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São Paulo ganhará novo ‘pulmão verde’
da comunidade no ano do Centenário

www.jornalnippak.com.br

DIVULGAÇÃO Para comemorar e simbolizar
os 100 anos de imigração,
nada melhor do que plantar
árvores. Porém, mais do que
100 plantas, o projeto apre-
sentado pela Associação Bra-
sileira de Imigrantes Japone-
ses prevê a plantação de, no
mínimo, 100 mil árvores. O
local escolhido não poderia
ser melhor: o Parque Ecoló-
gico do Tietê, na zona lesta da
Capital. O start já foi dado

com a assinatura de um ter-
mo de cooperação junto ao
DAEE (Departamento de
Águas e Energia Elétrica) na
última segunda-feira (17).
“Queremos homenagear os
imigrantes de uma forma que
possa ser sentida por toda a
população. Além disso, con-
tribuiremos com a melhoria da
flora local”, disse o presiden-
te da Associação dos Imi-
grantes, Akio Koyama.
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Superação. Assim pode ser definida a participação histórica
dos judocas brasileiros no Campeonato Mundial realizado no
Rio de Janeiro.  A campanha da equipe masculina, que termi-
nou à frente dos sempre favoritos japoneses, com quatro me-
dalhas, sendo três de ouro e uma de bronze, surpreendeu até
mesmo o experiente técnico Luiz Shinohara. De acordo com o
planejamento da comissão técnica, as chances de subir no lugar
mais alto do pódio eram maiores com o meio-médio Tiago
Camilo (na foto maior) e com o próprio Derly (no destaque).
O ouro do meio-pesado Luciano Correa, no entanto, consa-
grou de vez o talento dos judocas brasileiros. Em entrevista ao
Jornal Nippak antes de um merecido descanso, Shinohara
disse que o resultado foi reflexo de uma preparação adequada
aliada a um toque tecnológico.
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Projeto ambiental baiano
tem apoio de japoneses

———–—–––———––––——– | pág 6

Depois de investir na Ásia, África e Rússia, a
empresa japonesa de tecnologia Ricoh deci-
diu apoiar um projeto ecológico no Brasil. O
grupo deve destinar 7,5 milhões de ienes para
ajudar na preservação de aves na Bahia, du-
rante três anos. O local foi escolhido pela or-
ganização devido a rica biodiversidade; e pela
possibilidade de integrar a comunidade local
e de outras áreas próximas na conservação
da área.

Ocidentais contam como
é ‘gostar do Japão’

———–—–––———––––——– | pág 8

Nos lugares de grande concentração de nikkeis
e japoneses, muitos identificam como brasilei-
ro ou gaijin aqueles sem nenhum parentesco
com o Japão (há tempos, esses termos são uti-
lizados, ao menos parcialmente, de forma er-
rada. Afinal, o nikkei também é brasileiro, e
gaijin significa estrangeiro). O Jornal Nippak
entrevistou alguns desses amantes da cultura
nipônica, considerados “mais japoneses do que
muitos descendentes”.

Ikoi-no-Sono lança campanha
para construção de pavilhão

Ikoi-no-Sono (Assistência Social Dom José Gaspar) planeja
uma grande ação como parte das comemorações de seu cin-
qüentenário, a ser comemorado no ano que vem. Preocupa-
da com o bem-estar não só dos 90 residentes como também
daqueles que cuidam de idosos, a entidade deu início à cons-
trução de um pavilhão anexo à sede, em Guarulhos. Denomi-
nado “Pavilhão Comunitário Chibata Miyakoshi” – referência
a um dos fundadores do próprio Ikoi – o novo complexo terá
área total de 1.500 metros quadrados
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10º Yoshiro Hada acontece no próximo dia 30

———–—–––———––––——–———––———–—–––———––––——– | pág 12

Com o objetivo de homenagear os
cantores com 65 anos ou mais, o 10º
Yoshiro Hada Keiro Karaokê Taikai
reunirá cerca de 350 candidatos – sen-
do 93 com mais de 80 anos –  no pró-
ximo dia 30 nas dependências da As-
sociação Naniwa, em São Paulo.
Como diferencial, por se tratar de uma
homenagem o idealizador do evento,
Yoshiro Hada, oferece, gratuitamen-
te, almoço/jantar aos participantes.

ARQUIVO PESSOAL
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AGENDASOHO – O empresário Hideaki Iijima comemorou no sábado (15), no restaurante Shintori, seus 57 anos, além de lançar oficialmente
o livro “Samurai das Tesouras”. No domingo (16), foi a vez de sua rede, o Soho Hair celebrar seus 25 anos no Hotel Grand Hyatt.

A empresária Nancy Saeki
mostrou animação

O empresário corta o bolo e comemora seus 57 anos Hideaki Iijima posa para fotos com seu livro

O coordenadores do evento, Luis Takanashi e Luis Ishikawa

AFLORD – Cerca de 30 mil pessoas compareceram à 16ª edição da Expo Aflord. Na ocasião,
250 espécies foram apresentadas ao público, que se divertiu também com apresentações culturais.

Yoshio Imaizumi, Hugo Hoyama e Celso Kuwabara         Dança flamenca agitou o público durante evento

O prefeito Gilberto Kassab em discurso aos presentes

OKINAWA – A 5ª edição do Okinawa Festival superou as expectativas. No total, 7 mil pessoas
comapreceram ao evento, dentre os quais personalidades como o prefeito de SP Gilberto Kassab.

Mario Shinzato (ao fundo), Creusa e Paulo OgataCoordenadores receberam convidados especiais

PARÁ – A capital do
Estado do Pará foi
palco para a de-
monstração das tra-
dições nipônicas no
início deste mês de
setembro. Entre os
dias 6 e 9, o Amazô-
nia Matsuri – Sema-
na do Japão reuniu
cerca de 20 mil visi-
tantes que provaram
das especialidades
gastronômicas do ar-
quipélago e também
puderam arriscar al-
guns passos de bon
odori.

Som do taikô agitou o público, que acompanhou o grupo de dançarinas de
bon odori pelo salão

ANIVERSÁRIO – Vitório Yoshimura, acompanhado da mu-
lher Kimiko, comemorou seu aniversário no último domingo (16).

Vitório e Kimiko no corte do bolo

SANTA CRUZ – A
Aces (Associação Cul-
tural e Esportiva Saú-
de), promoveu no últi-
mo dia 16 de setembro,
na Praça Flávio Xavier
de Toledo, o evento
cultural “Agita Saúde”.
O evento, promovido
desde 2002, realizou
durante todo o dia de
domingo uma série de
atividades culturais, de
entretenimento e tam-
bém de prevenção da
saúde, que contou com
apoio do Hospital San-
ta Cruz

Público pôde realizar
exames gratuitos

EQUIPOTEL
-  Aconteceu
mais uma edi-
ção da
Equipotel 2007 -
Feira Internaci-
onal para Ho-
téis,. Na oca-
sião, diversas
empresas parti-
ciparam do
evento.

Estande da
Teka: Claudio

Alfredo Geske e
Carlos Henrique

Zebral, diretor
da Profiline

LORENA - O Hotel In-
ternacional Lorena
assoprou mais uma veli-
nha na noite da última ter-
ça-feira (18). Em jantar
especial, a empresa co-
memorou os 21 anos de
tradição e liderança de
mercado com um show
da cantora Wanderléa, a
eterna “ternurinha” da
Jovem Guarda, em um
show exclusivo.

Cantora animou os
presentes com clássicos

da Jovem Guarda

A FUNDAÇÃO JAPÃO re-
aliza na próxima quarta-feira
(26) a palestra Saquê: “O Néc-
tar dos Deuses”, ministrada
pelo estudioso Celso Norio
Ishiy. O evento ainda reúne o
lançamento do livro ‘Saquê:
Para Iniciantes & Iniciados’
(primeira obra editada em por-
tuguês sobre o assunto) e de-
gustação da bebida. Serão
abordados na palestra aspec-
tos como a origem, costumes
e etiquetas que envolvem o
destilado, inserção de folhas de
ouro, a melhor temperatura
(quente ou frio), entre outros
tópicos. O evento terá início às
19h30, com entrada franca (é
necessária inscrição prévia). A
Fundação Japão fica na Av.
Paulista, 37- 1º andar. Informa-
ções: 11/ 3141-0110.

O 7º FESTIVAL DE KA-
RAOKÊ LASER acontece
no próximo dia 30, a partir das
13 h, na sede social do RBBC
(Registro Base Ball Club). No
evento, que conta com apoio
da Associação Cultural Nipo-
Brasileira de Registro (Bun-
kyo), os candidatos serão divi-
didos em 4 equipes (vermelha,
branca, verde e amarela) to-
dos os candidatos por sorteio.
Os interessados deverão se
inscrever até o dia  26 de se-
tembro. O RBBC fica na Av.
Prefeito Jonas Banks Leite,
827, Centro. Informações pelo
tel.: 13/3821-5095.

A FUNDAÇÃO MOKITI
OKADA através do seu Nú-
cleo Musical, realizará no pró-
ximo dia 29, o 1º concerto da
sua Orquestra de Violões. O
evento tem o objetivo de apre-
sentar o trabalho feito nestes
primeiros 6 meses de ensaio do
grupo. O repertório apresenta-
do será composto de músicas
populares, eruditas e estilo re-
gional. Além de apreciar a boa
música, os participantes pode-
rão contribuir para uma entida-
de beneficente, através da do-
ação de 1kg de alimento não
perecível que será doado a uma
instituição. O evento acontece-
rá no Centro de Aprimoramen-
to da Vila Mariana, às 20h.
Endereço: Rua Sena Madureira,
1008, Vila Mariana (atrás da
cinemateca). Mais informa-
ções pelo e-mail:
coralebanda@fmo.org.br

O CIATE (Centro de Infor-
mação e Apoio ao Trabalha-
dor no Exterior) informa seus
próximo cursos preparatórios
para quem pretende trabalhar
no Japão. No dia 26/09 (quar-
ta-feira), o tema será “Segu-
ro-Desemprego” e no dia 27/
09 (quinta-feira), “Auto-Esti-
ma”. Os cursos são gratuitos
e acontecem sempre das
10h30 às 12h30. O Ciate fica
na Rua São Joaquim, 381, 1º
andar, sala 12 (prédio do Bun-
kyo). Mais informações pelo
tel.: 11/3207-9014.

ENCONTRO DE SENHO-
RAS – Em mais uma promo-
ção da Aliança Cultural Brasil-
Japão do Paraná e Liga Des-
portiva Cultural Paranaense,
será realizado amanhã (23) o
10º Encontro Paranaense de
Senhoras numa realização da
Associação Cultural e Esporti-
va de Bandeirantes, na cidade
de Bandeirantes. Segundo o
presidente Sérgio Tanaka a pro-
cura por inscrições de várias
associações tem sido muito
grande  e espera-se um recor-
de de participantes. Além das
palestras na parte matinal, ha-
verá atividades artísticas e de
lazer no período da tarde, alem
de danças de “bon odori” a car-
go do Grupo Hikari e de apre-
sentação de taikô pelo Grupo
Ishinladies, de Londrina.
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CENTENÁRIO

‘Bosque do Centenário’ terá 100
mil árvores no Parque do Tietê

OCentenário da Imigra-
ção ganhará um “ver-
de” em suas comemo-

rações. Longe das festas ou
de ações que ainda geram dú-
vidas na comunidade, desta vez
a idéia é dar um pouco de “res-
piro” não só aos nikkeis, como
também para toda a população
de São Paulo. Denominado
“Bosque do Centenário”, o
mais novo projeto tem como
principal finalidade plantar 100
mil árvores no Parque Ecoló-
gico do Tietê, na zona leste da
Capital. Mas nada de plantas
exóticas ou as mais que
manjadas mudas de ipê ou ce-
rejeira para lembrar do Japão:
no local, entrarão somente ár-
vores nativas da Mata Atlânti-
ca, como forma de ajudar o re-
florestamento nacional.

O start do plantio já foi
dado. Na última segunda-fei-
ra (17), o DAEE (Departa-
mento de Águas e Energia Elé-
trica), autarquia vinculada à
Secretaria Estadual de Sane-
amento e Energia, assinou um
termo de cooperação que per-
mite aos coordenadores do
projeto colocarem em prática
os estudos de viabilização do
plantio, planejamento que já
vem há mais de seis meses. O
projeto conta com a realização
da Associação Brasileira de
Imigrantes Japoneses e apoio
da Oisca Brasil, Associação
Paulista de Relações Interna-
cionais, e Associação para Co-
memoração do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.

Segundo o presidente da
Associação dos Imigrantes,
Akio Koyama, o “Bosque do
Centenário” terá uma área to-
tal de 100 hectares. Na área
escolhida, mudas das mais va-
riadas espécies serão coloca-
das lado a lado para proporci-
onar uma aspecto visual mais
diversificado, pois é conside-
rado um dos “cartões de visi-
ta” de São Paulo. “Afinal, está
próximo do Aeroporto Interna-

nador José Serra. Pelo visto,
vontade é o que não falta.
“Agora é trabalhar para cons-
tituir mais uma área de en-
tretenimento e verde para a
cidade. Tenho certeza que
muitos abraçarão a causa”,
diz Takaki.

Aos interessados em saber
mais detalhes e participar do
plantio das árvores, o tel para
contato é: 11/ 3209-4640.

        (Rodrigo Meikaru)

Parque possui trilhas para caminhadas e espécies nativas da Mata Atlêntica em sua extensão

DIVULGAÇÃO

Viveiro também ajudará no plantio das 100 mil mudas

Local serve de refúgio para praticantes de radio taissô

Refúgio de
paulistanos, Parque

tem 12 milhões de m²

O Parque Ecológico do
Tietê - Núcleo Engenheiro
Goulart, fica situado na zona
leste as margens da Rodo-
via Ayrton Senna e possui
cerca de 12,5 milhões de
metros quadrados, com di-
versos equipamentos soci-
ais, recreativos, esportivos e
de lazer, bem como a flora
em constante recuperação
que servem de refúgio para
os animais silvestres. Sua
inauguração ocorreu em 14
de março de 1982.

Sua história é relativa-
mente nova. Em 1976 foi
apresentado pelo arquiteto
nikkei Ruy Ohtake um pro-
jeto onde propunha-se que
as duas avenidas marginais,
tradicionalmente correndo
junto ao canal, fossem mais
afastadas e fora dos mean-
dros do rio. A partir daí, o
parque foi implantado den-
tro de uma área totalmente
degradada, na qual propu-
nha-se a implantação de
espécies vegetais adequa-
das e em certos trechos ten-
taria-se reconstruir a flora
inicial.

cional de Guarulhos. Nada
melhor do que quem estiver
próximo observar que São
Paulo está preocupada com a
flora nacional”, explica ele, adi-
antando que aproximadamen-
te 60 espécies serão plantadas.
Para o início imediato, há 10
mil mudas à espera do plantio.
Já a manutenção – de, no mí-
nimo, dois anos – será banca-
da pelos próprios organizado-
res, bem como a aquisição de
parte das mudas, mão-de-obra
e planejamento.

O próximo passo dos co-
ordenadores é divulgar o Bos-
que. Afinal, para que o proje-
to faça jus aos 100 anos de
imigração, é necessário que a
comunidade participe, seja
com doações de plantas e ma-
teriais, ou mesmo adquirindo
mudas para o plantio. “A par-
te de divulgação começa efe-
tivamente agora. Mandare-
mos correspondências para
associações da comunidade a
fim de mostrar o potencial do
projeto e fazer com que todos
participem. Vale lembrar que
o custo é mínimo e quem plan-
tar uma muda na área ganha-
rá um certificado”, afirma o
coordenador Oswaldo Takaki.
Para cada muda – que pode
ser indicada pela Associação
dos Imigrantes ou própria de
cada interessado –, o investi-
mento será de R$ 25,00. “Isso
contando tudo. Aquisição,
plantação e manutenção por
dois anos.”

Como nas grandes em-
preitadas que lançam pedra
fundamental no início das
obras, a “árvore fundamen-
tal” será plantada no próxi-
mo mês. O certificado “nú-
mero 1” também está pron-
to: será em nome do gover-

SOLIDARIEDADE

Feira de livros usados é
atração no Bunkyo

O Museu Histórico da Imi-
gração Japonesa no Brasil, jun-
to com o grupo “Brasil wo
Shirukai”, promove no próxi-
mo fim de semana (29 e 30),
mais uma edição da tradicio-
nal  Feira de Livros Usados.
O evento acontece na Sala de
Exposição, no 1º andar do pré-
dio anexo do Bunkyo (rua São
Joaquim, 381, Liberdade).

A organização da feira des-
te ano começou já no último
dia 12. As integrantes do
“Brasil wo Shirukai” e outras
voluntárias organizaram os
cerca de 8 mil livros que já
foram doados ao longo dos
meses.

 Aos interessados, vale lem-
brar que os títulos, segundo os
organizadores, estão quase to-
dos no idioma japonês e tra-

tam-se, em sua maioria, de ro-
mances. Ainda de acordo com
os organizadores, a maioria
está em bom estado de con-
servação. Para os mais jovens
– e interessados em quadrinhos
em geral – há também grande
quantidade de mangás.

No sábado (29), o evento
começa às 9h e prossegue até
às 17h. No domingo (30), a
Feira abre às 9h e vai até às
16h. Os organizadores do
evento informam que ainda
estão recebendo doações de
livros. Os interessados podem
ligar para o Museu (11/ 3209-
5465) e combinar o dia e ho-
rário para retirada da doação.
Toda arrecadação da venda
dos livros será destinada à
manutenção do Museu da Imi-
gração Japonesa.

Voluntários escolhem e organizam livros para evento

DIVULGAÇÃO

Durante encontro que se-
lou a parceria do DAEE com
os responsáveis pelo projeto
“Bosque do Centenário”, o di-
reto superintende do Depar-
tamento, Ubirajara Tannuri
Felix, confirmou que a assi-
natura do termo de coopera-
ção é mais um ato que reafir-
ma o bom relacionamento en-
tre a entidade com a comuni-
dade nipo-brasileira.

“Sempre que lembro dos
japoneses, as primeiras pala-
vras que me ocorrem são a
honestidade, idoneidade e for-
ça de vontade. Nesses anos
todos, os imigrantes e seus des-
cendentes ajudaram muito na
construção do País e, principal-
mente, nas questões ambien-

tais”, afirma Felix, reiterando
a alegria de poder contar com
um bosque com árvores nati-
vas. “É um projeto muito bom
e que mostra que o espírito dos
japoneses continua o mesmo.
Sempre preocupado em ajudar
a população.”

Por esse carinho especial,
Felix confirma que nenhuma
objeção fora feita aos coorde-
nadores. Ao contrário, pois
haverá autonomia total para
se instalar o “Bosque do Cen-
tenário”. “O governo se sente
na obrigação de ser parceiro
dessa empreitada. Por isso
formalizamos o termo de co-
operação. E tenho certeza que
será uma área muito bonita
para os paulistanos”, finalizou.

Superintendente do DAEE
vibra com parceria

Assinatura de documento selou apoio do DAEE ao projeto

A Comissão de Defesa do
Consumidor da Câmara Fede-
ral realizou no último dia 11
uma audiência pública sobre os
procedimentos do recall de 850
mil brinquedos da empresa
Mattel do Brasil. Em 14 de
agosto, a empresa anunciou
que esses produtos deveriam
ser imediatamente retirados do
alcance das crianças, por con-
terem peças metálicas que
podem ser ingeridas ou inala-
das, causando lesões graves.
A audiência foi presidida pelo
deputado federal Walter Ihoshi,
vice-presidente da Comissão.
Por ter ocupado a presidência
da mesa, Ihoshi não pôde fa-
zer perguntas.

O deputado Júlio Delgado
(PSB-MG) afirmou que o con-
sumidor brasileiro está sendo
discriminado em relação aos
consumidores de outros países,
pois enfrenta mais dificuldades
para a troca dos brinquedos. Ele
lembra que, no Brasil, há ne-
cessidade de o consumidor re-
alizar um cadastro, esperar o
envio de uma carta-resposta
pela Mattel e, posteriormente,
encaminhar as peças para aná-
lise da empresa. Somente en-
tão a Mattel envia um cupom
ao consumidor, que lhe dará o
direito de trocar o produto ou
de receber o dinheiro de volta.

POLÍTICA

Ihoshi participa de audiência
sobre recall de brinquedos

Júlio Delgado afirma que, nos
Estados Unidos, o consumidor
liga e imediatamente recebe um
número para efetuar a troca.
Além disso, ele ressalta que o
telefone da Mattel não funcio-
na 24 horas por dia no Brasil,
diferentemente do ocorre nos
EUA.

Os itens listados no recall
são os da linha Polly com aces-
sórios imantados, figuras mag-
néticas do Batman e a pá do
conjunto Barbie e Tanner. O
maior problema gerado por
esses produtos ocorreria se a
criança engolisse dois ímãs:
por causa da atração magné-
tica entre as peças, existe ris-
co de perfuração de órgãos
como o intestino.

Em 20 de agosto, o Depar-
tamento de Proteção e Defe-
sa do Consumidor (DPDC) do
Ministério da Justiça abriu pro-
cesso contra a Mattel para in-
vestigar se a empresa sabia, ao
colocar os produtos no merca-
do, do risco que os brinquedos
representavam ao consumidor.
A Mattel poderá ser multada
em até R$ 3 milhões caso o
departamento conclua que ela
prejudicou o consumidor. Já os
lojistas que continuarem ven-
dendo os produtos poderão ser
punidos com multas entre R$
200 e R$ 3 milhões.

Deputado federal Walter Ihoshi presidiu audiência

DIVULGAÇÃO
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OIkoi-no-Sono (Assis-
tência Social Dom
José Gaspar) planeja

uma grande ação como parte
das comemorações de seu cin-
qüentenário, a ser celebrado no
ano que vem. Preocupada com
o bem-estar não só dos 90 resi-
dentes como também daqueles
que cuidam de idosos, a entida-
de deu início à construção de
um pavilhão anexo à sede, em
Guarulhos. Por lá, serviços
como palestras, cursos, além
das atividades sociais devem
fazer parte dentro da progra-
mação.

Denominado “Pavilhão Co-
munitário Chibata Miyakoshi”
– referência a um dos funda-
dores do próprio Ikoi – o novo
complexo terá área total de
1.500 metros quadrados, com
direito a amplo salão, palco
para apresentações, depósito e
cozinha. A idéia, segundo a di-
retoria, é melhorar a qualida-
de de vida com aquisição de
novos conhecimentos para
toda a população – seja ela
carente ou não.

Para o presidente Reimei
Yoshioka, além do aspecto so-
cial, o pavilhão servirá, tam-
bém, como uma espécie de vi-
trine da própria entidade para
a população. “Temos de pen-
sar não só em dar assistência
ao idoso, mas também prepa-
rar e capacitar familiares ami-
gos e pessoas próximas para
serem cuidadores. Essa ação
é caracterizada por três esti-
los: auto cuidado, cuidado in-
formal e cuidado comunitário.
Além disso, podemos fazer
dele um grande espaço para
diversão e difusão da cultura,
com eventos específicos”, ex-
plica ele, reiterando, contudo,
que a importância dos cursos
preparatórios vem em primei-
ro lugar: “Nós já temos esses

ENTIDADES

tará de contribuições e apoio
financeiro.

A campanha para a arreca-
dação já começou. As esperan-
ças são de que empresas, enti-
dades e pessoas engajadas em
causas sociais abracem a idéia.
“A campanha de arrecadação
está dividida em cotas. No to-
tal, são 1,5 mil no valor de R$
600,00. Aos que aderirem, ha-
verá uma homenagem logo na
entrada no pavilhão, com uma
placa indica-tiva e o nome”, sa-
lienta Yoshioka. Aos que pre-
ferem contribuir de outra ma-
neira, a entidade aceita doações
de materiais que possam ser
utilizadas nas obras. “Toda aju-
da é bem-vinda”, diz.

Aos interessados em saber
mais detalhes sobre como par-
ticipar da campanha, o ende-
reço da sede administrativa é:
rua São Joaquim, 381, 4º an-
dar, Liberdade. Já o tel do Ikoi
no Sono é: 11/ 3208-7248.

        (Rodrigo Meikaru)
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Diretores com a maquete do projeto: idéia é oferecer cursos para cuidadores de idosos

cursos atualmente, mas pode-
mos expandi-los para mais
pessoas com o novo pavi-
lhão.”

Como nem tudo são flo-
res dentro da comunidade –
e em especial para as enti-
dades assistenciais – a cons-
trução depende de apoio e
patrocínio para ser finalizada.
O início das obras deu-se há

duas semanas com recursos
provenientes do próprio cai-
xa da entidade, além do apoio
da Fundação Kunito Miyasa-
ka e de uma entidade deno-
minada Associação de Apoio
ao Ikoi no Sono, com sede no
Japão. Porém, para se che-
gar no orçamento total (R$
900 mil) e finalizar a obra até
abril de 2008, o Ikoi necessi-

Obras começaram há cerca de duas semanas

História de amor e
dedicação aos residentes

Residentes mantém diversas atividades, como corte e costura

Ikoi-no-Sono lança campanha de arrecadação
para construir novo pavilhão em Guarulhos

Lembrar do Ikoi no Sono
é lembrar praticamente de
toda uma historia dos imi-
grantes japoneses. A entida-
de iniciou suas atividades em
junho de 1942, sob denomi-
nação de Comissão Católica
Japonesa de São Paulo.

Todo o trabalho iniciou-se
há 50 anos, quando Marga-
rida Vatanabe saiu do Japão
e veio para cá juntar dinhei-
ro para que o pai pudesse
pagar uma dívida. Tinha ape-
nas 11 anos e chegou no co-
meço da década de 40,
quando acontecia a Segun-
da Guerra Mundial. Muitos
japoneses que estavam no
Brasil eram mantidos presos,
e ela dava um jeito de levar
roupa e comida para eles.
Quando saíam da prisão, eles
estavam doentes e viviam
em meio à pobreza. Com a
ajuda da Igreja Católica,
Margarida fazia um trabalho
de assistência social para es-
sas pessoas.

Foi então que, em 1958, a
igreja cedeu a ela o espaço

para a fundação da Assistên-
cia Social Dom José Gaspar,
que sedia e mantém o proje-
to. O Ikoi-no-Sono (em por-
tuguês “Jardim de Repouso”)
– que ocupa um espaço de
200 alqueires – é como um
pedacinho do Japão instala-
do em terras brasileiras. Para
que os moradores sintam-se
melhor, o cardápio, a música
e até a programação televisi-
va é oriental.

Hoje com 90 internos, a
entidade promove suas pró-
prias ações para se susten-
tar, além de donativos rece-
bidos durante todo o ano.
Vale lembrar que nem todos
os residentes – em sua gran-
de maioria do sexo feminino
– pagam mensalidades. Po-
rém, o apoio da família é fun-
damental dentro de suas vi-
das. Nos eventos como ba-
zares e festas, muitos pas-
sam o dia ao lado dos idosos
que vivem por lá e ajudam
como voluntários. Afinal, o
bem-estar é fundamental na
vida de qualquer pessoa.

O dia-a-dia atribulado mui-
tas vezes vira desculpa, seja ela
verdade ou não, para trocar
um prato de comida por um
lanche, ou mesmo pular refei-
ções. Já para outros, com tan-
tas preocupações, nem pres-
tam atenção na hora de mon-
tar o seu próprio prato em um
self-service, por exemplo, abu-
sando das calorias.

Embora comer adequada-
mente seja “luxo” para alguns,
a nutricionista do Ikoi No Sono,
Helena Adachi ressalta a im-
portância de sempre reservar
um tempo a si mesmo, a co-
meçar pela alimentação, que
merece um cuidado especial.
“Seguir uma dieta saudável
proporciona a prevenção de
doenças crônicas como diabe-
tes, obesidade, hipertensão e
doenças cardiovasculares,
além de trazer qualidade de
vida”, afirma.

Helena, que também é pós-
graduada em alimentos funci-
onais, explica que alguns ingre-
dientes como o alho, o bróco-
lis e a aveia (vide box), têm um
poder benéfico sobre uma ou
mais funções orgânicas redu-
zindo o risco de enfermidades.

Vale ressaltar, também, o
bem-estar e a maior disposi-
ção provocada por uma boa
nutrição. Ao contrário de uma
refeição não-balanceada, da
qual a pessoa absorve menos
nutrientes e, como conseqüên-
cia, sente-se cansada, desani-
mada. Dependendo do caso,
“até mais estressada e irrita-
da”, de acordo com a nutricio-
nista.

Mudança no estilo de vida
– Então, vale a pena investir

ALIMENTAÇÃO

Qualidade de vida começa pela mudança no cardápio

em sua própria satisfação e
mudar um pouco o cardápio.
O recomendado é que verdu-
ras e legumes devem estar
sempre e mais presentes nos
pratos. Além de procurar op-
tar por carnes (bovina, suína,
frango ou peixe) grelhadas ou
assadas, preferencialmente
àquelas menos gordurosas.

E se o tempo é curto a es-
pecialista sugere lanches na-
turais que contenham alimen-
tos como alface, tomate, ce-
noura e queijo fresco. “Melhor
que um sanduíche no fast
food”, compara. “E evite sem-
pre ficar muito tempo em je-
jum”, completa.

Todavia, seguir uma ali-
mentação sadia não quer dizer
que frituras ou uma picanha
devem ser cortadas do menu.
“Fim de semana o nutricionis-
ta costuma liberar”, acalma.
“Desde que durante a sema-
na, tenha uma alimentação ba-
lanceada e saudável”, ressal-
ta, aconselhando atividades fí-
sicas para compor uma melhor

qualidade de vida.
Já na visão de Shizuko

Yasumoto, professora de culi-
nária internacional e autora dos
livros “A vida está no alimen-
to” e “Peixes e frutos do mar:
saboreando e conhecendo a
culinária internacional”, pode-se
comer qualquer coisa, “desde
que seja em pouca quantidade”.

Uma sugestão dela é que
haja um balanço nas refeições,
como no caso de ir a um chur-
rasco. “No dia seguinte, abu-
se de verduras e legumes e
deixe de lado as carnes. Des-
sa forma, o estômago não fica
tão sobrecarregado para dige-
rir os alimentos”, recomenda.

Japão – Autora de um livro
sobre as mais diversas hortali-
ças, Shizuko lamenta o fato do
Brasil não aproveitar a abran-
gência de frutas e verduras
disponíveis. “A cultura faz par-
te da alimentação. No Japão,
há refeições mais balanceadas
que aqui devido ao costume de
comer mais vegetais”, ilustra.

Alho cru: anti-hipertensivo,
anti-cancerígeno, anti-infla-
matório, antibiótico e redutor
de níveis de colesterol
*Uma recomendação é pi-
car e usar de tempero em
saladas.
*A ingestão em excesso
pode levar á distúrbios gás-
tricos e dermatites, além de
induzir a odores desagra-
dáveis.

Soja: previne doenças cardí-
acas, câncer de mama (so-
mente se associada à dieta e
hábitos alimentares), melho-
ra nos sintomas da menopau-
sa, osteoporose.

Brócolis: possui vitamina C,
que previne doenças do cora-
ção e alguns tipos de câncer.

Cebola: diminui o colesterol e
previne o câncer.

Vinho: possui enzimas cha-
madas de polifenóis que pre-
vinem doenças coronarianas.
É importante estar atento a
medida: uma taça (50ml) ape-
nas por dia.

Aveia: diminui colesterol, pre-
vine doenças cardíacas.
*40 g/dia; farinha de aveia:
60 g (muito calórico)

Chá verde: diurético, previ-
ne câncer de estômago.
*É mito que este chá ema-
grece. Na verdade, o que
pode ser é a falta de hidra-
tação, que prova uma certa
perda de peso.

Alimentação saudável traz bem-estar
e auxiliam em algumas doenças

FONTE: Helena Adachi, nutricionista do Ikoi No Sono, pós-graduada em alimentos funcionais.

Chocolate: ativa o hormônio
da endorfina, que provoca a
sensação de prazer.
*Nada de exageros, 200g
equivale a 1068kcal. 10g é
o suficiente por dia.
*Mastigue o chocolate nor-
malmente e antes de engo-
lir deixe um pouco na boca,
isso ajuda a provocar o
efeito prazeroso.
**Os alimentos funcionais
além de prevenir, têm a ação
de auxiliar no combate a
doença correspondente.

“Não se deve comer pensan-
do que irá prevenir doenças,
mas sim, comer um pouco de
tudo para evitar diversas ou-
tras doenças”, afirma a nu-
tricionista.

E parece que a opinião não
é só dela. Recentemente, foi
publicado um livro intitulado
“Mulheres japonesas não en-
gordam, nem envelhecem”, de
Naomi Moriyama, pela editora
Rocco, que aborda a nutrição
saudável das nipônicas, resul-
tando em um aspecto invejável.

Helena confirma que a di-
eta do arquipélago é mais leve
e alguns alimentos ajudam a
preservar o ar jovial. “São con-
sumidos muitos alimentos an-
tioxidantes, como a soja, além
das verduras e peixes, que re-
tardam o envelhecimento”, ex-
plica. “No geral, o hábito em
si é diferente. Os japoneses co-
mem pouco, caminham mais,

os doces são menos calóricos
e os ‘lanchinhos’ entre as re-
feições costumam ser um
oniguiri [bolinho de arroz], en-
quanto aqui, um pão de quei-
jo”, mostra.

No entanto, a nutricionista
afirma que em terras brasilei-
ras há uma visão generalizada
da gastronomia nipônica, que
não se limita ao sushi e sashi-
mi. “Há muitos pratos
calóricos que são bem vistos
apenas pelo fato de conter le-
gumes, como o yakissoba e o
tempurá”, explica. “Mas é pre-
ciso estar atento ao que
come”, adverte.

A professora de gastrono-
mia recomenda ainda consu-

mir os alimentos de maneira
completa e não só a parte do
nobre, seja do animal, seja da
hortaliça. Para ilustrar, Shizue
dá algumas dicas.

O pé de frango é muito
bom para ser usado como cal-
do. “Cozinhe bastante com
água e depois deixa esfriar.
Quando estiver frio, basta re-
tirar a gordura que ficará por
cima”, orienta. “Depois use o
líquido para fazer uma sopa ou
arroz temperado”, sugere.
Outro exemplo é a casca de
nabo, refogada com shoyu e
um pouco de pimenta, assim
como as folhas, que não de-
vem ser jogadas fora.

        (Cibele Hasegawa)

Prato balanceado ajuda na melhoria da qualidade de vida
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CIDADES/ROLÂNDIA

Aliança/Liga aprova doação de
terreno para Rolândia

AAliança Cultural Bra-
sil- Japão do Paraná/
Liga Desportiva Para-

naense vai doar  uma área de
72 mil metros quadrados para
o município de Rolândia. No
local será construído o Parque
Temático Yumê em homena-
gem ao Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil que
será comemorado no próximo
ano. A obra, orçada em R$ 10
milhões, vai marcar as come-
morações do Imin-100 no Pa-
raná. A doação do terreno foi
aprovada por unanimidade em
assembléia geral extraordiná-
ria da entidade que aconteceu
no último dia 15, em Londrina.

O terreno que vai ser repas-
sado para a prefeitura faz par-
te de uma área superior a 363
mil metros quadrados onde hoje
está instalado o Museu do Imi-
grante Japonês em Rolândia. O
presidente da Aliança Cultural
Brasil-Japão do Paraná, o de-
putado Luiz Nishimori disse que
o Parque Yumê será construí-
do com recursos do governo
federal e a lei não permite que
entidades privadas, mesmo sem
fins lucrativos – como é o caso
da Aliança/Liga – assuma este
tipo de trabalho. Os recursos,
conta Nishimori, somente são
liberados para estados ou mu-
nicípios. “Vamos doar a área
para o município e através de
um termo de comodato a Ali-
ança vai garantir o direito de
explorar o parque”, destacou
Nishimori. Durante a assem-
bléia, o engenheiro Paulo Gripp,
da Secretaria de Planejamento
de Rolândia apresentou através
de mapas uma simulação do lo-
cal onde será construído o Par-
que TemáticoYumê. Segundo
ele, a construção não vai cau-
sar nenhum tipo de problemas
em toda a área.  “Uma nascen-

te que está localizada na área
integra os 20% destinados à
preservação ambiental”, refor-
çou Paulo Gripp. O engenheiro
informou ainda que o governo
estadual já tem um projeto para
construir ao lado do museu uma
rodovia. O projeto de autoria do
executivo para a construção do
parque vai ser encaminhado
agora para a Câmara Munici-
pal de Rolândia.

No encontro com os presi-
dentes de associações filiadas
à Aliança/Liga, Luiz Nishimori,
informou sobre o trabalho da
Comissão Organizadora das
Comemorações do Imin-100 no
Paraná da qual é presidente. O
deputado reforçou que todas as
festividades no Estado ficarão
sob a responsabilidade da co-
missão nomeada pelo governa-
dor Roberto Requião.

Projetos – As comemorações
de 100 anos de imigração está
movimentando as cidades do

Paraná. O diretor da Associa-
ção Cultural e Esportiva de
Maringá, Shudo Yasunaga, in-
formou que o terraplanagem do
terreno para a construção do
Parque Japão já está concluída
e a entidade já recebeu a doa-
ção de 300 toneladas de pedra
que vão ser usadas na obra.

O presidente da Associa-
ção Cultural e Esportiva de
Londrina, Jairo Tamura, des-
tacou a importância da cons-
trução da Praça de Imigração
Japonesa Tomi Nakagawa em
comemoração ao Imin-100 e
frisou que a Acel sempre co-
laborou e vai colaborar nos
festejos do Centenário da Imi-
gração Japonesa.

O presidente da Liga das
Associações Culturais de
Assai, Cairo Koguishi, disse
que através da lei Rouanet
aguarda a liberação de recur-
sos no valor R$ 3,9mi para dar
início a construção do castelo
em homenagem aos imigran-

tes japoneses. O presidente da
Associação Cultural e Espor-
tiva de Arapongas, Sérgio
Oeda, ressaltou que entidade
está discutindo os eventos que
serão realizados no município.
Para ele, a comemoração é
importante já que imigração
japonesa chegou antes da fun-
dação do município. Em Ban-
deirantes, a diretoria da Asso-
ciação Cultural e Esportiva,
segundo o presidente, Sérgio
Tanaka, está trabalhando para
a realização de um evento para
marcar o Imin-100.

O representante da ala jo-
vem da Aliança Cultural Bra-
sil-Japão, Eder Takemura res-
saltou a importância da parti-
cipação dos jovens nas come-
morações do centenário da
imigração japonesa no Brasil.
Os jovens de acordo com
Eder, não vão medir esforços
para a realização de uma vas-
ta programação cultural e es-
portiva.

Encontro de lideranças paranaenses discutiu panorama atual dos principais projetos do Imin-100

DIVULGAÇÃO

Promover uma reflexão so-
bre a importância dos nikkeis
na área rural e sua contribui-
ção para o desenvolvimento no
campo. Com esses dois argu-
mentos, a Unesp (Universida-
de Estadual de São Paulo) em
Registro, cidade localizada no
interior paulista, promoveu um
interessante colóquio na sema-
na passada. Com o tema “A
imigração japonesa no Brasil:
contribuição para o desenvol-
vimento agropecuário”, o even-
to foi realizado no anfiteatro de
um dos símbolos da contribui-
ção dos imigrantes japoneses na
região, o Kaigai Kogyo
Kabushiki Kaisha (KKKK).

Organizado pela Assesso-
ria de Relações Externas da
Unesp (Arex) e pela Associa-
ção para Comemoração do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil, o evento fez,
inclusive, parte das festivida-
des do Centenário da Imigra-
ção. “A importância da vinda
dos japoneses para o nosso
país, sobretudo para a agricul-
tura, é demonstrada pela pro-
gramação das comemorações
dos 100 anos de sua chegada,
que se iniciou em 2006”, apon-
tou a professora Elizabeth
Criscuolo Urbinati, assessora-

CIDADES/REGISTRO

Participação de nikkeis no agronegócio é discutida na Unesp
O conceito e a aplicação de

uma agricultura orgânica e a
implantação de novas culturas
e técnicas de cultivo foram
destacadas nas apresentações
de Shimiziu; do professor Fer-
nando Silveira Franco, da Fa-
culdade de Ciências Agronô-
micas, câmpus de Botucatu; do
agrônomo Hélio Mori, do Cen-
tro Agropecuário; e pelo enge-
nheiro Alberto Issamu Honda,
do Grupo Jacto.

Para o encerramento do
evento, uma mesa-redonda
anunciou outras atividades a
serem realizadas em Registro
e no Brasil, por conta do Cen-
tenário, a ser comemorado em
2008. Presidida por Hideo
Nassuno, líder da Comissão
Municipal Organizadora das
Comemorações, a mesa foi
composta pelo presidente do
Bunkiô Shimizu, Toshiaki Ya-
mamura; Mário Soshin Saku-
gawa, presidente do Registro
Baseball Club; Yoneko
Seimaru, coordenadora das
Associações de Senhoras de
Registro; Kazuoki Fukuzawa,
presidente da Cooperativa
Agrícola de Registro e Região
e Agricultor Orgânico, e pelo
chefe de Gabinete da Prefei-
tura Manoel Kenji Chikaoka.

chefe da Arex.
Elizabeth presidiu a mesa de

abertura, que contou com a
presença do deputado estadu-
al Samuel Moreira da Silva
Júnior; Clóvis Vieira Mendes,
prefeito do Município;  Rubens
Takeshi Shimizu, presidente do
Bunkyo de Registro; e do co-
ordenador-executivo do
câmpus de Registro, professor
Sérgio Hugo Benez.

Na palestra “Desenvolvi-
mento do Agronegócio e a
Imigração Japonesa no Brasil
– visão brasileira”, o coorde-

nador da Comissão de Rela-
ções Governamentais da As-
sociação, Isidoro Yamanaka,
discorreu sobre os avanços
quantitativos e metodológicos
trazidos pelos imigrantes para
o plantio e o comércio de pro-
dutos agrícolas. O coordena-
dor citou a exportação de ar-
roz das plantações do Vale do
Ribeira para o Japão. “O que
marca o trabalho desenvolvi-
do pelos japoneses e seus des-
cendentes são a formação de
cooperativas e a obstinação”,
ressaltou ele.

Evento integriu lista de comemorações do centenário da imigração

A chegada da Primavera
será comemorada com muita
festa em Curitiba. Para reve-
renciar a beleza das flores, a
comunidade nipo-brasileira
promove neste fim de sema-
na (dia 22, das 12 às 22h e
23, das 11 às 21h) o 17º Haru
Matsuri (Festival da Primave-
ra) no Museu Oscar Nieme-
yer, no Centro Cívico. Este
evento já é uma tradição na
capital paranaense e faz par-
te das comemorações do cen-
tenário da imigração japone-
sa no Brasil.

Durante três dias (o even-
to teve início sexta-feira, 21) o
público terá a oportunidade de
degustar o melhor da culinária
oriental (sukiyaki, sushi, sashi-
mi, udon, yakissoba, etc) e as-
sistir a várias atrações cultu-
rais como show de taikô, bon
odori e matsuri dance (dança
com a participação do público),
teatro, entre outros. Também
serão feitas demonstrações de
artes marciais, exposição de
mangá, apresentação de animê
e serão ministradas palestras
de cultura japonesa e religião
oriental.

Promovido pela Associação
Cultural e Beneficente Nipo-
Brasileira de Curitiba, o Haru
Matsuri conta com a partici-
pação de várias entidades cul-
turais, esportivas e religiosas
da comunidade nikkei.

Flores – O Japão se identifi-
ca com a Primavera porque o
culto às flores e as divinda-
des da natureza é milenar e
cada flor tem um significado
simbólico e uma lenda e a be-
leza das flores é fonte de ins-
piração para inúmeras can-
ções, pinturas e poemas. Além
disso, a maneira como as flo-
res se abrem ou caem, ser-
vem para o agricultor prognos-
ticar a colheita e o pescador
prever a chegada de cardu-
me ou de tormentas. “É por
isso que o sentimento dos agri-
cultores e dos pescadores ja-
poneses está em completa
sintonia com a natureza”, ex-
plica Cláudio Seto, coordena-
dor do Haru Matsuri.

A arte tradicional do Japão,
as formas poéticas clássicas
das poesias Tanka e do Haiku,
a pintura Zen, a música, o Mai,
o teatro Nô e Kabuki, a ceri-
mônia do chá e o arranjo floral
ikebana, não se desenvolveri-
am sem o cenário primaveril e
a adoração do seu povo pelas
flores. Segundo Seto, no Bra-
sil, esse senso estético de ins-
piração primaveril foi trazido
pelos imigrantes e ainda vive
na alma de seus descendentes.
“Em Curitiba promovemos fes-
tas como o Haru Matsuri para
preservar e repassar a cultura
e este sentimento para toda a
sociedade”.

CIDADES/CURITIBA

Comunidade nikkei celebra
chegada da primavera no MON

DIVULGAÇÃO

A destinação do lixo produ-
zido pelos municípios da região
teve um importante avanço
nesta quarta-feira (19/09),
após as decisões tomadas na
reunião da Associação de
Municípios do Alto Tietê
(Amat), realizada no gabinete
da Prefeitura de Mogi das Cru-
zes. Serão criados três consór-
cios e, em cada um deles, com
o apoio do Governo do Esta-
do, haverá a construção de
uma usina de reciclagem e
compostagem de resíduos só-
lidos domiciliares. Mogi das
Cruzes, Biritiba Mirim, Salesó-
polis e Guararema formarão
um consórcio. Suzano, Poá e
Ferraz de Vasconcelos inte-
grarão o segundo, e o terceiro
será constituído por Arujá, San-
ta Isabel e Itaquaquecetuba. A
reunião também discutiu o tra-
tamento dos resíduos de ma-
teriais de construção.

O prefeito Junji Abe mos-
trou otimismo após o encontro:
“Nós temos de ressaltar que o
Governo do Estado de São
Paulo, pela primeira vez e de
forma objetiva, começa a se
preocupar e a normatizar dire-
trizes para o tratamento de re-
síduos sólidos na Região Me-
tropolitana. Estamos começan-
do a ter pontos de vista coinci-
dentes. No Brasil, infelizmente
alguns processos que já estão
estabelecidos há 20 ou 30 anos
em outros países começam a
ser delineados somente agora
por aqui. Hoje, porém, houve
um avanço extraordinário. E
neste caminho sadio, Mogi das
Cruzes se dispõe a colaborar,
rechaçando com toda a vee-
mência qualquer aterro sanitá-
rio convencional”, frisou.

A proposta é de que, em
cada uma dessas microrregi-
ões abrangidas pelos consór-
cios, exista uma usina de tra-
tamento. E o modelo discutido
pelos prefeitos da região, em
parceria com a Secretaria Es-
tadual de Meio Ambiente, bus-
ca implantar no Alto Tietê o
conceito de “lixo mínimo”, ou
seja, a produção da menor
quantidade possível de detritos.
Para que isso ocorra, é preci-
so disseminar uma cultura de
reciclagem do lixo que come-
ce pela coleta seletiva, feita
pela população, e evolua ao
longo do processo, passando
pela reciclagem e pela com-
postagem.

Junji detalhou a situação
apresentando números: se atu-
almente a região produz entre
500 e 600 toneladas de lixo por
dia, com o processo de coleta
seletiva, reciclagem e compos-
tagem o volume baixaria para
cerca de 120 toneladas diári-
as. Esta redução, de acordo
com o prefeito mogiano, au-
mentaria a vida útil dos ater-
ros sanitários e contribuiria
para a melhoria do meio ambi-
ente de uma maneira geral.

“Temos de exercitar esta
visão de médio a longo prazos.
Se em dois anos a região terá
condições de reduzir o volume
de lixo de 600 toneladas para
120 toneladas por dia, também
seria possível dar um passo à
frente. Em cerca de 10 anos,
com usinas de recuperação
energética, também chamadas
de usinas verdes, nós podere-
mos diminuir essas 120 tone-
ladas para 20 ou 30 toneladas.
E isso gerando-se energia”,
disse o prefeito.

ALTO TIETÊ

Amat define instalação de
usinas de reciclagem na região
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BAHIA

Empresa japonesa investe em
projeto de preservação de aves

OPINIÃO

A catástrofe da saída
CRISTOVAM BUARQUE

A civilização contemporâ-
nea caminha para uma catás-
trofe, como já ocorreu com
civilizações mais antigas.
Mas desta vez, em escala pla-
netária.

O aquecimento global é o
risco mais visível. Mesmo que
medidas sejam tomadas,
nada aponta para a reversão
da desarticulação climática e
de suas conseqüências sobre
a indústria, a agricultura, o
nível do mar, o bem-estar in-
dividual, sem falar na extin-
ção de milhares de espécies.

Ao risco da catástrofe cli-
mática soma-se a escassez
de recursos, principalmente
energéticos, que provocará o
colapso de setores industriais.
As alternativas energéticas
trarão conseqüências igual-
mente catastróficas: usinas
nucleares, mesmo com segu-
rança rigorosa, terminarão
por ameaçar o meio ambien-
te; o uso de biocombustíveis
na escala necessária para
atender às demandas do mer-
cado causará desmatamento
e reduzirá a produção de ali-
mentos. Mesmo a mais lim-
pa das energias, a hidroelé-
trica, cria lagos com impac-
tos ecológicos negativos.

A migração é outro risco.
Não só por causa da crise cli-
mática, mas também da de-
sigualdade de oportunidades
entre países. O fluxo interna-
cional, essa transumância
universal em busca de melho-
res opções de vida, provoca-
rá a decadência das cidades
nos países do Sul, pelo esva-
ziamento, e a decadência das
cidades nos países do Norte,
pelo inchaço. O choque en-
tre civilizações força um per-
manente quadro de guerra,
de proporções internacionais.

A crescente disponibilida-
de de armas de destruição em
massa fará o mundo cada vez
menos seguro, provocando o
risco de uma terceira catás-
trofe. Armas químicas e bio-
lógicas facilmente disponíveis
serão usadas em guerras en-
tre Estados, ou por grupos ter-
roristas.

A economia global, sem
controles estatais, trará uma
vulnerabilidade crescente às
economias nacionais, man-
tendo uma permanente insta-
bilidade, até o dia da explo-
são dos trilhões da riqueza ilu-
sória da bolha especulativa.

*Cristovam
Buarque é
professor da
Universidade
de Brasília e
Senador pelo
PDT/DF

A convivência global e ins-
tantânea trará a probabilida-
de de epidemias que se es-
palharão de maneira mais rá-
pida do que a possibilidade de
enfrentá-las.

A dependência de cada al-
deia de bens e serviços vin-
dos do exterior traz o risco de
desarticulação no forneci-
mento dos produtos necessá-
rios ao funcionamento dos
setores produtivos de cada
cidade do planeta.

A urbanização cria hordas
deslocadas de seus ambien-
tes, sem alternativas de so-
brevivência salvo o crime, a
mendicância, a informalidade,
com sinais visíveis de desor-
ganização total.

O individualismo e o
tribalismo remanescentes em
todo ser humano impedem a
busca de soluções civilizató-
rias. A democracia nacional
e de curto prazo impedirá
medidas globais e de longo
prazo que evitem  a catástro-
fe.

A lógica simples da men-
te humana não permite que
ela capte toda a complexida-
de da realidade, em sua enor-
me velocidade de transfor-
mação. Com sua lógica divor-
ciada da ética, o homem que
constrói bombas não se recu-
sará a utilizá-las contra inimi-
gos nacionais.

A espécie humana pare-
ce fadada ao suicídio, se não
biológico, ao menos civiliza-
tório.

A saída seria a pior das
catástrofes: a parcela rica
perceber que no mundo não
cabem todos, e optar por uma
ruptura no sentimento de se-
melhança entre seres huma-
nos. E desenvolver a biotec-
nologia para induzir mudan-
ças genéticas em benefício da
parte rica da população, cri-
ando as bases éticas e filosó-
ficas que justifiquem a exclu-
são e, a partir dela, a destrui-
ção da parte pobre da huma-
nidade.

A catástrofe física e eco-
nômica seria evitada, mas ao
custo da catástrofe ética: a
catástrofe da saída.

Uma das aves mais ra-
ras do Brasil, o Grava-
tazeiro (Rhopornis

ardesiacus) agora conta com
um apoio vindo da Ásia para
reforçar a preservação de sua
espécie. Com o projeto Forest
Ecosystem Conservation
Program (Programa de Con-
servação de Ecossistemas Flo-
restais), o grupo japonês Ricoh
participou de dez iniciativas,
desenvolvidas por organiza-
ções ambientais e comunida-
des locais nas Filipinas,
Malásia, China, Gana e Japão,
e inicia sua primeira parceria
para atuação no País.

A empresa de tecnologia irá
apoiar pelos próximos três
anos o Projeto de Conserva-
ção da Biodiversidade de Boa
Nova, desenvolvido no sudo-
este baiano pela Sociedade
para a Conservação das Aves
do Brasil (SAVE Brasil), e des-
tinará 7,5 milhões de ienes, o
que equivale a aproximada-
mente R$ 120 mil. “O projeto
visa sensibilizar a comunidade
local sobre a importância da
região e promover mudanças
no modo como a população se
relaciona com a natureza, por
meio de práticas sustentáveis
e o manejo adequado dos re-
cursos naturais”, explica o di-
retor de Conservação da
SAVE Brasil e coordenador do
projeto, Pedro Develey.

Localizada no sudoeste da
Bahia, Boa Nova foi seleciona-
da para compor o rol de proje-
tos apoiados pela empresa ja-
ponesa em virtude da rica bio-
diversidade e da possibilidade
de integrar a comunidade local
na conservação. “Boa Nova
abriga mais de 300 espécies de

aves, dez delas globalmente
ameaçadas de extinção. Ape-
sar de sua grande riqueza bio-
lógica, a região não está prote-
gida sob nenhuma reserva pú-
blica e vem sofrendo constan-
te pressão causada pela extra-
ção de lenha, atividade madei-
reira, caça e tráfico de animais
silvestres e o desmatamento
para agricultura e pastagens”,
afirma Develey.

Boa Nova é considerada
um dos biomas mais ameaça-
dos do mundo e com o maior
número de espécies de aves
ameaçadas no Brasil. De gran-
de importância para a
avifauna, por estar localizada
em uma área de transição en-
tre a Mata Atlântica úmida e a
Caatinga, a região abriga a
mata-de-cipó, área de ocorrên-
cia do ameaçado Gravatazeiro

e do Formigueiro-do-nordeste
(Formicivora iheringi).

Parceria – O contato da
SAVE Brasil com o Grupo
Ricoh foi estabelecido por in-
termédio da BirdLife Asia, di-
visão regional da BirdLife In-
ternational sediada em Tóquio.
A BirdLife é uma aliança glo-
bal de organizações focadas na
conservação ambiental, em
especial a preservação das
aves, e está presente em mais
de 100 países.

Representante da BirdLife
no País, a SAVE Brasil atua
em diversos projetos, entre
eles o Corredor Una-Lontras,
na Bahia, com a proteção dos
remanescentes de Mata Atlân-
tica e a promoção de uma agri-
cultura ambientalmente ade-
quada e economicamente sus-

tentável e a conservação da
Serra do Urubu, em Pernam-
buco, da Restinga de Maçam-
baba, Rio de Janeiro, e do
Pampa, Rio Grande do Sul.

Fundada em 1936, em Tó-
quio, o Grupo Ricoh conta com
cerca de 82 mil colaboradores
e escritórios em mais de 150
países. A empresa de tecnolo-
gia desenvolve soluções para
a gestão de documentos, e atua
em pesquisa, desenvolvimen-
to, produção, marketing, co-
mercialização e pós-venda de
soluções de automação (im-
pressoras, multifuncionais,
máquinas de fax e scanners,
entre outros).

O Projeto de Conservação
de Boa Nova conta também
com o apoio da Disney Wildlife
Conservation Fund e do
Cleveland Metroparks Zoo.

Gravatazeiro, ave rara brasileira, será uma das espécies beneficiadas com projeto de conservação

ARTHUR GROSSET

Com o tema, “O espírito ja-
ponês através do século”, acon-
tece na próxima sexta-feira
(28), a 38ª Semana da Terceira
Idade Nikkey no Auditório da
Sociedade Brasileira de Cultu-
ra Japonesa e Assistência So-
cial, o Bunkyo, localizado na
Liberdade, em São Paulo. Será
um dia inteiro repleto das mais
diversas atividades para entre-
ter e informar o público, além
de participar gratuitamente de
exames médicos.

Uma realização da Benefi-
cência Nipo-Brasileira de São
Paulo, Assistência Social “Dom
José Gaspar”, Federação dos
Clubes Nipo-Brasileiros de
Anciões, e do Grupo de Estu-
dos do Envelhecimento Nipo-
Brasileiro (GEENIBRA), que
tem como objetivo comemorar
e homenagear o dia do idoso (1/
10), de modo a incentiva-los a
uma vida saudável em todos os
aspectos.

A grande novidade deste
ano será o “Espaço de Renda
do Idoso”, pessoas com mais
de 65 anos irão expor e vender
seus trabalhos. “Iremos incen-
tivar as pessoas a usarem as
habilidades e interesses para se
tornarem ativas, dentro da ca-
pacidade de cada um”, mostra
uma das coordenadoras do
evento Kazue Yamaki.

A idéia é que através de
exemplos, esses experientes
homens e mulheres produzam
algo e comercializem. “Dessa
forma, além de garantir uma
verba, ainda que pequena, irão
gerar um ciclo social e elevar
a auto-estima. A pessoa se
sente útil com uma ocupação”,
explica.

Outros setores também tra-
zem inovações. Na área de
entretenimento, workshops de

SAÚDE

38ª edição da Semana da Terceira Idade
Nikkei será realizada dia 28 com novidades

etegami (carta com desenho),
dança sênior e biodança irão
divertir os participantes. Já na
saúde, os organizadores foca-
ram a atenção aos riscos.
Ações verificarão hipertensão
arterial, diabetes, queda e ca-
pacidade pulmonar, voltado
principalmente aos fumantes,
ex-fumantes e fumantes pas-
sivos (pessoas que convivem
com fumantes), além da orien-
tação nutricional. Tudo isso no
sentido de alertar o público a
sempre terem o acompanha-
mento médico.

A ocasião promoverá tam-
bém palestras como “Pensan-
do em sua saúde”, com a Dra.
Jacqueline Takayanagui Gar-
cia, “Nova visão dobre colônia
nikkei”, com Jun Okumura, e
“Desfrutando a terceira idade”,
professora Kazuko Yamauchi.

Vale ressaltar que o almo-
ço será vendido na ocasião, o
que evita o contratempo das
pessoas sairem para procurar
um lugar para comer. Ao final,

o público irá conferir um show
de danças e atrações musicais
com grupos de crianças, ido-
sos e dois voluntários da JICA
(Japan International Coopera-
tion Agency).

38ª SEMANA DA TERCEIRA
IDADE NIKKEY
DATA: 28/09/2007 (SEXTA-FEIRA)
HORÁRIO: DAS 8H ÀS 15H30
LOCAL:
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA JA-
PONESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – BUNKYO

ENDEREÇO:
RUA SÃO JOAQUIM, 381 – LIBERDADE

REALIZAÇÃO:
• BENEFICÊNCIA NIPO-BRASILEIRA DE

SÃO PAULO

• ASSISTÊNCIA SOCIAL “DOM JOSÉ

GASPAR”
• FEDERAÇÃO DOS CLUBES NIPO-

BRASILEIROS DE ANCIÕES

• GRUPO DE ESTUDOS DO ENVELHECIMEN-
TO NIPO-BRASILEIRO (GEENIBRA)

APOIO:
• SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA

JAPONESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Evento reúne ações de entretenimento, palestras e exposição e venda de trabalhos diversos

DIVULGAÇÃO

CIDADES/OURINHOS

Lula manifesta intenção de
inaugurar fábrica da Naturoil

Em mais um en-
contro com o presi-
dente da República,
Luiz Inácio Lula da
Silva, no Palácio do
Planalto em Brasília,
num evento em que
ele se reuniu com
representantes da
FECESP (Federa-
ção dos Emprega-
dos do Comércio do
Estado de São Pau-
lo), o Secretário Municipal de
Serviços Urbanos e Meio Am-
biente e Diretor de Patrimônio
da FECESP, Aparecido de Je-
sus Bruzarosco, aproveitou a
ocasião e transmitiu, a pedido
do prefeito Toshio Misato, a
boa notícia sobre a instalação
em Ourinhos da maior fábrica
de biodiesel da América Lati-
na, a Naturoil Combustíveis Re-
nováveis S.A., que estima pro-
duzir 227 milhões de litros por
ano.

De acordo com Bruzaros-
co, Lula recebeu a notícia com
entusiasmo e solicitou o envio
de todas as informações refe-
rentes a implantação da fábri-
ca em Ourinhos. “O mais rá-
pido possível, enviaremos es-
ses dados ao presidente, que é
o grande idealizador da produ-
ção de combustíveis alternati-
vos no País. Além disso, Lula

com certeza quando falar em
biodiesel, também vai falar de
Ourinhos, em razão de termos
aderido a este projeto do pre-
sidente, que manifestou a in-
tenção de vir a Ourinhos para
a inauguração da fábrica”.
Bruzarosco ainda complemen-
tou que: “nos próximos anos,
Lula entrará para a história
como o grande mentor deste
feito e o prefeito Toshio vai ser
destaque como o empreende-
dor que conseguiu esta impor-
tante obra para Ourinhos”,
enalteceu.

O encontro com Lula acon-
teceu no dia 5 de setembro,
para assinatura de uma Medi-
da Provisória que modifica a
regulamentação do trabalho
aos domingos no comércio, pre-
vendo que, a cada três domin-
gos trabalhados, o funcionário
tenha direito a um de folga.

Lula e o secretário Aparecido Bruzarosco

DIVULGAÇÃO
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NHK – PROGRAMAÇÃO – 24 A 30 DE SETEMBRO

Programação da NHK
24 – Segunda-Feira

06:00 Tanka Poetry
06:30 Holiday Interview
06:53 Weather
06:55 News & Weather
07:00 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 151
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day! Special
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 The Ultimate Cuisine
10:30 Micro World (R)
10:35 My Gardening
11:00 News & Weather
11:05 NHK Overseas Network
11:40 Asian Word Traveller (R)
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 151
12:00 News
12:15 Live from Your Hometown
12:38 Mini Program
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

151 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 Undecided
15:00 NHK News
15:10 Undecided
16:40 Undecided
16:59 World Weather
17:00 NHK News
17:10 Mini Program
17:15 World Strollers (R)
17:59 World Weather
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Rail Travel in China
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Undecided
20:45 Living Well at 100
20:55 Japanese Traditional Music
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 NHK Special
22:50 Pa Pa Saurus
23:00 The Mark of of Beauty (B)
23:25 World Music Album
23:30 News & Sports
00:10 Shibuya Live Stage: That’s Enka!
00:53 World Weather
00:55 Mini Program
01:00 NHK News
01:10 Undecided
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Forerunning Business Minds
02:35 World Music Album Selection
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:10 Mini Program
03:15 Exploring World Heritage (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:10 Mini Program
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

25 – Terça-Feira
05:00 NHK News
05:15 Undecided
06:00 Haiku Poetry
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 152
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Living Well at 100 (R)
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 152
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

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

22:45 Kansai Special “Bunchin & Nanko
Comedy Show”

23:30 News & Sports
00:10 Shibuya Live Stage: Japanese

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

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

Master
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 153
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Enjoying Hot Springs
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 153
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

153 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 News & Weather
16:05 Hello from Studio Park
16:59 World Weather
17:00 NHK News
17:15 Digital Stadium
17:55 World Music Album
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Rail Travel in China
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Top Runners
20:44 World Weather
20:45 Micro World
20:50 Meet the Legend
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Science for Everyone
22:43 World Weather
22:45 Professionals
23:30 News & Sports
00:10 Shibuya Live Stage: Music Paradise
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Law and Laughter (R)
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 Sanshi Katsura in Your Town
03:53 Mini Program
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

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

gures
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 154
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Pottery Dream Atelier
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 154
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

154 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini

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

“Crossing of Heat Haze” Eps. 9
22:43 World Weather
22:45 The Moment History Changed
23:30 News & Sports
00:10 Shibuya Live Stage: That’s Comedy!
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Mythical Japan
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 NHK Song Concert (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Express Yourself! Mini
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

28 – Sexta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: Real Life Stories
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 155
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Meet the Legend (R)
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 155
12:00 News
12:20 Friday Variety
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

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

of Heat Haze” Eps. 9 (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Express Yourself! Mini
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

29 – Sábado
05:00 NHK News
05:10 Exercise for Everyone
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: History at Hand
06:25 Baby Care Tips

06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather (E)
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

156 (Final)
08:30 NHK Weekly News
09:00 Check Your Life Budget
09:30 Extracurricular Lesson
10:00 News & Weather
10:05 Songs for Everyone (R)
10:10 Weekend Japanology (B, R)
10:54 World Weather
10:55 Overseas Safety Information
11:00 Around Japan Again
11:39 World Weather
11:40 Japanese Traditional Music (R)
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 156 (Final)
12:00 News
12:15 Law and Laughter
12:40 Micro World (R)
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

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

Eps. 38 (R)
13:50 Enjoying Hot Springs (R)
14:00 NHK News
14:10 World Strollers
14:55 World Music Album
15:00 NHK News
15:10 J-MELO (E)
15:39 World Weather (E)
15:40 Insight & Foresight (E)
16:00 NHK News
16:10 Undecided
18:00 News
18:10 News for Kids Weekly
18:42 Our Favorite Songs
18:45 Pottery Dream Atelier (R)
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Can You Speak English?
19:59 World Weather
20:00 Exploring World Heritage
20:45 News & Weather
21:00 Saturday Drama “Shanghai

Typhoon” Eps. 3
22:00 NHK News
22:10 Tonight with Kiyoshi
22:53 World Weather
22:55 Asian Word Traveller (R)
23:00 NHK News
23:10 Nature Wonder Land
23:40 Inspiring Lives: Europe
00:00 Saturday Sports News
00:25 MUSIC JAPAN
00:55 Overseas Safety Information
01:00 NHK News
01:10 WHAT’S ON JAPAN (B)
01:40 Getting into Nihongo
02:00 NHK News
02:10 Battle for Laughs
02:40 The Ultimate Cuisine (R)
03:00 NHK News
03:10 Go & Shogi Journal
04:30 Japanese Narrative Art

30 – Domingo
05:00 NHK News
05:10 Sunday Art Museum
05:55 Asian Word Traveller (R)
06:00 News & Weather
06:15 Vegetable Gardening Monthly
06:45 Songs for Everyone (R)
06:50 TV Exercise
07:00 News: Good Morning, Japan
07:45 Natural Grandeur of the East
07:59 World Weather (E)
08:00 Little Trips
08:25 Business Compass
08:57 World Weather
09:00 Sunday Debate
10:00 News & Weather
10:05 Japan’s Potential
10:50 World Heritage 100
10:55 Overseas Safety Information
11:00 Undecided
11:50 Undecided
12:00 News
12:15 NHK Amateur Singing Contest
13:00 News
13:05 The 40th Japan Women’s Open

Golf Championship (Final Day) at
Tarumae Country Club

16:00 NHK News
16:10 With Mother
16:35 Beautiful Peaks of Japan
16:55 Mini Program
17:00 Nature Wonder Land (R)
17:30 Undecided
18:00 News
18:10 Junior High School Diary
18:40 World Heritage 100 Selection
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Battle for Laughs (R)
19:59 World Weather
20:00 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 39
20:45 News & Weather
21:00 NHK Special
21:49 World Weather
21:55 World Heritage 100 (R)
22:00 Undecided
22:55 Mini Program
23:00 This Week and You
23:40 NY Streets
00:00 Sunday Sports News
01:00 NHK News
01:10 NHK Amateur Singing Contest (R)
01:55 Overseas Safety Information
02:00 NHK News
02:10 Songs of Our Generation (R)
02:40 Three-month English Lessons
03:00 NHK News
03:10 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 39 (R)
03:55 Our Favorite Songs (R)
04:00 NHK News
04:10 Internet Agora

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

VIVER INTENSAMENTE

Como é bom viver!Como
é bom estarmos vivos!

Temos de viver plenamen-
te, da melhor maneira possí-
vel. Temos que estar sempre
com o pensamento positivo,
claro que isso é humanamen-
te impossível e improvável,
porém nada é mais forte do
que a força da nossa mente.

Vamos viver melhor, um
sorriso, um abraço, um beijo,
uma palavra amiga pode nos
ajudar a superar um obstáculo
que sozinhos não conseguirí-
amos superar.

Temos que pensar sempre
na humanidade como um
todo, tem que fazer a nossa
parte, ajudar e termos a hu-
mildade de pedir ajuda.

Família, amigos, colegas
de trabalho, se estiverem uni-
dos formarão a corrente do
bem viver.

A vida é para ser vivida

em sociedade, em conjunto.
Para isso existem as regras,
para serem seguidas.

Para que todos possam ter
uma vida tranqüila e calma.

Infelizmente nem todos
pensam assim, e não adianta
falar que é só no Brasil por-
que muitos não têm condições
e acabam roubando e come-
tendo outros tipos de atos ina-
ceitáveis. Muitas vezes são
pessoas que tem pais e mães
que trabalham fora e que es-
tudam em boas escolas, tem
bom nível social e mesmo as-
sim não são felizes.

Isso nos mostra que mui-
tos não sabem viver, não dão
o devido valor ao que tem de
mais importante, sua vida!

Tudo é vida, então vamos
saber dar valor e viver e amar
e aprender ao máximo, apro-
veitar todas as boas oportu-
nidades da nossa vida!

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

EXPOSIÇÃO

Mostra reúne ikebana e
mangá no Banco Central

O Espaço Cultural Banco
Central do Brasil apresenta, de
25 a 28 de setembro, a exposi-
ção “Ikebana e Nikayou Man-
gá”, com ikebanas de Elza
Furuyama, de suas alunas e de
suas convidadas e nikayou
mangás de Fábio Shin e de sua
equipe do Mangá Studio Japan
Sunset, além de peças do
acervo do Consulado Geral do
Japão. Trata-se de um encon-
tro criativo e ousado do tradi-
cional e do contemporâneo.

Ikebana é a arte japonesa
do arranjo de flores. O termo
surgiu no século 17, quando o
arranjo floral foi feito com a
preocupação estética, isto é,
para ser apreciado pelas clas-
ses dominantes (nobreza e cle-
ro), na Festa das Estrelas
(Tanabata). Anteriormente, ti-
nha a finalidade de indicar aos
deuses o local para recebê-los.

O ikebana dá vida artística
às flores, às folhas e aos ga-
lhos e destaca a importância
da linha, do ritmo e da cor. O
arranjo segue, de alguma for-
ma, o tempo (por exemplo, as
flores totalmente abertas e as
folhas secas representam o
passado) e a estação (por
exemplo, o Outono é represen-
tado por um arranjo delgado e
esparso). De uma forma ge-
ral, o ikebana representa o céu,
a terra e o homem.

Atualmente, existem muitas
escolas de ikebana e a mais
antiga e a mais tradicional de-
las é a escola Ikenobo, cuja

história mistura-se com a his-
tória do ikebana.

Nikayou Mangá é uma téc-
nica de caricatura em desenho
japonês desenvolvida pelo
Mangá Studio Japan Sunset em
1998, fundado dois anos antes
pelo primeiro grupo de dese-
nhistas de mangá do Brasil sem
descendentes japoneses.

Fábio Shin começou a de-
senhar mangá  aos cinco anos
de idade. Recebeu o apelido
“Shin” de um dono de uma li-
vraria no bairro da Liberdade,
em São Paulo, quando este
observou que o artista conse-
guia transmitir sentimentos aos
seus desenhos. Shin significa
“coração” ou “sentimento do
coração” – kokoro, no
ideograma japonês.

A caricatura convencional
realça características marcantes
da pessoa de forma a torná-la
engraçada. O Nikayou Mangá
dá um ar jovial e atraente ao
modelo e eleva sua auto-estima.

Na abertura e durante a
exposição, Fábio Shin e sua
equipe aceitarão encomendas.

IKEBANA E NIKAYOU
MANGÁ
QUANDO: DE 26 A 28 DE SETEMBRO, DAS

10 ÀS 16H. ABERTURA: 25 DE SETEMBRO

(TERÇA-FEIRA), DAS 18 ÀS 22H

ONDE: ESPAÇO CULTURAL BANCO CENTRAL

(AV. PAULISTA, 1.804 – TÉRREO)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELO TEL.:
11/3491-6916 / 3491-7847 OU

ESPACOCULTURALSP.ADSPA@BCB.GOV.BR

DIVULGAÇÃO
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COMPORTAMENTO

‘Brasileiros’ ou ‘gaijins’ mostram
intimidade com a cultura japonesa

NEGÓCIOS

Soho: 25 anos de glórias e
segunda geração à vista

No total, são 27 salões, 3
academias e 55 mil clientes
atendidos por mês. Só de pro-
fissionais formados são mais de
500, sempre trazendo, além da
qualidade no atendimento e
técnica apurada, a disciplina e
organização incorporada no
dia-a-dia. Números surpreen-
dentes ao se falar de salões de
cabeleireiros, certo? Não para
o Soho, rede que acaba de
completar seus 25 anos e que
traz toda uma filosofia nipôni-
ca de seu idealizador, Hideaki
Iijima, considerado por muitos
como o “às das tesouras”.

A festa de comemoração
aconteceu no último domingo
(16), no Grand Hyatt Hotel, em
São Paulo. E, como não pode-
ria deixar de ser, o evento foi
marcado pela emoção com di-
reito a vídeo sobre a institui-
ção de Hideaki Iijima. Aliás, a
confraternização teve direito
até a convidados ilustres do
Japão, bem como lideranças
empresarias, amigos, familia-
res e imprensa.

O que muitos não sabiam –
pelo menos oficialmente – era
a surpresa preparada justa-
mente no dia da comemora-
ção. Sempre discreto, Iijima
confirmou que está “passando
o bastão” da rede Soho aos fi-
lhos. “Agora, quero que a mis-
são seja cumprida pela segun-
da geração ,que são meus fi-
lhos. Nesses 25 anos, sempre
busquei um diferencial e, com
trabalho e dedicação, consegui
realizar um sonho. Quero que
todos os ensinamentos que
passeis aos meus filhos sejam
potencializados daqui para
frente”, explicou, referindo-se
aos seus dois filhos, Dai e Ai.

O recado dado foi muito bem

compreendido. Mestre de ce-
rimônia do evento, o filho Dai
buscará justamente aquilo que
seu pai sempre ditou: qualidade
indiscutível, preço acessível e
dedicação ao cliente. “Fora
que, para nós [ele e sua irmã],
é um orgulho muito grande as-
sumir tamanha responsabilida-
de. Porém, sabemos que todo
o ensinamento dado pelo meu
pai foi assimilado. Como ele
sempre diz: ‘estamos nesse pla-
neta para cumprir nossa mis-
são’”, disse. O respeito aos pro-
fissionais, marca registrada da
rede, também será mantida. “A
qualidade tanto para o cliente
quanto para os profissionais que
se formam na rede, é a base.”

Além dos cortes diferenci-
ados, manicure, pedicure, bem
como os serviços que mais pa-
recem de um spa de luxo (mas-
sagens como quick massage
e reflexologia são oferecidos
nos salões), há ainda uma ou-
tra preocupação por trás da fi-
losofia Soho, a da responsabili-
dade social. Engajado em cau-
sas que vão de ajuda à vítimas
de terremotos (em Kobe, 1995),
passando por limpeza de ruas
e cortes solidários em prol de
entidades assistenciais, Hideaki
Iijima afirma que todas as ações
serão mantidas, independente
de ele ser ou não o presidente
da rede.

“A preocupação com o
bem-estar e a preservação do
meio ambiente são os motivos
que me levam a organizar os
mutirões. Temos que aprender
a cuidar e manter o que é nos-
so e a lutar por uma qualidade
de vida satisfatória. Se cada
um for um pouco mais respon-
sável pelo ambiente, viveremos
melhor”, decreta.

Na semana em que co-
memorou os 25 anos de sua
empresa, Hideaki Iijima tam-
bém completou seus 57 anos
“de muita luta”, como ele
mesmo define. Empreende-
dor, visionário e com idéias
que extrapolam o comum, o
empresário decidiu também
colocar sua vocação aventu-
reira em ação: vai ao Japão
para percorrer 1.200 quilô-
metros pela ilha de Shikoku.

O “presente de aniversá-
rio” tem um sentido especial:
descobrir uma nova missão na
vida. O passeio não é lá mui-

Aos 57 anos, empresário prepara
‘mochilão’ ao Japão

to fácil, pois Shikoku é uma
ilha montanhosa, exceto nas
planícies, à volta do mar inte-
rior e das costas do Pacífico.
A grande maioria que decide
partir para a ilha, no entanto,
quer mesmo é fazer a antiga
peregrinação em honra de
Kukai.

Em entrevista à revista
Veja São Paulo, Iijima, com
seu humor característico, con-
firmou que levará pouca ba-
gagem. O necessário, diz,
será somente “quatro cuecas,
quatro pares de meia e muito
ânimo”.

Hideaki Iijima comemora os 25 anos da rede Soho

JORNAL NIPPAK

Eno meio de tanta gente
japonesa e nikkei eles
apareceram. Com uma

participação cada vez maior
em eventos da comunidade, os
freqüentadores sem laços fa-
miliares com o Japão sempre
chamaram atenção por desto-
arem da maioria. Identificados
como brasileiros (!), gaijins ou
por características marcantes
(morenos, loiros, entre outras),
que os distinguem dos demais,
eles são bem recebidos e con-
siderados especiais. A maior
parte desse público já não en-
xerga o Japão como novidade.
E vão além da simples famili-
aridade. “Mais japoneses” do
que muitos com ascendência
nipônica, como alguns se defi-
nem, eles impressionam pelos
conhecimentos específicos e
gerais de uma cultura que está
prestes a completar 100 anos
no País, em 2008.

Após o interesse inicial des-
pertado, eles aprofundam os
conhecimentos por meio de
estudos, filmes, animes, man-
gas, artes marciais e até da
Internet, que proporciona con-
tato direto com os japoneses.
Estudante do idioma e fre-
qüentador de palestras da Fun-
dação Japão, além de ex-pra-
ticante do Kenjutsu e Jojutsu,
o ilustrador Kako D’Angelo
dedica grande parte do tempo
às leituras para a sua profis-
são. “Uso livros e artigos para
entender e conhecer melhor os
novos artistas”. Com a propos-
ta de intercâmbio cultural com
o Japão, o grupo Moyashi, do
qual D’Angelo faz parte, é
composto por jornalistas, ilus-
tradores, designers e artistas,
que realizam produções nos
respectivos campos de atua-
ção.

Como bom paulistano, ele
é fã da cozinha japonesa. Na
verdade, pode até ser conside-
rado mais do que isso se com-
parado aos freqüentadores
habituais de restaurantes. “Mi-
nha namorada e a mãe dela
abriram um mundo novo da
culinária para mim porque co-
zinham como ninguém. A mai-
oria está acostumada com o
sushi e o sashimi, mas uma vez
que você conhece todo o res-
to, desde os pratos simples até
os mais elaborados, não quer
parar de experimentar. Só me
falta mesmo ter coragem de
encarar o natô!”

Já o estudante de design
gráfico Renato Silva, de 19
anos, foi atraído para a cultura
japonesa pelo desenho Dragon
Ball. Hoje, já não passa mais
tanto tempo assistindo animes
e lendo mangás, mas costuma
trazer muito de filosofia orien-
tal para a maneira de pensar e
agir. “Não me imagino sem
meu pequeno lado oriental”,
coloca.

Apesar de se sentir “um
pouco estranho e fora do lu-
gar” nos eventos da comuni-
dade, ele afirma que o mais
importante é a identificação
com os assuntos abordados.
“Hoje em dia, os olhos puxa-
dos não definem um japonês,
assim como a pele negra não
limita os ouvintes de black
music. A miscigenação é mui-
to grande, é preciso ter a men-
te aberta. Todo mundo sabe
um pouquinho, já viu alguma

coisa [da cultura japonesa]. O
mais importante para o apren-
dizado é a versatilidade.”

Choque cultural – Apesar de
o número de restaurantes ja-
poneses ter superado as chur-
rascarias, e de o sushi, atrás
apenas da pizza, ter sido eleito
o segundo prato da cidade, se-
gundo a Revista Veja São Pau-
lo, a culinária japonesa ainda é
cenário de episódios engraça-
dos. A estudante de rádio e TV,
Natália Martire, de 20 anos,
protagonizou alguns deles. No
aniversário de sua avó, filha de
italianos, ela conseguiu em de-
terminado momento chamar
mais atenção do que os paren-
tes que falavam e riam alto no
restaurante. O motivo? Seu
pedido: pizza de shimeji e uma
caipirinha de sakê.

Outro episódio que ilustra
bem os conhecimentos da jo-
vem foi em seu aniversário de
18 anos. Em vez de surpresa,
a mesa posta ao chão, a toa-
lha com detalhes orientais, o

conjunto de jantar e os demais
cuidados de sua mãe acaba-
ram provocando gargalhadas
por conta de um detalhe. Se-
parados ao lado de cada pra-
to, os hashis foram colocados
como se fossem talheres num
jantar à francesa. Além de fa-
zer gohan na panela ganha da
mãe do namorado, de seus
conhecimentos gastronômicos
e de etiqueta, Natália demons-
tra outros interesses.

Praticante de kendô há 5
anos, ela costuma trazer para
o dia-a-dia os ensinamentos do
Bushido, o código de conduta
dos samurais. “Pratico a luta
pela filosofia, faço uma analo-
gia dos ensinamentos com a
minha vida. O Japão tem uma
cultura milenar que pode ser
um exemplo para quem quer
se tornar uma pessoa melhor”.
Ela pretende mostrar tudo o
que aprendeu sobre os guer-
reiros em um curta-metragem
em japonês a ser filmado no
final do ano. “Para eles, a ques-
tão da honra e da palavra eram

importantes. Uma falha podia
ser motivo para o harakiri. O
sucesso das empresas japone-
sas, por exemplo, deve-se à
conduta dos executivos, que
são chamados de new samu-
rais.”

Desde que se identificou
com a personagem da Sakura
Card Captors, que, como ela,
“ia para a casa de patins cor
de rosa, era alegre e boa nos
esportes”, Natália acompanha
outros desenhos do Japão. De
um deles, o Samurai X, adotou
para si mesma o nome da per-
sonagem Misao, pelo qual é
conhecida por muitos. As pro-
duções da TV brasileira, para
ela, não têm a mesma “profun-
didade” e “qualidade”. “En-
quanto no Malhação [seriado
da Globo] os personagens são
freqüentadores de academia,
skatistas e ‘patricinhas’, nos
animes japoneses, eles estu-
dam, praticam esportes e não
querem conquistar todas as
meninas nas baladas.”

(Gílson Yoshioka)

Música japonesa e brasi-
leira, taikais e barzinhos, Ja-
pão e Brasil. Com o casamen-
to entre Robertinho Casano-
va e a intérprete japonesa de
bossa-nova Mika Mochizuki,
esses elementos se tornaram
ainda mais próximos na vida
deles. Vivendo com o filho e
a esposa desde novembro do
ano passado, no Japão, o can-
tor de músicas japonesas tra-
balha numa fábrica e aguarda
oportunidades para se apre-
sentar em eventos.

“Vim para o Japão por
causa de minha família, e não
para cantar. Não estou fazen-
do nada muito sério em rela-
ção à música, é apenas um
hobby. É preciso estar no lu-
gar certo e na hora certa para
ter alguma chance, mas estou
a maior parte do tempo na fá-
brica”. Além da participação
em concursos e eventos no
Japão – o próximo é o Zen-
kara, em Tóquio, no dia 26 de
outubro -, ele canta em festas
de casamento com a esposa.

Com uma jornada de tra-
balho de 12 a 14 horas por dia,
ele encontra tempo nos yasu-
mis (folgas) para ir ao karaoke

box, ao ofuro e a restaurantes.
“O clima é bom, é tudo correto
e não tem perigo. Gosto muito
daqui, mas às vezes bate a sau-
dade e ligo para o Brasil”.

Casanova ficou “encanta-
do” com a melodia da música
japonesa e decidiu participar de
taikais após ser levado pelo ir-
mão ao karaoke Kyodai na épo-
ca em que morava no bairro da
Liberdade. Apesar de não do-
minar o idioma, ele demonstra
intimidade com as canções e
acredita que teve destaque nes-
se meio porque é “diferente”.
“Sou negro e faço uma mistura

de musica pop com break dan-
ce, mas gosto também de
enka, música okinawana, bra-
sileira, americana e italiana.”

Entre os principais títulos
da carreira, estão o bicampe-
onato paulista e o brasileiro
na categoria pop, além da
classificação entre os 10 me-
lhores cantores em concurso
da NHK em 98, da participa-
ção no Zenkara no Pop e em
diversos programas de TV.
Recentemente, foi um dos
concorrentes do Kenorando
e do Nodojiman Latino, em
Toyohashi.

‘Sou negro e gosto de enka, música okinawana...’,
diz cantor que trocou o Brasil pelo Japão

Casanova em uma de suas últimas apresentações no Japão

ARQUIVO PESSOAL

Adepta de costumes japoneses, Natália Martire freqüenta eventos como o Tanabata Matsuri
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GASTRONOMIA LANÇAMENTO

Guia faz uma volta ao mundo
em 80 restaurantes de SP

DIVULGAÇÃO

A cidade de São
Paulo é considerada
uma das capitais mun-
diais gastronômicas,
assim como Paris,
Nova York, Roma,
Buenos Aires e Lis-
boa. A cozinha da me-
trópole é tão variada
quanto as origens dos
imigrantes que contri-
buíram para a diversi-
dade cultural da região
e é uma verdadeira
volta ao mundo.

Para provar que é
possível ser um viajan-
te apenas apreciando
a culinária da Capital,
a Publifolha, em par-
ceria com a AF Guias
de Viagem, criou o
Guia Fique em São
Paulo - Gastrono-
mia. A publicação, que
apresenta um roteiro comple-
to com mais de 80 endereços
de São Paulo, retrata a gas-
tronomia de 51 países espa-
lhados pelos cinco continen-
tes.

Além de explorar as vari-
ações de sabores típicos da
América do Sul ao extremo
Oriente e Oceania, o leitor
terá acesso a 17 receitas de
sobremesas criadas por chefs
renomados.

Adriana Salles, editora do
guia, relata que suas diversas
viagens sempre estiveram
muito ligadas à culinária, e que
a própria idéia do livro surgiu
em um jantar, no restaurante
indiano Ganesh. “Em todas as
minhas viagens, eu entendi
que a culinária de um lugar

tem o poder de nos conectar
a ele, dizendo muito sobre sua
geografia, história, povo, cul-
tura - ou seja, comer e viajar,
de certa maneira, são faces
da mesma moeda”.

Para cada sugestão, é
apresentada uma tabela com
a localização do restaurante,
o horário de funcionamento, a
capacidade da casa, a faixa
de preço, a disponibilidade de
estacionamento e uma classi-
ficação que varia do regular
ao excelente e traz cotações
do Guia Michelin.

 O guia, com 200 páginas,
é vendido a R$ 39,90 e pode
ser adquirido nas principais li-
vrarias, pelo televendas 0800-
140090 ou pelo site
www.publifolha.com.br.

Publicação traz roteiros e receitas

Versões criativas trazem novas
opções para apreciar o kobe beef

São diversas as mordomi-
as atribuídas ao trata-
mento dado aos gados

wagyu, que justificariam a
maciez e a aparência marmo-
rizada da carne. Para obter a
alta concentração de gordura
espalhada por entre as fibras,
a raça japonesa recebe uma
atenção diferenciada, com di-
reito a alimentação balancea-
da, cerveja, massagens e pode
chegar até a ouvir música clás-
sica para relaxamento.

Os mimos e as fibras mus-
culares finas do gado, que fa-
cilitam a absorção da gordura
derretida durante o preparo da
carne, conferem um sabor e
maciez especial, que são valo-
rizados com os altos preços
cobrados nos estabelecimentos
onde o prato pode ser apreci-
ado.

A espécie nobre despertou
o interesse de quem busca in-
vestir no circuito gastronômi-
co de São Paulo. O conceitu-
ado Grupo Rubaiyat, depois de
conferir o sucesso entre os cli-
entes do Baby Beef, acrescen-
tou a novidade nos cardápios
do Porto Rubaiyat e A Figuei-
ra. Nas casas, a carne é ofe-
recida em três cortes: baby
beef (R$ 95), o bife de chorizo
(R$ 95,00) e a costela especi-
al (R$ 60,00).

Já no romântico Era Uma
Vez Um Chelezinho, o kobe
beef ganhou uma versão em
fondue e é servido em cubos,
acompanhado de dez molhos
exclusivos, entre eles rose com
cerejas, pimentão, maionese de
wasabi, molho de frutas da épo-
ca e africano (vinho tinto e
orégano). O prato custa R$
206,00 e serve duas pessoas.

DIVULGAÇÃO

No pão, com maionese –
Há também opções para
quem procura um ambiente
descontraído e troca as recei-
tas sofisticadas por um bom
sanduíche. A Lanchonete da
Cidade, que prima pela quali-
dade dos ingredientes, apro-
veitou a oportunidade e lan-
çou o  Bombom DeLuxe (R$
23,80), com hambúrguer de
kobe beef, fatias finas de to-
mate e o exclusivo pão bos-
sa-nova preto.

Para chegar ao corte da
carne e ao sanduíche ideais, a
equipe da lanchonete realizou
uma série de testes em con-
junto com a chef-consultora
Ana Soares. O resultado foi um
original hambúrguer com 220
gramas da carne nobre. Para
completar, acompanha o pra-
to uma maionese especial com
raiz forte.

Hambúrguer da Lanchonete da Cidade traz 220 gramas da carne, servida com pão preto

Em 1º de janeiro de 1868,
o Porto de Kobe foi aberto
pela primeira vez no Japão
como porto de comércio in-
ternacional. Na época, os es-
trangeiros que apreciaram a
carne bovina na província se
surpreenderam com seu sa-
bor. O kobe beef passou a ter
fama internacional, sendo
considerado um dos atrativos
do arquipélago.

O sabor da carne tem
uma relação direta com seu
teor de gordura. É por este
motivo que a picanha e o cu-
pim de gados tradicionais de
corte são tão apreciados no
Brasil.

O aroma e sabor da carne
são definidos por ácidos

graxos como o palmitoléico, o
oléico e o linoléico, que tem
ponto de fusão mais baixo que
os ácidos graxos saturados,
envolvendo a carne delicada-
mente e deixando uma sensa-
ção agradável ao paladar e
sabor delicioso. Este fator é
reforçado pelo fato de que,
quanto mais nobre a carne,
maior é o teor de ácidos
graxos insaturados.

Estes ácidos graxos insa-
turados são importantes por-
que o ácido linoléico é um áci-
do graxo essencial ao organis-
mo, ao passo que controla os
colesteróis LDL e HDL.

Fonte: Associação Brasileira de Cri-
adores de Bovinos da Raça Wagyu

Com fama internacional, kobe beef
é um dos atrativos do Japão

O consumo de peixe no
Brasil está abaixo do recomen-
dado pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS). Cada
brasileiro consome a média de
6,8 quilos da carne, sendo que
o ideal está em torno de 12
quilos anuais por habitante.

Os dados contrastam com
o grande potencial do País para
a produção do pescado: 5 mi-
lhões de hectares de lâmina de
água em reservatórios, 8,5 mil
quilômetros de costa e 500 mil
pescadores artesanais.

Segundo o ministro da Pes-
ca, Altemir Gregolin, investi-
mentos para a melhoria da
infra-estrutura de produção e
comercialização terão impacto
direto na regularidade, oferta,
preço e qualidade do pescado.
“O cultivo de pescados é o ca-
minho para o aumento da pro-
dução, aproveitando o potenci-
al dos nossos lagos, rios e mar.
O governo está trabalhando na
cessão das águas públicas para
a aqüicultura, que pode nos ga-
rantir produção em escala”.

Outras iniciativas são a in-
clusão do peixe no Programa
de Aquisição de Alimentos
(PAA) e na alimentação esco-
lar. “O Brasil serve 37 milhões
de refeições por dia nas esco-
las e é muito importante que
esse público tenha acesso ao
pescado”, salienta o ministro.

Durante a Semana do Pei-
xe, realizada na Seafood Expo
Latin América, Governo e su-
permercados filiados a Associ-
ação Brasileira de Supermer-
cados (Abras) se uniram para
divulgar a importância do con-
sumo de pescado para a quali-
dade de vida da população e
para o desenvolvimento do po-
tencial que o País possui nesta
área.  No evento, foram distri-
buídas cartilhas com informa-
ções que ajudam o consumidor
a reconhecer e consumir um
pescado de qualidade.

Um teste muito utilizado é
pressionar os dedos sobre a
carne do pescado. Se a mes-
ma demorar ou não retornar à
posição original, o peixe não
está fresco. A carne deve ser
elástica e firme.

A temperatura e a quanti-
dade de gelo também devem
ser conferidas, já que o tempo
e temperatura são os dois prin-
cipais fatores de influência na
manutenção da qualidade do
pescado.

Confira algumas dicas de
como deve estar a aparência
do peixe:

• livre de contaminantes físi-
cos (areia, pedaços de me-
tais, plásticos e/ou poeira),
químicos (combustíveis, sa-
bão e/ou detergentes) e bio-
lógicos (bactérias, vírus e/ou
moscas);

• ausência de manchas, furos
ou cortes na superfície;

• com escamas firmes, resis-
tentes, translúcidas (parcial-
mente transparentes) e bri-
lhantes;

• com pele úmida, tensa e bem
aderida;

• olhos devem ocupar toda a
cavidade, serem brilhantes e
salientes, sem a presença de
pontos brancos ao centro;

• a membrana que reveste a
guelra deve estar rígida, ofe-
recer resistência à sua aber-
tura e a face interna deve
estar brilhante e os vasos
sanguíneos, cheios e fixos;

• as brânquias devem ter cor
rosa ao vermelho intenso,
estarem úmidas e brilhantes,
com ausência ou discreta
presença de muco;

• o abdômen tem de estar rí-
gido, sem deformidades e/ou
manchas;

• músculos devem estar ade-
ridos aos ossos fortemente e
com elasticidade marcante.

PESCADOS

Cartilha orienta sobre escolha
de peixe com qualidade

A Figueira Rubaiyat
Rua Haddock Lobo, 1738
Horários: segunda a sábado, das
12h à 1h; domingo, das 12h à 0h
Informações: 11/3087-1399

Baby Beef Rubaiyat
Alameda Santos, 86
Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 2954 – 11/ 3078-9488
Horário: segunda a sexta, das
12h às 15h e das 19h à 0h; sá-

bado, das 12h à 0h; domingo,
das 12h às 18h
Informações: 11/3289-6366

Era Uma Vez Um
Chalezinho
Rua Itapimirum, 11, Morumbi
Horário: domingo a quinta, das
18h à 0h; sexta e sábado, das
18h às 2h
Informações: 11/3501-9322
Lanchonete da Cidade

Alameda Tietê, 110, Jardins
Horário: domingo a quinta, das
12h às 2h; sexta e sábado, das
12h às 3h
Informações: 11/3086-3399

Porto Rubaiyat
Rua Leopoldo Couto de Ma-
galhães Jr, 1.142
Horário: segunda a sexta, das
12h às 15h e das 19h à 0h; sá-
bado, das 12h às 0h; domingo,

das 12h às 18h
Informações: 11/3077-1111
 
Varanda Grill
Rua General Mena Barreto,
793, Jd. Paulistano
Horário: segunda a quinta, das
12h às 15h e das 19h às 23h;
sexta, das 12h às 17h e das 19h
às 23h; sábado, das 12h às 24h;
domingo, das 12h às 17h30
Informações: 11/3887-8870

Kobe beef pode ser encontrado em toda rede do Rubayiat Carne da raça japonesa também virou ingrediente para fondue
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HOTELARIA

Hotel Internacional Lorena
comemora 21 anos de tradição

TELEVISORES

Linha Viera Full HD da
Panasonic dura 100 mil horas

A Panasonic, líder mundial
em TVs de Plasma, anuncia
que sua linha de TVs de Plas-
ma Full HD (1080p), campeã
de vendas no segmento, dura
100 mil horas antes de seu bri-
lho reduzir pela metade.

Com isso, as TVs de Plas-
ma Full HD (1080p) devem
durar mais de 42 anos, antes
que seu brilho original caia pela
metade. De acordo com a Pa-
nasonic, suas atuais TVs de
Plasmas e LCD High Defini-
tion (HD) duram 60 mil horas,
o que equivale a 25 anos. Am-
bos os estudos basearam-se no
tempo médio de uso da TV nos
Estados Unidos, que equivale
a seis horas e meia por dia.

“Este indicador evidencia
mais um diferencial da linha de
Plasma Full HD da Panasonic.
O que torna a pesquisa ainda
mais importante é o fato desta
avaliação mencionar que após
o uso por 100 mil horas, as
TVs ainda mantêm meio bri-
lho, não remetendo ao fim da
vida útil do aparelho. Mesmo

após 42 anos, nossas TVs ain-
da irão apresentar imagens
coloridas em FullHD, claras e
nítidas”, afirma Paul Liao, prin-
cipal executivo de tecnologia
da Panasonic Corporation da
América do Norte.

“Com isso, a Panasonic
oferece mais uma vez aos
seus clientes produtos que pro-
porcionam valor agregado com
uma excepcional qualidade de
imagem e confiabilidade e pro-
dutos menos agressivos ao
meio ambiente, uma vez que,
desde 2006, a empresa é a pri-
meira e única fabricante de
painéis de Plasma a eliminar
chumbo de todas as telas”,
acrescenta Liao.

A linha Panasonic de Plas-
ma FullHD (1080p) está dispo-
nível nos tamanhos 42”, 50”, 58”
e 65”,103”, na Europa, Estados
Unidos e Japão.  O modelo de
65” Full HD deverá chegar no
mercado brasileiro a partir de
outubro deste ano. Para mais
informações, o site da empre-
sa é www.panasonic.com.br.

Tv deve durar mais de 42 anos antes de perder brilho original

DIVULGAÇÃO

HOMENAGEM

Presidente da NGK recebe
homenagem do Governo de SP

Luiz Carlos Gondim, Aloysio Nunes Ferreira, Norio Kato, Junji Abe
e  Adílson Cezar e Pedro Cavalheiro, do Conselho de Honrarias

O presidente da NGK Mun-
dial, Norio Kato, foi homena-
geado pelo Governo do Estado
de São Paulo com a medalha
da Ordem do Ipiranga. A hon-
raria foi entregue pelo secretá-
rio chefe da Casa Civil, Aloysio
Nunes Ferreira Filho, no último
dia 13, no Palácio dos Bandei-
rantes, na Capital. “Sinto-me
extremamente honrado neste
momento em que represento
todos os funcionários da NGK”,
disse o executivo.

O prefeito Junji Abe presti-
giou a solenidade. “Trata-se do
reconhecimento oficial do Es-
tado de São Paulo aos rele-
vantes serviços prestados pela
empresa, com sede em nossa
Mogi das Cruzes. A NGK se
destaca tanto pela geração de
empregos e divisas, quanto em
relação à responsabilidade so-
cial”, assinala.

Entre outras ações da em-
presa, destaca-se a doação da
área com cerca de 32 mil
metros quadrados na rua Fla-
viano de Melo, onde a empre-
sa iniciou suas atividades em
Mogi das Cruzes. “Houve uma
única condição: que o Execu-
tivo perpetue a posse, utilizan-

do-a para execução de proje-
tos e ações nas áreas educa-
cional, tecnológica, cultural e
social”, explica Abe.

O secretário da Casa Civil
também elogiou a iniciativa da
NGK em doar a área para a
Prefeitura de Mogi das Cru-
zes desenvolver ações que
beneficiem diretamente a po-
pulação da cidade. “É uma
homenagem justa, principal-
mente levando-se em conta a
importância desta grande em-
presa para o município e o Es-
tado de São Paulo”.

A medalha concedida a
Norio Kato é a maior honraria
do Estado e foi criada por de-
creto, em julho de 1969, pelo
então governador Roberto de
Abreu Sodré. A denominação
faz referência ao episódio en-
volvendo D. Pedro I com a fra-
se “Independência ou Morte”.

A homenagem a Kato foi
uma iniciativa do deputado es-
tadual Luiz Carlos Gondim
Teixeira, com apoio do prefei-
to Junji Abe. Em março de
2006, Norio Kato já havia sido
homenageado pelo então go-
vernador Cláudio Lembo com
a medalha do Bandeirante.

DIVULGAÇÃO

O Salão de Frankfurt, que
termina manhã (23), marca a
estréia mundial do Honda
Accord Tourer Concept, mo-
delo que servirá de inspiração
para a nova geração do Honda
Accord Tourer que tem lança-
mento previsto para meados de
2008.

Com visual renovado e es-
portivo, apresenta linhas mais
suaves e dinâmicas e amplo es-
paço interno, mantendo carac-
terísticas do modelo atual,
como versatilidade e
praticidade.

A nova linha Accord, que
deve ser apresentada ao mun-
do no Salão de Genebra de
2008, é formada pelas versões
sedã e Tourer e será uma das
primeiras a contar com propul-
sores que já se enquadram na
resolução Euro 5: os motores
2.0l e 2.4l i-VTEC, ambos
movidos a gasolina, e o
novíssimo i-DTEC 2.2l diesel.

Comparados com os motores
que equipam atualmente o
modelo, a nova linha foi aper-
feiçoada, tornando-se mais
econômica e ecológica.

Além disso, a próxima ver-
são do Honda Accord ganha-
rá um inovador chassi, propor-
cionando melhor dirigibilidade
e estabilidade ao veículo, e
conforto aos seus ocupantes.

As inovações tecnológicas
do i-DTEC, segundo motor a
diesel desenvolvido pela
Honda, fizeram com que o pro-
pulsor alcançasse não só uma
melhor performance, mas tam-
bém níveis ainda mais baixos
de emissão de gases poluen-
tes, superando seu antecessor,
o elogiado motor i-CTDi.

De acordo com testes rea-
lizados pela Honda, o i-DTEC
atende aos rigorosos patama-
res de emissão estabelecidos
atualmente nos Estados Uni-
dos, Japão e Europa.

AUTOMÓVEIS

Honda Accord Tourer Concept
faz sua estréia mundial

DIVULGAÇÃO

Lançamento do novo modelo está previsto para 2008

INVESTIMENTOS

Diretor do Bradesco fala sobre
Private Banking na CCIJB

Winkelmann com Yuji Watanabe (pres.do depart. de Consultoria e
Assessoria) e Tatsujiro Yonekura (pres. do depart. Financeiro)

O diretor do Bradesco
Private Banking, João Albino
Winkelmann, foi o palestrante
do evento promovido pelos
departamentos de Consultoria
e Assessoria e Financeiro da
Câmara de Comércio e Indús-
tria Japonesa do Brasil, no dia
10 de setembro. A palestra,
com tradução consecutiva do
português para o japonês,
aconteceu na sede social e
contou com a participação de
cerca de 50 convidados. O di-
retor falou para uma platéia

composta de presidentes, dire-
tores e gerentes das empresas
associadas à CCIJB.

Winkelmann abordou as
questões ligadas ao Private
Banking no Brasil, como ris-
cos, impostos e soluções inte-
ligentes de investimento. O
segmento Private oferece aos
clientes com disponibilidade lí-
quida acima de um valor de-
terminado, atendimento per-
sonalizado e uma ampla linha
de produtos e serviços exclu-
sivos.

DIVULGAÇÃO

OHotel Internacional
Lorena assoprou mais
uma velinha na noite

da última terça-feira (18). Em
jantar especial, a companhia
comemorou os 21 anos de tra-
dição e liderança de mercado
com a apresentação da canto-
ra Wanderléa, a eterna
“ternurinha” da Jovem Guar-
da, em um show exclusivo.

Com um simpático discur-
so de abertura, o diretor-pre-
sidente, Carlos Omori, saudou
a todos com um “como vai” e
agradeceu a presença dos con-
vidados. Seu filho mais velho,
o gerente de marketing, Bru-
no Omori, apresentou a histó-
ria da empresa e ressaltou a
importância de laços amistosos
para a consolidação desta.

Assim, Carlos Omori home-
nageou as pessoas que fazem
parte da história do Lorena,
chamando ao palco alguns fun-
cionários que trabalham lá des-
de a sua inauguração. Em se-
guida, foi a vez de outros cola-
boradores que também contri-
buíram com o crescimento do
empreendimento, representan-
te do setor turístico de São
Paulo, do seguimento esporti-
vo e o ex-prefeito de Capão
Bonito, Roberto Tamura.

“É uma satisfação muito
grande, uma alegria muito
grande completar esses 21
anos. E isso, nós conseguimos
junto com pessoas que sempre
colaboraram conosco e a
benção de meu pai, que nos
olha lá de cima. Um trabalho
de confiança e amizade. Essa
festa não é só nossa, mas de
todos”, afirmou o diretor-pre-
sidente com um largo sorriso
ao lado de familiares e amigos.

Após as solenidades, Carlos
Omori puxou um brinde para
celebrar a data. Os convidados

levantaram suas taças de
champagne exclamando “viva”.
E já que os olhos puxados não
enganam as raízes nipônicas, um
forte “banzai” não podia deixar
de ecoar pelo salão.

O hotel – Fundando em se-
tembro de 1986 como Lorena
Flat, o empreendimento con-
quistou o posto de maior flat
de São Paulo, com seus 250
apartamentos. E sem perder a
especialidade do ramo e aten-
dendo o mercado, anos mais
tarde transformava-se em
Lorena Hotel Internacional.

Localizado no Jardins, o
hotel possui hoje 136 suítes
especiais, 2 gran luxo e 200
apartamentos studio, conside-
rados como “State of Art” (o
que existe de melhor no mer-
cado hoteleiro), na concepção
da hoteleira internacional.
Além da infra-estrutura cons-
tituída de  restaurantes, aca-
demia, cyber café, sushi bar, e
o Lorena Pub, um karaokê com
mais de 15 mil músicas, shows,

e snooker.
Dessa forma, a empresa se

consolida como a melhor do
seguimento (4 estrelas), cadas-
trando cerca de 1000 empre-
sas anualmente, de acordo com
o diretor-presidente, e atingin-
do uma ocupação mensal de
80% de todas unidade habita-
cionais.

E o segredo para tamanho
sucesso? “Nunca para de evo-
luir”, resume. “Procuramos
sempre investir em melhorias.
Cerca de 15% do nosso fatu-
ramento dedicamos a um novo
projeto, uma reforma. Ou seja,
dedicamos a nossos hóspedes
e colaboradores”, revela.

Com esse lema de sempre
progredir, Omori conta que o
próximo plano é reformar a fa-
chada e construir um terraço
temático, que promete inovar o
espaço a cada vez que diferen-
tes estilos tomarem conta do
recinto, com previsão de con-
clusão até dezembro próximo.

Centenário – Outros projetos

que também fazem parte do
planejamento do Lorena, é par-
ticipar das Comemorações do
Centenário da Imigração Japo-
nesa. Embora a sua primeira
idéia, em fazer uma grande
festa na avenida Paulista não
tenha sido aprovada pela Co-
missão dos festejos, Omori
parece não ter desanimado.

Ele pretende oferecer hos-
pedagem a todas candidatas a
Miss Centenário Brasil/Japão e
aproveitar a ocasião para pro-
mover a “semana da Miss”, tra-
zendo elementos da cultura ja-
ponesa, como o taikô que já
confirmou presença. “Já tenho
apoio da Secretaria de Lazer e
Turismo e também da Nossa
Caixa, só falta ser aprovado”,
disse.

E enquanto a resposta não
chega, Omori curtiu a festa ao
lado de seus convidados ao
som das músicas de Wanderléa
e mais tarde, com a diversão
no karaokê que estendeu até
a madrugada.

        (Cibele Hasegawa)

Jantar de comemoração foi regado a muita comida, bebida e show da eterna “ternurinha” Wanderléa

JORNAL NIPPAK
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JUDÔ

Shinohara destaca superação dos
judocas brasileiros no Mundial

SOFTBOL JÚNIOR

Guarulhos fatura o título do
19º Campeonato Brasileiro

A categoria júnior do Gua-
rulhos conquistou, de virada, o
título do 19º Campeonato Fe-
minino Interclubes. Na deci-
são, a equipe derrotou o
Nippon Blue Jays por 4 x 3. A
competição foi disputada no
último dia 16 nos campos do
Nippon Country Club, em
Arujá (SP). Uma das desta-
ques da campanha vitoriosa do
Guarulhos foi a arremessado-
ra Kaori Takayasu, que aca-
bou premiada como a Melhor
Jogadora do Campeonato. Já
Roseana Portiolli, do Nippon
Blue Jays, foi eleita a Jogado-
ra Mais Eficiente.

RESULTADOS – FASE FINAL
16/09 (Domingo)

Chave Ouro
Marília 3 x 10 Guarulhos

(Semifinal)
Maringá 4 x 11 Nippon Blue Jays

(Semifinal)
Marília 0 x 2 Maringá (3º lugar)

Nippon Blue Jays 3 x 4 Guarulhos
(FINAL)

Chave Prata
Coopercotia 2 x 3 Nikkei Curitiba
Coopercotia 6 x 1 Central Glória
Central Glória 0 x 3 Nikkei Curitiba

Chave Bronze
Gigante 3 x 5 Dragons
Gigante 1 x 4 Atibaia
Atibaia 5 x 2 Dragons

DIVULGAÇÃO

Equipe venceu de virada o Nippon Blue Jays, por 4 x 3

BEISEBOL

Grande SP Leste conquista o
título do 52º “Quarentão”

Com uma vitória de 3 x 1
sobre ABC na final, a equipe do
Grande São Paulo Leste con-
quistou no último dia 16 o título
do 52º Campeonato Brasileiro
de Beisebol Interseleções Vete-
rano “Quarentão”. A final foi
disputada no Estádio do Bom
Retiro, em São Paulo (SP).

Os destaques individuais da
competição ficaram para os
atletas da equipe campeã Ri-
cardo Suzuki, eleito o Melhor
Jogador do Campeonato, e
Cláudio Sequi, eleito o Jogador
Mais Esforçado.

Premiações individuais
Melhor rebatedor - Gilberto
Moniwa (G.S.P. Leste - 66,7%)
2º Melhor rebatedor - Mar-
celo Missaki (ABC - 62,5%)
Melhor empurrador de car-
reiras - Roberto Katayama
(ABC - 9 pontos)
2º Melhor empurrador de
carreiras - Ricardo Suzuki

(G.S.P. Leste - 6 pontos)
Rei do Quadrangular - Mar-
celo Missaki (ABC - 1 HR)
2º Rei do Quadrangular -
Eduardo Itikawa (G.S.P. Sul -
1 HR)
Melhor arremessador - Wil-
son Minami (G.S.P. Leste)
Arremessador destaque -
Paulo Kawakami (ABC)
Melhor jardineiro-interno -
Satiro Watanabe (ABC)
Melhor jardineiro-externo -
Paulo Miyazaki (G.S.P. Leste)
Melhor Jogador do Campe-
onato - Ricardo Suzuki (G.S.P.
Leste)
Jogador Mais Esforçado -
Cláudio Sequi (G.S.P. Leste)
Técnico campeão - Nélson
Miura (G.S.P. Leste)

CLASSIFICAÇÃO FINAL

1) Grande São Paulo Leste,
2) ABC
3) Sul Paraná
4) Grande São Paulo Sul

RESULTADOS
Fase Final – 16/09 (Domingo) – Chave Ouro

Grande São Paulo Leste 16 x 9 Sul Paraná (Semifinal)
Grande São Paulo Sul 1 x 16 ABC (Semifinal)

Grande São Paulo Leste 3 x 1 ABC (Final)

Os triatletas olímpicos Pau-
lo Miyasiro, de Santos, e
Carla Moreno, de São Carlos,
mas radicada em Santos, le-
varam o troféu de campeões,
na categoria Elite, do Ironman
Brasil Telecom 70.3, realiza-
da no último dia 16, em Bra-
sília. Além do símbolo da vi-
tória, os triatletas embolsaram
um prêmio de US$ 4 mil, cada.
A segunda edição da prova,
válida como seletiva sul-ame-
ricana para o mundial na
Flórida (EUA), em novembro,

reuniu 518 triatletas, de 10
países, e teve 1,9 quilômetro
de natação, 90km de ciclismo
e 21 km de corrida.  O evento
classificou 100 triatletas para
o Mundial.

Miyasiro terminou a prova
em 4h06m34s. “Foi à primeira
vez que disputei esta prova e
para mim o meu resultado era
uma incógnita. Treinei muito e
sabia que seria muito forte. Na
corrida sofri um pouco, mas
nada que atrapalhasse o meu
andamento. Estou muito feliz

IRONMAN

Paulo Miyasiro e Carla Moreno vencem corrida em Brasília
com esta vitória”, disse o atle-
ta, que no início do mês ven-
ceu o Troféu Brasil, em São
Paulo. “Só tenho de comemo-
rar e aproveitar esta minha boa
fase”, acrescentou Shiro, como
é conhecido.

Já Carla completou o per-
curso em 4h38m13s. “Esta pro-
va tem um nível de preparo
maior do que estou acostuma-
da. Por isso fiquei muito satis-
feita com o meu resultado, já
que o meu objetivo era subir
ao pódio”, declarou Carla

DIVULGAÇÃO

TÊNIS DE MESA

Saiba onde e como praticar

Quer sair do pingue-pongue
e jogar tênis de mesa de quali-
dade?

Cuide bem da técnica, pois
ela é o fator mais importante
em todas as modalidades es-
portivas e aprendendo-a cor-
retamente, poderão evoluir em
cada treinamento.

Quem inicia a prática sem
um professor, geralmente ad-
quire vícios que não consegui-
rão largar mesmo com muito
treino.

Em todo País, principal-
mente em São Paulo, existem
academias e kaikans especiali-
zados que ensinam fundamen-
tos básicos. A maior, e também
a recordista em conquista de
títulos, a ADR Itaim Keiko,
encontra-se na Capital (próxi-
ma à estação Saúde do metrô),
e conta com 250 alunos, 12
mesas e 14 treinadores que
trabalham em três períodos.

O Bunkyo, na Liberdade, é
o local que possui o maior nú-
mero de mesas (18), porém, a
quantidade de atletas é bem
menor. Já o grupo Kenzen, na
Zona Leste de São Paulo, é
uma fusão dos “kaikans” da
Vila Ré, Patriarca e Okinawa
Carrão. É o segundo maior em
quantidade de atletas.

Muitos outros clubes na

Grande São Paulo têm profis-
sionais renomados na arte de
ensinar: Ateme (no bairro de
São Judas), Clube Piratininga
(Pinheiros), Anhanguera Nik-
key Clube (Lapa), Nippon
Country Club (Arujá), Coo-
percotia (Cotia), Uceg (Gua-
rulhos), Kosmos (Mogi),
Acenbo (Osasco), Acrepa
(SBC), Bunkas de Santo
André e de São Bernardo e
Itaquera Nikkei Clube, entre
outros.

Ou seja, existe sempre um
local próximo para que possa
começar a praticar esta mo-
dalidade corretamente e que
traz muitos benefícios, veja al-
guns deles:

Para a saúde (melhora a cir-
culação sangüínea, desenvolve
a velocidade de raciocínio e a
habilidade, melhora a coorde-
nação motora e reflexos, me-
lhora a visão e exercita os ner-
vos, etc.); não é necessário um
biótipo especial (basta ter téc-
nica e habilidade); ajuda na for-
mação e educação do pratican-
te, entre outros.

Marcos Yamada, diretor do
Anhanguera Nikkei Clube, Clube
Piratininga e ADR Itaim Keiko.
Para mais informações:
marcos.yamada@bty.com.br

Prática do esporte traz diversos benefícios à saúde

ARQUIVO PÉSSOAL

Após a participação his-
tórica no Campeonato
Mundial, competição

encerrada no último dia 16, no
Rio de Janeiro, os judocas bra-
sileiros voltam aos tatamis no
início de outubro visando os
Jogos Olímpicos de Pequim
com um peso a mais: ratificar
as conquistas obtidas dentro de
casa. Para o técnico da equi-
pe masculina, Luiz Shinohara,
ainda há muito trabalho pela
frente. “A Comissão Técnica
deve reformular a programa-
ção para as Olimpíadas, mas
o objetivo é oferecer a melhor
estrutura possível aos atletas,
assim como aconteceu no
Mundial”, antecipa Shinohara,
acrescentando que “agora va-
mos entrar em recesso para
festejar”.

E o descanso é mais que
merecido. No Mundial, o Bra-
sil conseguiu ficar à frente dos
japoneses entre os homens
com quatro medalhas, sendo
três de ouro – Luciano Correa
(até 100kg), Tiago Camilo (até
81kg) e João Derly (até 66kg)
e uma de bronze, com João
Gabriel Schlittler (acima de
100kg). “Foi um resultado ex-
pressivo, sem dúvida. Ficamos
surpresos pela quantidade de
medalhas de ouro. Pela nossa
projeção, tínhamos condições
de subir no lugar mais alto do
pódio com o Tiago Camilo e
com o João Derly, mas os atle-
tas acabaram se superando”,
explica Shinohara, afirmando
que o fator casa ajudou “mas
provou que os brasileiros têm

do para que o Brasil se torne
uma potência no judô”.

“Não podemos ficar para-
dos. Temos que dar continui-
dade ao planejamento. Uma
das características do judô bra-
sileiro e que chama a atenção
do resto do mundo é nossa
capacidade de diversificar os
estilos mesclando as escolas
européia com a japonesa. Por
isso procuramos estar sempre
em contato com as duas esco-
las para corrigir as deficiênci-
as e assim melhorar a nossa
base”, diz Shinohara, lembran-
do que “no Mundial os japone-
ses não conquistaram tantas
medalhas como antigamente”.

“Em contrapartida, assisti-
mos a uma evolução de judocas
dos países do leste europeu”,
observa, explicando que a co-
missão técnica faz um plane-
jamento de acordo com as ca-
racterísticas de cada lutador.

“O Tiago [Camilo], por
exemplo, tem um estilo mais
clássico, ou seja, ele segue a
escola japonesa. Mas caso ele
ficasse só nisso faria falta”,
observa Shinohara, que vê es-
peranças também entre as
mulheres. “Se a gente for ava-
liar como um todo, desde 2001
a equipe feminina evoluiu mais
que a masculina porque os ho-
mens já tinham conquistado
um nível internacional. Essa
nova geração, liderada princi-
palmente pela Érika Miranda
e pela Mayara Aguiar prome-
te. É questão de tempo”, ar-
risca Shinohara.

(Aldo Shiguti)

capacidade de fazer um bom
campeonato em qualquer lu-
gar”. “Eles entraram mais con-
fiantes no tatami, mas podem
repetir esse resultado em ou-
tras competições”, garante.
Segundo o técnico, a equipe
também se mostrou coesa.
“São atletas medalhados, ex-
perientes e com participações
em competições internacio-
nais. O resultado foi reflexo de
uma preparação adequada, que
priorizou os Jogos Pan-Ame-
ricanos e o Mundial”, conta
Shinohara, afirmando que “ou-
tro ponto forte foi o fato de os
atletas focarem um único ob-
jetivo”.

Tecnologia – No comandado
da equipe masculina desde

2001, Shinohara ainda pegou
um “resquício da era
Mamede”. “Conseguimos mu-
dar muitas coisas da gestão
anterior para a atual, entre elas
o sistema de disputas das se-
letivas, além de conquistarmos
mais espaços dentro da Con-
federação Brasileira. Mas
para a comissão técnica uma
das principais conquistas foi a
possibilidade de utilizar recur-
sos que até então não tínha-
mos, como o uso de tecnolo-
gia para gravações de lutas. Se
os brasileiros já eram visados
antes, depois do Mundial se-
rão ainda mais. Por isso é im-
portante nos anteciparmos es-
tudando nossos adversários”,
destaca Shinohara, acrescen-
tando que “estamos trabalhan-

Luiz Shinohara recebe abraço do judoca João Derly

DIVULGAÇÃO

Shiro: “Ritmo forte”

*PAULO YOKOTA

Uma das contribuições
mais auspiciosas dos japone-
ses para o Brasil ficou paten-
teada no último Campeonato
Mundial de Judô realizado no
Rio de Janeiro. Este esporte,
que ajuda no aprimoramento
humano, constituindo um “do”
(caminho, filosofia para a
vida) foi muito bem aprendi-
do pelos brasileiros, que con-
quistaram, para a surpresa do
mundo, três medalhas de
ouro, igual ao conquistado
pelos japoneses.

O fato, além de inédito é
dos mais auspiciosos. E no
melhor estilo do judô as me-
dalhas japonesas só foram
conquistadas no final do cam-
peonato, quando os brasilei-
ros já as tinham asseguradas
anteriormente.

Emocionou-me sobremo-
do quando um dos judocas
vencedores pagou os seus
respeitos a um veterano pro-
fessor, possivelmente funda-
dor da academia onde apren-
deu este esporte, chamando
o de “sensei” (professor).
Intenso tem sido o intercâm-
bio nipo-brasileiro nesta área,
onde muitos esportistas bra-

sileiros têm sido convidados
para temporadas de treina-
mento no Japão.

Também merece destaque
que estes campeões mundiais
foram criados e treinados em
várias regiões brasileiras, como
Rio Grande do Sul e Brasília,
onde não se destacam as po-
pulações nikkeis. Mas todos
absorveram uma parcela do
melhor da cultura japonesa,
pois o judô brasileiro guarda a
marca japonesa, o que nem
sempre acontece em algumas
outras regiões do mundo onde
está sendo praticado.

Informa-se que toda a
equipe brasileira foi convida-
da pelo Japão, com todas as
despesas pagas pelos japone-
ses, para os intensos treina-
mentos que devem preceder
aos Jogos Olímpicos de
Beijing. Até porque este es-
porte no Japão está necessi-
tando de um intercâmbio que
provoque a sua renovação.  É
até possível que o honroso
convite não seja aceito, pois
os nossos judocas não dese-
jam mostrar todas as novas
táticas que decorrem da cri-
atividade brasileira.
*Paulo Yokota é economista e pre-
sidente do Hospital Santa Cruz

OPINIÃO

Campeonato Mundial de Judô
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KARAOKÊ 1

10º Yoshiro Hada reunirá cerca
de 350 cantores no Naniwa

O 29º Karaokê dos Rojin-
kais acontece no dia 21 de ou-
tubro, no Clube Cultural Nipo-
Brasileiro de Bauru. De sete em
sete anos, uma das  cidades
componentes do eixo noroeste,
paulista e sorocabana, em rodí-
zio, sedia o evento, conforme
acordo efetuado quando funda-
da a liga em Marília, há 29 anos,
pelo grande admirador de ka-
raokê Sugayama Hikaro. Ele
era de Cafelândia. Há 70 anos

foi para Marília de onde nunca
mais saiu. Presidiu o Nihon-
jinkai e o Rojinkai , este por 15
anos.

Ele faleceu aos 101 anos,
em 2006, logo depois de reali-
zado o torneio em Marília. Os
adeptos de karaokê devem-lhe
uma homenagem póstuma, que
poderia ser prestada agora  em
Bauru, mesmo porque, sua fi-
lha Sadako, diz que estará pre-
sente. Ela é casada com o pro-

KARAOKÊ 2

29º Karaokê dos Rojinkais será realizado em Bauru
fessor Kiyoshi Oyama, que
mais de vinte anos ensinou
karaokê e a língua japonesa
em Lins. Agora o casal mora
em Campinas.

Só podem fazer parte da liga,
cidades situadas no máximo
100 km de distância de Marília.
Os participantes devem ter ida-
de superior a 60 anos e a limi-
tação é de oito casais por cida-
de. O torneio deve terminar às
17 h para que todos possam

retornar às suas cidades duran-
te o dia. Cada participante ga-
nha também lanche e água para
se alimentar durante a viagem
de regresso. As cidades parti-
cipantes são:Bastos, Bauru,
Garça, Lins, Marília, Ourinhos
e Tupã. O próximo, ano do cen-
tenário da imigração, Garça
terá o privilégio de ser sede.
Mais informações pelo tel.: 14/
3223 2845.

(Shigueyuki Yoshikuni)

Realizada há 29 anos pela
Sociedade Beneficente Casa da
Esperança - Kibô-no-Iê, a Fes-
ta do Verde tem como principal
objetivo captar recursos para a
instituição que abriga em regi-
me de internato cerca de 90 por-
tadores de necessidades espe-
ciais (deficientes intelectuais).
Neste ano, o evento acontece
em dois dias (29 e 30 de setem-
bro), com atrações variadas
para divulgar e preservar aspec-
tos das culturas japonesa e bra-
sileira e abrir as dependências
da entidade para a visitação,
apresentando o trabalho que de-
senvolve e promovendo o con-
tato do público com os internos.

É uma ocasião festiva, com
muita diversão e que oferece
às pessoas a oportunidade de
exercitar o princípio fundamen-
tal da responsabilidade social,
que é a de contribuir em prol
de uma causa. O público espe-
rado no evento é de 20 mil pes-
soas, originárias da Grande São
Paulo, Campinas, Jundiaí,
Atibaia, Itaquaquecetuba, Mogi
das Cruzes, Suzano, Arujá e
outras cidades adjacentes.

A Festa do Verde tem
como principal característica o
envolvimento de voluntários
que fazem o evento acontecer.
São quase 2 mil pessoas que
se mobilizam durante todo o

ano na organização da festa.
No sábado, 29, as atrações

são Mauricio Miya e as duplas
sertaneja Nelson e Davi e
Rodrigo Oliveira e Ricardo.
No domingo, 30, o destaque
fica por conta do show com
Jair Rodrigues e seus filhos
Luciana Mello e Jair de Oli-
veira, além dos cantores Joe
Hirata, Karen Ito e apresen-
tações de artes orientais.

Nos dois dias o público terá
à disposição a Praça da Gas-
tronomia com comidas típicas
japonesas e sonhos preparados
pelos pais dos internos; Pro-
grama Kibô Eko Eficiente
(projetos de promoção do de-

KIBÔ-NO-IÊ

Festa do Verde espera receber 20 mil visitantes
senvolvimento sustentável);
Espaço Criança; Anime e
Mangá; Praça do Verde; Ba-
zar, Espaço da Pechincha,
Sacolão e Espaço Saúde

29ª FESTA DO VERDE
QUANDO: DIAS 29, DAS 10 ÀS 18H, E
30 DE SETEMBRO, DAS 9 ÀS 17H

ONDE: LAR E OFICINA ABRIGADA EM

ITAQUAQUECETUBA (TRAVESSA

HIDEHARU YAMAZAKI, S/ Nº - ESTRADA

DO ARACÍLIA - KM 206 DA VIA DUTRA

- ITAQUAQUECETUBA – SÃO PAULO

ESTACIONAMENTO GRATUITO NO LOCAL

TRANSPORTE GRATUITO DO BAIRRO DA

LIBERDADE, GUARULHOS E
ITAQUAQUECETUBA

CONVITE: R$ 5,00

IXX OMURA KAYO TAIKAI

16/09/2007 – Naniwa

Jurados: Prof. Michihiro Honda, Profª. Martatoda, Profª Edna Akemi
Nishiya, Profª Tizuko Monma, Profª Hiroko Omura, Prof. Shizuo
Takahashi, Profª. Kiyomi Kodama, Profª Shoko Nozawa, Profª Sizuko
Nakayama, Prof. Ken-iti Suekawa
Categoria Cantor (A) Música
B6 Satie Yamauchi Zankyo Komori Uta
A6 Massaru Eto Tabisuagata Sanin Otoko
B5 Minoru Shimabukuro Hashi
A5 Tieko Takahara Banshu Kaikyo
Especial 6 Yoshiko Aoki Aishu Kaikyo
Especial 5 G1 Akiko Sato Soya Shizukani
Especial 5 G2 Hiroshi Tsutsumi Inoti Zaka
Extra 6 Teruo Narita Yaguiri No Watashi
Extra 5 G1 Kinuko Koga Renrakusen Koiuta
Extra 5 G2 Mieko Kubo Saihoku Kooro
Doyo B 2 Larissa Lie Tsumuraya Sato No Aki
Doyo A1 Hikaru Takahashi Ringo No Hitorigoto
Doyo A2 Sayuri Kohatsu Mori No Suisha
Tibiko B1 Natalia Murakami Seishun No Tamariba
Tibiko B2 Andrea Sayuri Murata Haha Kara Hahae
Tibiko A2 Yukari Tanabe Gaado Shitano Kutsumigaki
Mpb Doyo Andrea Sayuri Murata Tori No Oosama
B3 E 4 Toyoko Gohara Jinsei
A 4 Tiyoko Matsuda Futari No Haru
Esp 4 G 1 Satiko Saji Kohan No Yado
Esp 4 G 2 Neusa Agata Tenryu Hahakoi Gasa
Extra 4 G1 Hitoshi Takeda Hitohira No Yuki
Extra 4 G2 Kyoko Takahashi Kitano Yukimushi
Sup.extra 4 Vilma Kamioka Koibito Tati
Mpb B Naoto Takata Ore No Miti
Mpb Especial Yoshiko Ibara Osaka Bashi Blues
Mpb Extra Mieko Kubo Nagare Boshi
A3 Shizue Ono Ajisai No Ame
Especial 2 E 3 Kyoko Mizuma Yasha Kaikyo
Extra 3 Shoiti Hirose Kikiwake Jyouzu
B1 Naoto Takata Yuki Minato
A1 Adriano Miwa Ueo Muite Arukou
Especial 1 Miwa Hamada Yozakura Banka
Extra 1 E 2 Midori Tanabe Yuki Ga Furu
Sup.extra 3 Itsuko Hirano Oryo
Sup.extra 2 Ricardo Seguchi Hitorijya Naikara

13º KARAOKE TAIKAI ÉRIKA KAWAHASHI

16.09.07 – Shizuoka-Kenjin

Jurados: Prof. Shoiti Shimada, Prof. Nobuo Matsuoka, Profa. Kiyomi
Kanashiro, Profa. Cecília Ohira, Profa. Yoshiko Yamada, Prof.
Massakatsu Sato
Categoria Cantor (A) Música
Extra 6 Gr 2 Fusako Takahashi Shinobu
Extra 6 Gr 1 Tokie Aoyagui Aisho Ka
S. Extra 4 Gr 2 Setsuyo Tsuda Senno Kaze Ni Natte
S. Extra 4 Gr 1 Tatsuko Garan Awa No Naruto
A 3 Kiyoshi Kuniy Omoidasanaide
Esp 3 Gr 2 Luiz Hidaka Ofukuro No Komoriuta
Esp 3 Gr 1 Marina Tsuda Uta Kono Fushiguina Mono
B 2 Ivete Wada Kawano Nagareno Yoni
A 2 Cecília Tamura “J”
Esp 2 Emiko Kakuda Onna No Ryoka
Extra 3 Gr 2 Mario Koba Akashiya Banka
Extra 3 Gr 1 Satiko Makinose Tokyo Ga Kirai
Extra 2 Márcia Nishimura Sorani Sasata Mikazuki
B 1 Yuri Kinjo Showa Saigono Akino Koto
A 1 Jonny Nagahama Karasu No Nyobu
Esp 1 Eiji Tanahara Saketo Namida To Otoko To Onna
Extra 1 Sayuri Miyamoto Sayonara No Mukoogawa
S. Extra 3 Sanemassa Takaki Amanoya Rihei
S. Extra 2 Sueli Hoshino Omoide Misaki
S. Extra 1 Norton Miyazaki Blue Sky Blue
B 6 Toshinari Tame Uramati Sakaba
B 5 Harue Nozaki Kisoji No Onna
B 4 Isaura Mansho Jinsei
A 6 Shigueki Noda Tabisugata Sannin Otoko
A 5 Kazue Takahashi Noren Itidai
A 4 Gr 2 Paulo Aoyama Akashiya No Hito
A 4 Gr 1 Marie Muraoka Yawara
Esp 7 Aya Onitsuka Noren Itidai
Esp 6 Hiyori Shiratsuti Suifuyo
Esp 5 Gr 2 Katsuyuki Fujimura Otoko No Kobushi
Esp 5 Gr 1 Sumie Yoshida Yume O Katsuide
Esp 4 Gr 4 Sumiko Ishikawa Wakare No Blues
Esp 4 Gr 3 Takito Tizuru Guenkai Onna Bushi
Esp 4 Gr 2 Tsuneko Iwakawa Utakata No Koi
Esp 4 Gr 1 Irene Minomo Onna No Kawa
Doyo B Pamela Yoshizato Yuyake Koyake
Tibiko B Sayuri Shiguematsu Ojityan
Tibiko A Luigi Machado Nagare Boshi
Extra 5 Gr 2 Hatsue Shimomura Kim Mokusei
Extra 5 Gr 1 Tamiko Uemura Ano Matie Kaeritai
Extra 4 Gr 4 Mitio Miyamura Jinsei Otoko Zaka
Extra 4 Gr 3 Kazuo Tanaka Wasurete Hoshii
Extra 4 Gr 2 Mário Hiroshe Kyodai Bune
Extra 4 Gr 1 Lourdes Okamoto Taira Date Aika

Idealizado por Yoshiro Hada
com o objetivo de homena-
gear os cantores com 65

anos ou mais, o 10º Yoshiro
Hada Keiro Karaokê Taikai
reunirá cerca de 350 candida-
tos. O concurso acontece no
próximo dia 3, a partir das 7h,
no auditório da Associação
Naniwa (Zona Sul de São Pau-
lo). Como diferencial, por se
tratar de uma homenagem o
organizador oferece, gratuita-
mente, almoço/jantar aos par-
ticipantes.

Segundo Hada, “o concur-
so ‘Keiro’ nasceu com o intui-
to de homenagear os nossos
pais, avós e bisavós que vie-
ram do outro lado do planeta
para tentar a sorte no Brasil.
Eles encontraram uma vida
difícil, e mesmo sem dominar
o idioma, trabalharam e vive-
ram honestamente sempre pro-
curando preservar a imagem
da honestidade nipônica. Gra-
ças a estes bravos heróis, an-
damos de cabeça erguida e
temos muita credibilidade pe-
rante o povo brasileiro”.

Hada lembra que o concur-
so teve início em 1995 e era
realizado por uma associação
a qual presidiu por 4 anos.
“Com a alteração da presidên-
cia, o concurso não teve con-

tinuidade, pois traria prejuízo
financeiro. Resolvi então assu-
mir a realização deste concur-
so com o apoio da minha fa-
mília, porque os idosos espe-
ravam ansiosamente pelo pró-
ximo concurso.

Nestes nove concursos que
realizei sempre utilizei recur-
sos próprios, cobrando apenas
uma taxa de inscrição simbóli-
ca, que não cobre as despesas

tais com aluguel do salão, som,
contagem de pontos, troféus,
confecção do livro programa,
“orei” para os jurados, deco-
ração, seguranças, faxineira,
café, refeições da comissão
organizadora e de todos os
participantes, entre outras”,
explica Hada, acrescentando
que “com um bom patrocínio
poderia realizar o evento sem
a cobrança da taxa de inscri-

ção, além de poder distribuir
brindes a todos os participan-
tes, tornando assim, a home-
nagem completa”.

10º YOSHIRO HADA KEIRO
KARAOKÊ TAIKAI
QUANDO: DIA 30, A PARTIR DAS 7H

ONDE: ASSOCIAÇÃO NANIWA (RUA

DOMINGOS DE MORAAIS,1581, VILA

MARIANA)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3207-0357

A Associação Nipo-Brasi-
leira de Cultura Musical
(Onkyo) realizará no próximo
dia 30, a partir das 8h, no Es-
paço de Eventos Hakka Plaza,
o seu 55º Concurso de Canto-
res Amadores da Comunida-
de Nipo-Brasileira (Zen-
Haku). O evento deve contar
com a participação de cerca
de 160 cantores. O
vencedor(a) representará o
País no Grand Prix Taikai do
Nippon Amateur Kayo Sai,
organizado pela NAK (Nippon
Amateur Kayo Renmei), cuja
sede fica em Tóquio. O con-
curso, que deve acontecer em
junho de 2008, reúne cantores
das províncias japonesas e re-
presentantes de outros países.

Segundo o presidente exe-
cutivo, Masao Kamioka, o Zen-
Haku é realizado geralmente
entre os meses junho e agosto.
Este ano, no entanto, por pro-
blema de datas, foi transferido
para setembro, coincidindo com
um outro tradicional taikai (leia
mais nesta página), já agenda-
do anteriormente.

“Costumamos realizar o
Zen-Haku na Associação
Aichi Kenjin do Brasil, mas o
presidente do Onkyo, Akihisa
Kitagawa, quis fazer um even-
to especial por se tratar da 55ª
edição. Optamos, então, em
realizar nos dias 30 de junho e
1º de julho, no Bunkyo [Socie-
dade Brasileira de Cultura Ja-
ponesa e de Assistência Soci-
al], mas os convites começa-
ram a ser distribuídos somen-
te em abril e muitos cantores
alegaram que não daria tempo
para participar. Como presi-
dente executivo, decidi alterar
a data para 30 de setembro.
Infelizmente não deu para es-
capar do outro karaokê”, jus-
tificou Kamioka.

(Aldo Shiguti)
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Onkyo muda data da 55ª
edição do Concurso Amador

Concurso, que reunirá cerca de 350 candidatos, acontece no próximo dia 30 no Naniwa
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