece-
beu o abraço da Confederação
Brasileira de Tênis de Mesa,
Alaor Azevedo.

Hugo Hoyama recebe prêmio de melhor atleta no tênis de mesa

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

JUDÔ

Presidente Lula recepciona
delegação de judô no Planalto

Uma delegação da Confe-
deração Brasileira de Judô
(CBJ), integrada por atletas e
dirigentes, foi recepcionada pelo
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva nesta quarta-feira (19), no
Palácio do Planalto. Lula rece-
beu dos atletas, entre eles a nik-
kei Vânia Ishii, uma camisa e
um agasalho oficiais do judô
brasileiro, além de um quadro
de reconhecimento ao Gover-
no pelo apoio à realização do
Campeonato Mundial de Judô,
em setembro, no Rio de Janei-
ro, quando o Brasil conquistou
três ouros e um bronze.

“Nunca um Presidente fez
tanto pelo esporte brasileiro
como Lula”, afirmou o presi-
dente da CBJ, Paulo Wan-
derley, destacando o apoio em

especial à sua modalidade, que
tem 2,5 milhões de praticantes.
Lula disse que fará o possível
para proporcionar ao judô bra-
sileiro condições ideais para a
preparação olímpica para Pe-
quim. Em momento descontra-
ído, Lula brincou ao posar para
a foto ao lado dos “gigantes”
João Gabriel Schiltter e Luci-
ano Correa.

A delegação foi composta
por Paulo Wanderley Teixeira,
João Rocha, Maurício Santos,
Rogério Sampaio, Henrique
Guimarães, Tiago Camilo, Lu-
ciano Correa, João Gabriel
Schiltter, Carlos Honorato,
Edinanci Silva, Danielle Zan-
grando, Vânia Ishii, Érika Mi-
randa, Mayra Aguiar, Manoela
Penna e Rodrigo Barreto.

Presidente exibe presentes entregues por atletas e comissão

Equipe comemora mais um título e prêmio de R$ 2 mil

DIVULGAÇÃO

Comandado pelo técnico
cubano Orlando Santana, a
equipe de Guarulhos conquis-
tou o bicampeonato da Taça
Brasil de Beisebol Interclubes
Adulto ao derrotar, no último
dia 16, no Estádio Municipal de
Beisebol Mie Nishi, em São
Paulo, o Nippon Blue Jays por
5 a 2. O jardineiro-central Pau-
lo Orlando foi eleito o Melhor
Jogador do Campeonato. A
terceira colocação ficou com
a equipe de Atibaia, que ven-
ceu o São Paulo por 7 a 6.

Além dos troféus, as quatro
primeiras equipes receberam
premiação em dinheiro. Guaru-
lhos, por exemplo, ficou com R$
2 mil enquanto o Nippon Blue
Jays embolsou R$ 1 mil. Atibaia
recebeu R$ 500,00 e o São
Paulo, quarto lugar, levou R$
250,00. Segundo o presidente
da CBBS, Jorge Otsuka, joga-
dores premiados individualmen-
te receberam R$ 200,00 cada
um.

A premiação em dinheiro,
explicou o dirigente, foi possí-
vel graças a verba de R$ 60
mil liberada pela Secretaria
Estadual de Esporte, Lazer e
Turismo de São Paulo. “Entre
premiação e troféus foram
gastos R$ 10.700,00. O restan-

te nós utilizamos para pagar
despesas de passagens de di-
rigentes, estadias em hotéis e
alimentação”, contabilizou
Otsuka, lembrando que no ano
passado a CBBS conseguiu
recursos junto à Secretaria
Municipal de Esportes. “Apre-
sentamos o projeto e, quando
o valor não é muito alto, eles
liberam”, enfatizou.

Centenário – Otsuka espera
dificuldade maior para conse-
guir viabilizar o calendário das
atividades visando as comemo-
rações do Centenário da Imi-
gração. Na última quinta-feira
(20), o dirigente almoçou com
veteranos das Universidades de
Keio e Waseda para “trocar
idéias de como angariar fundos”
para o projeto, que inclui a vin-
da das equipes das duas insti-
tuições japonesas, além de equi-
pes do Koko Yakyu e a cam-
peã do semiprofissional.

Como publicou o Jornal
Nippak, o orçamento está pre-
visto em R$ 400 mil. “Quando
dependemos de ajuda gover-
namental sempre ficamos com
um pé atrás”, disse Otuka, ex-
plicando que a entidade elabo-
rou um projeto alternativo para
arrecadar fundos.

BEISEBOL

Guarulhos é bicampeão da
Taça Brasil Interclubes
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Equipe vermelha vence Gran
Kohaku Beneficente The Friends

Com brilho e carisma, a
equipe vermelha
(akagumi) formada por

mulheres foi a grande campeã
do 11º Gran Kohaku Benefi-
cente The Friends, último gran-
de evento relacionado ao ka-
raokê e bastante esperado pelo
público, que lotou o grande
auditório do Bunkyo em São
Paulo, no último domingo (16),
para ver 50 cantores conside-
rados “tops”.

Foi uma vitória merecida.
Afinal, as cantoras que subi-
ram ao palco mostraram que
as mulheres estavam mais que
“afiadas”. Para tanto, o time
contou com as presenças es-
peciais, como Fábia Tanabe,
Mônica Misawa, Elaine Hara,
Mariana Kataoka, Yuka Osa-
wa e Kiyomi Kanashiro, entre
outras, que interpretaram – al-
gumas até com produção de
palco de levantar a platéia –
músicas tradicionais e moder-
nas.

Já a equipe masculina
(shirogumi) também não ficou
para trás, apesar de não ter
levado o troféu. Assim como
as mulheres, nomes de peso
compareceram ao palco, caso
de Alexandre Hayafuji, Rena-
to Chibana e o campeão do
Brasileirão 2007, Nobuhiro
Hirata. Porém, nem trazendo
alguns dos campeões do pas-
sado foi possível reverter o
resultado.

Para os organizadores, o
saldo foi mais que positivo.
Segundo o presidente do The
Friends, Toshio Yamao, foi um
evento para fechar o ano com
chave de ouro o ano. “Conse-
guimos, por mais um ano, rea-

lizar um grande evento. Foi um
Kohaku inovador, que trouxe
novidades que agradaram ao
público. E, ao mesmo tempo,
que pôde ajudar os internos do
Ikoi-no-Sono”, disse ele. As-
sim como nos anos anteriores,
o Kohaku teve seu lado bene-
ficente. Como explicou Yamao,
o Ikoi foi a entidade escolhida
para receber materiais de lim-
peza doados pelo público.

Já o coordenador geral do
evento, Massao Hara, se emo-
cionou com a participação efe-
tiva do público – que torceu
durante todo o dia e não arre-
dou pé até o final – e parabe-
nizou a todos da organização
pelo esforço dedicado em prol
de uma causa social.

“Estou muito emocionado.

Gostaria de dizer que todos
estão de parabéns, desde o
público, passando pelos jurados
e chegando aos cantores. Mas,
a parte dos organizadores me-
rece ser destacada. Sem a for-
ça de todos, este evento não
sairia. Muitos nem dormiram
direito durante meses para o
Kohaku sair da melhor manei-
ra. E foi justamente isso que
aconteceu. Mostramos que a
colaboração e a união são fun-
damentais”, afirmou ele no
encerramento do concurso.

Centenário – O Kohaku The
Friends deste ano também
teve um outro lado. Trata-se
da homenagem ao Centená-
rio da Imigração. Apesar de
ser comemorado somente em

junho de 2008, os organizado-
res resolveram antecipar o
festejo.

Para tanto, um painel colo-
cado atrás do palco trouxe o
símbolo máximo da imigração
japonesa no Brasil, o navio
Kasato Maru. Nos telões, in-
formações sobre a história dos
próprios cantores, como a épo-
ca em que os pais ou avós che-
garam ao Brasol, também en-
riqueceram o evento.

“Foi uma estrutura muito
bem construída. Os méritos
vão para o Jorge Sasaki, que
trabalhou muito bem na mon-
tagem do evento. E, claro, tam-
bém para prestar uma justa
homenagem aos imigrantes ja-
poneses”, disse Toshio Yamao.

(Rodrigo Meikaru)

JORNAL NIPPAK

Equipe vermelha, formada por mulheres, levantou mais uma vez o troféu de campeão do Kohaku

LAZER

Karen Ito é atração no fim de
ano oriental no Wet’n Wild

A comunidade nikkei tem
uma ótima opção de entrete-
nimento para este fim de ano
no Wet´n Wild (Rodovia dos
Bandeirantes, km 72 – a 30
minutos da Capital), conside-
rado um dos maiores parques
aquáticos do Brasil. Nos dias
24 e 25 de dezembro, o par-
que aquático oferece uma pro-
gramação diferenciada com
direito a shows musicais e di-
versas atrações.

O destaque fica por conta
da cantora Karen Ito. O Wet´n
Wild traz também grupos de
taikô tradicionais na comunida-
de nipo-brasileira.

Além disso, os visitantes
podem se distrair com carica-
turas estilo mangá feitas na

hora, exposições de peças his-
tóricas, distribuição de revistas
e sorteios de brindes tematiza-
dos. Para os amantes de jogos,
uma sala com computadores
ligados em rede estará à dis-
posição. E para quem não dis-
pensa umas comprinhas, pode
aproveitar um bazar com pro-
dutos orientais.

O fim de ano oriental do
Wet´n Wild contará com a pre-
sença de membros do consu-
lado japonês. Nos dois dias do
evento, o ingresso que dá
acesso ao parque custará R$
32,50 para compras no site e
nos pontos de venda e R$ 49,90
na bilheteria.

Mais informações 11/4496-
8000 ou www.wetnwild.com.br

Cantora apresentará canções tradicionais e modernas do Japão

DIVULGAÇÃO

EXPOSIÇÃO

Tatsumi Orimoto resgata memórias e
sentimentos no Masp

Primeira retrospectiva do
artista japonês Tatsumi
Orimoto fora do Japão, a mos-
tra “Tatsumi Orimoto no
Masp” será inaugurada no dia
10 de janeiro e permanece até
27 de abril com a proposta de
inaugurar as comemorações
do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil em 2008.

Organizada pela curadora
Tereza de Arruda, a exposição
abrange 30 anos de sua pro-
dução, com cerca de 10
vídeos, 1200 fotografias, 160
desenhos, uma performance e
cartazes selecionados.

Considerado um artista ino-
vador e indiferente a rótulos,
Orimoto é conhecido do públi-
co brasileiro pelas ousadas
participações na Bienal de São
Paulo em 1991 e 2002. Em
2001, conquistou a Bienal de
Veneza, ao pendurar pneus de
automóveis no pescoço de sua
mãe e colocá-la em caixas de
papelão.

Emoções cotidianas – A obra
de Tatsumi Orimoto se desen-
volve a partir de performan-
ces, que remetem a cenas do
cotidiano e refletem a questão
do envelhecimento e suas con-
seqüências sociais.

apresentar em São Paulo a
performance “50 Grandma-
mas” incluindo avós que repre-
sentam as diversas gerações
de japoneses que imigraram
para o Brasil.

Essa performance especi-
al consiste no ato do artista
servir uma refeição às convi-
dadas, baseada no menu tra-
dicional do “Nara-cha-meshi”,
com arroz cozido em chá ver-
de, sopa de missô, tsukemono
(conserva) e soja.

“A existência das avós me
faz sentir a arte. Portanto con-
vido neste momento 50 avós
ao MASP, para apreciar minha
obra de arte durante a refei-
ção que as servirei”, explica o
artista.

TATSUMI ORIMOTO -
RETROSPECTIVA
ONDE: MASP – MUSEU DE ARTE DE SÃO

PAULO ASSIS CHATEAUBRIAND (AV.
PAULISTA, 1578 – CERQUEIRA CÉSAR -
SÃO PAULO)
QUANDO: DE 11 DE JANEIRO A 27 DE

ABRIL. ABERTURA: DIA 10 DE JANEIRO,
ÀS 19H. DE TERÇA A DOMINGO, DAS 11
ÀS 18H

INGRESSOS: R$ 15 (INTEIRA) E R$ 7 (ES-
TUDANTE). ENTRADA GRATUITA PARA ME-
NORES DE 10 ANOS E MAIORES DE 60 ANOS

INFORMAÇÕES: WWW.MASP.ART.BR

Nascido na cidade de Ka-
wasaki, em 1946, Orimoto vi-
veu nos Estados Unidos no
período de 1969 a 1977, atu-
ando no grupo “Fluxus” e
como assistente de Nam June
Paik. O artista já realizou mos-
tras no Japão, Alemanha, In-
glaterra, Áustria e outros paí-
ses.

Em meados da década de
80, Orimoto decidiu voltar ao
Japão, ficando responsável por
sua mãe, que sofre de
Alzheimer. O artista se dedica

24 horas por dia aos cuidados
especiais para sua mãe.

A inclusão da própria mãe
em sua produção artística foi
a forma mais singela para ho-
menageá-la, discutindo tam-
bém a exclusão social sofrida
pelos mais idosos, tema atual
no Japão e no Brasil.

Homenagem aos imigran-
tes – A exemplo da performan-
ce “50 Grandmamas”, realiza-
da no Kawasaki City Museum
em 2006, Tatsumi Orimoto vai

Obras que retratam situações diferentes fazem parte da mostra
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KARAOKÊ 2

Equipe Branca conquista
título do Koohaku de Registro

A Associação Cultural
Nipo-Brasileira de Registro
(Bunkyo) realizou no dia 9/12,
na sede social do RBBC (Re-
gistro Base Ball Clube), o tra-
dicional Koohaku Utagassen.
A competição contou com a
participação de 30 cantores e
30 cantoras vindos de Regis-
tro, Sete Barras, Cananéia,
Pariquera-Açu, Jacupiranga e
Cajati.

O público, de aproximada-
mente 300 pessoas, torcia para
ambas equipes (vermelha/fe-

minina e branca/homens). No
final, a equipe branca saiu vi-
toriosa com 13.023,6 pontos
contra 12.996,7 da equipe ver-
melha. Yukichi Utamaru, capi-
tão da equipe branca, recebeu
o troféu das mãos do presiden-
te do RBBC, Mário Soshin
Sakugawa. Os jurados da com-
petição foram Kazuki Mura-
matsu, Franco Oya, Olga Ya-
mazaki, Tatsuyo Fujimori e
Keico Yamada Kaneko. Após
o Koohaku Utagassen foi rea-
lizado o bonenkai.

Equipe masculina recebeu o troféu de campeão do concurso
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