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Minas Gerais e Rio de Janeiro oficializam
comemorações para o Centenário

Além de São Paulo e Distrito
Federal, Minas Gerais e Rio
de Janeiro também já oficiali-
zaram os festejos do Cente-
nário da Imigração. No esta-
do mineiro, a solenidade
aconteceu no último dia 15,
reunindo lideranças e autori-
dades. Na ocasião, foram
apresentadas as grandes
obras que marcarão a data.
Dentre elas está a construção
do Jardim Japonês, com 5 mil
metros. Segundo os coorde-
nadores, o local irá expressar
a filosofia oriental. Projetado
pelo paisagista japonês radi-
cado no Brasil há 20 anos,

Haruho Leda, o local contará
com uma Casa de Chá, re-
tratando o ambiente das mon-
tanhas, onde, ao longo dos
séculos, os japoneses realiza-
ram a tradicional cerimônia do
chá. Ainda em fase de obras,
o projeto já consumiu cerca
de 500 toneladas de pedras
ornamentais. Já no Rio de Ja-
neiro, o governador Sérgio
Cabral e o prefeito César
Maia também anunciaram no-
vidades para 2008. O Jornal
Nippak esteve no estado ca-
rioca para a cobertura e pu-
blica a matéria completa na
próxima edição (01/03).
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DIVULGAÇÃO

O OUTRO LADO – Muito
tem se falado das comemo-
rações do Centenário. Toda-
via, muitos deixam de lado os
principais problemas da co-
munidade para se focar jus-
tamente nos festejos. Uma
das entidades que têm enfren-

tado dificuldade é o Instituto
de Promoção Humana Gru-
po Nikkei, que ajuda na re-
colocação profissional de
muitos nipo-brasileiros, boa
parte ex-dekasseguis. Prestes
a completar 10 anos, o grupo
se vê em um dilema: continu-

ar com os trabalhos em con-
dições precárias e com pou-
co apoio ou fechar de vez a
sede devido aos problemas
estruturais? “Estamos em fes-
ta, mas temos de olhar os
nossos problemas. Tenho um
ideal, mas que é difícil de dar

–——–—–————––––—–—––—–—–————––––—–—–————–––––——–—––—–—––——–– | pág 6
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Com mais de 20 anos de car-
reira, a cantora japonesa Anna
Saeki prepara-se para visitar
pela primeira vez o Brasil. Na
bagagem, um repertório re-
cheado de tango com um so-
taque japonês, além de muito
carisma e voz impecável.. A
apresentação única, marcada
para o dia 9 de março, será
no Sesc Vila Mariana e pro-
mete encher os olhos dos
amantes de boa música. A
promoção do show é do Jor-
nal Nippak.

Anna Saeki prepara
show de tango
japonês em SP

–——–––—–—–– | pág 12

A partir desta edição os lei-
tores do Jornal Nippak pas-
sam a contar com uma nova
editoria. Trata-se da JPlanet,
direcionada para o público jo-
vem da JaPop, a cultura Pop
japonesa. Na estréia, confira
o show que marca a volta da
banda X Japan. A grande pro-
cura por ingressos fez a ban-
da marcar mais um dia para
apresentações, no dia 29. O
show acontece no Tokyo
Dome. E mais: Akira Toriyama
e Masakazu Katsura farão um
One Shot de Dragon Ball e
Vídeo Girl Ai.

Jornal Nippak lança
editoria para público
jovem da JaPop

continuidade. Gostaria de
obter apoio de grandes em-
presas. Muitos ex-dekasse-
guis voltam e não conseguem
uma vaga de emprego. E isso
tem gerado muitos proble-
mas”, diz a presidente, Leda
Shimabukuro.

Show de Norio Shirasaca no
Bunkyo emociona fãs

JORNAL NIPPAK

Lotação máxima do Gran-
de Auditório do Bunkyo (Soci-
edade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência So-
cial) e uma ação beneficente
em prol dos moradores de
Peruíbe (litoral paulista), cida-
de que sofreu no último mês
com as chuvas e enchentes,

marcaram o show do cantor
Norio Shirasaca, realizado no
último dia 17, em São Paulo. A
apresentação levantou as cer-
ca de 2 mil pessoas que com-
pareceram ao evento.E, como
de praxe, provou que a músi-
ca japonesa tem um público
cativo no Brasil.

–—————–—––––————–—–—––——– | pág 8

Maurício de Sousa quer lançar
Turma da Mônica no Japão

DIVULGAÇÃO

Após apresentar as mascotes
Keika eTikara para marcar o
Centenário da Imigração, o
ilustrador e desenhista Maurí-
cio de Sousa promete mais
uma surpresa: lançar a Turma
da Mônica no mercado japo-
nês, considerado um dos mais
–—————–—––––————–—–—––——– | pág 9

restritos do mundo. Em entre-
vista coletiva no último dia 20
em seu próprio estúdio, Sousa
confirmou que em junho deve
estrear as histórias no arquipé-
lago. Paralelamente, Keika e
Tikara também serão inseridos
dentro das histórias no Brasil.

Prefeitura de Ourinhos anuncia
eventos para o Centenário

DIVULGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de
Ourinhos programou uma sé-
rie de atividades em comemo-
ração ao Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil.
Uma delas é a aquisição de
uma obra de arte que ficará na
–—————–—––––————–—–—––——– | pág 5

praça localizada em frente ao
Terminal Rodoviário de Passa-
geiros (foto).

O vencedor receberá R$ 30
mil reais como premiação. A
programação inclui ainda shows
e lançamento de um livro.
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A equipe Tucunaguisa embarcando para a pescaria

Vida dura: à noite, um bom sashimi, antes do jantar

Um intervalo durante a pesca: preparando o almoço

TUCUNAGUISA – O grupo de pesca Tucunaguisa da Asso-
ciação Naguisa trocaram os agitos do Carnaval por uma tranquila
mas não menos animada pescaria de tucunarés na represa da
Serra da Mesa, em Goiás, pela segunda vez. E ficaram pescan-
do 4 dias na semana do Carnaval, no Rancho da Ni, perto de
Colinas do Sul, na região da Chapada dos Veadeiros.

ORIGAMI – O Grupo Parlamentar Brasil-Japão esteve reu-
nido com o presidente da Infraero, Sérgio Maurício Brito
Gaudenzi, para apresentar o Projeto Movimento Origami para
as comemorações do Centenário da Imigração Japonesa. O
deputado William Woo (PSDB-SP) destacou durante a reunião
que serão distribuídos quiosques do Projeto Movimento Origa-
mi em vários aeroportos do País. Participaram ainda da reunião
o presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão, deputado Hi-
dekazu Takayama e o vice, deputado Walter Ihoshi (DEM-SP).

DECO – Abriu no último dia 12 a mostra coletiva “Desenhos”
na Galeria Deco, em São Paulo. Mostrando trabalhos inéditos
de desenho dos artistas Yasushi Taniguchi, James Kudo, Mai
Fujimoto, Ana Pinheiro e Kako, a exposição fica em cartaz até
o dia 09 de março. Diversos artistas, amigos, colecionadores e
jornalistas compareceram ao evento.

DIVULGAÇÃO / ERICO MARMIROLI

O jornalista Hiroshi Fujimoto e a empresária Luci Fujimoto
parabenizam a amiga/artista plástica Mai Fujimoto

A galerista Hideko Suzuki Taguchi e o artista plástico Yasushi
Taniguchi

O publicitário Marcelo Abreu, o dj Matthias Hammerl e artista
plástica Fernanda Amalfi cumprimentam o artista James Kudo

Os artistas plásticos Alex Bertini, Kako e Rogério Degaki

A artista plástica Ana Pinheiro recebe o professor de Filosofia da
USP Pablo Ortellado e o artista plástico Roberto

NORIO – Um show nostálgi-
co emocionou o público no
Grande Auditório do Bunkyo no
último dia 17, em São Paulo. No
palco, o cantor Norio Shirasa-
ca, primeiro brasileiro a vencer
o concurso Nihon Amatyá Kayo
Sai em 1983, mostrou algumas
canções clássicas japonesas, em
apresentação que contou com a
participação de convidados,
caso de Joe Hirata e Mitiko
Takemura. Na ocasião, autori-
dades e líderes da comunidade
marcaram presença.

Voluntários ajudaram na captação de alimentos não-perecíveis
para Peruíbe

O casal Kiyoshi e Felícia Harada aprovaram apresentação
nostálgica de cantor

Prefeita Julieta Omuro, de Peruíbe, mostrou emoção ao receber
donativos para população da cidade

William Woo, Chieko Aoki, Yugo Mabe e Hiro Maruyama também
prestigiaram evento

Presidente do Jornal Nippak, Raul Takaki agradeceu a presença maciça do público

JOGOS DA AMIZADE – As imagens dizem tudo. A série de
amistosos entre a equipe japonesa Denso e a Seleção Brasilei-
ra, mostrou o fortalecimento da centenária amizade entre os
dois países. O evento, que fez parte do calendário oficial das
festividades do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil,
foi realizado em Curitiba (PR) e na capital paulista.

Clima de confraternização marcou a série de amistosos

Japonesas realizaram clínicas para a futura geração de jogadoras

Políticos marcaram presença no Bom Retiro
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1ª PARTE

Tomei conhecimento, re-
centemente, de um julgado
publicado em uma revista es-
pecializada, cujo título cha-
mou a minha atenção: “Pai
não tem de pagar pensão para
filho que pode trabalhar”.

Discorrendo sobre o mes-
mo, vale anotar: “filho maior
desempregado, mas, com ca-
pacidade de exercer ativida-
de profissional, não tem direi-
to a pensão alimentícia”.

Tais afirmações, a princí-
pio, assusta em um país com
inúmeros devedores de pen-
são alimentícia. Mas, é impor-
tante atentarmos para os fa-
tos: o filho tem 30 anos, está
cursando uma faculdade, não
provou sua incapacidade para
o trabalho e o pai está aco-
metido de doença grave.

É claro, que a pensão de-
veria ser, como o foi, dene-
gada. Não é normal um filho
de 30 anos, estar cursando
uma faculdade e não traba-
lhar, a não ser que prove sua
incapacidade para tanto.

O pagamento de pensão
para filhos menores é a regra.
O fato de serem menores por
si só justifica o recebimento de
pensão. Qualquer pagamento
fora deste parâmetro é mera
liberalidade, a não ser que haja
um motivo muito justo para re-
cebe-la. Atualmente a jurispru-
dência tem reconhecido a de-
pendência do filho nos moldes
do imposto sobre a renda, isto
é, até o término de seu curso
superior.

Mas, daí como no caso no-
ticiado, o filho com  30 anos
cursando universidade às
expensas do pai foge da nor-
malidade. Só é devida a pen-
são se o filho provar a sua in-
capacidade para o trabalho,
o que não foi feito.

Como já afirmamos, em
matéria de pensão, o princí-
pio norteador é o bom senso
e cada caso deve ser anali-
sado em todas as suas impli-
câncias.

Alimentos são prestações
para a satisfação das neces-
sidades vitais de quem não
pode provê-la por si. Com-
preende o que é imprescindí-

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

Integrante do Harada Advogados Associados
felicia@haradaadvogados.com.br

PENSÃO ALIMENTÍCIA –
EXONERAÇÃO DE PAGAMENTO

vel à vida da pessoa como ali-
mentação, vestuário, habita-
ção, tratamento médico, di-
versões, e se a pessoa neces-
sitada for menor, a instrução
e educação, incluindo, ainda,
as verbas com sepultamento,
por parentes legalmente res-
ponsáveis pelos alimentos.
Alimentos, em última análise,
é o que conhecemos como
pensão alimentícia.

O fundamento da obriga-
ção de prestar alimentos é o
princípio da solidariedade fa-
miliar, é um dever persona-
líssimo, devido pelo alimen-
tante, em razão de parentes-
co que o liga ao alimentado.

Prescreve a lei
(Novo Código Civil):

“Art. 1694.  Podem os pa-
rentes, os cônjuges ou com-
panheiros pedir uns aos ou-
tros os alimentos de que ne-
cessitem para viver de modo
compatível com a sua condi-
ção social, inclusive para
atender às necessidades de
sua educação.”

Como se vê, terá direito a
alimentos, parente, cônjuge
ou companheiro que, em vir-
tude de idade avançada, do-
ença, estudo, falta de traba-
lho ou qualquer incapacidade,
estiver impossibilitado de pro-
duzir meios materiais com o
próprio esforço.

Há que se levar em conta
que a concessão de pensão
alimentícia ou alimentos de-
verá sempre estar condicio-
nada a necessidade. E que,
ainda, exista proporcionalida-
de na fixação dos alimentos
entre as necessidades do ali-
mentando e os recursos eco-
nômico-financeiros do ali-
mentante, sendo que a equa-
ção desses dois fatores é fun-
damental e devem ser avali-
ados em cada caso, levando-
se em consideração que os
alimentos são concedidos por
absoluta necessidade de quem
os pleiteia.

Feitos esses esclareci-
mentos, aliás, que já foram
objeto de anterior edição,
cumpre-nos dizer, quando se
tem direito aos alimentos ou
a pensão alimentícia.

MONUMENTO

Comunidade de Guarulhos lança
obra na espera de mais recursos

Acomissão organizadora
do Centenário em
Guarulhos promoveu

na última semana o lançamen-
to oficial do Monumento da
Imigração Japonesa no Brasil.
Com 9 metros de altura, a obra
leva a assinatura da artista
plástica Tomie Ohtake, 94
anos, e será instalada na parte
externa do Aeroporto Interna-
cional. O espaço foi cedido
pela Infraero, parceira da As-
sociação Guarulhense para
Comemoração do Centenário,
responsável pela viabilização
do projeto.

Assim como a grande mai-
oria dos projetos envolvendo os
100 anos de imigração, a es-
cultura necessita de uma ver-
ba considerável para a inaugu-
ração: perto de R$ 800 mil.
Desse total, cerca de R$ 100
mil já foram captados, valor
que, para os coordenadores do
projeto, está “dentro do previs-
to”. Mesmo faltando apenas
três meses para a data estipu-
lada para inauguração.

Segundo o presidente da
Associação Guarulhense para
Comemoração do Centenário,
Fernando Mukuno, não há
motivos para preocupação.
Para ele, a iniciativa privada
ainda não deu respostas sobre
apoio financeiro. O motivo é a
espera da aprovação do pro-
jeto junto à Lei Rouanet, que
ajudaria as empresas na redu-
ção do imposto de renda caso
contribuam com o projeto.
“Queremos também o apoio
maciço da comunidade na re-
gião. Guarulhos tem muitos
nikkeis e que, com certeza,
tem muito interesse em ajudar.
Só falta mais divulgação”,
acredita o dirigente.

A escultura, que tem a cor
vermelha e traz o símbolo da
bandeira japonesa com cortes
no formato de ondas, deve con-
sumir cerca de 30 toneladas de
chapa metálica. Para Mukuno,
o intuito da obra é criar um
marco que represente a histó-
ria da imigração japonesa no
Brasil de 1908 a 2008. “São
cem anos de luta, de conquis-

representou o prefeito Eloi
Pietá.

Apreensão - Se no discurso a
retórica é mais que positiva, nos
bastidores a questão financeira
não é tratada como um assun-
to definido. Pelo contrário, pois
sabe-se que o pouco tempo
para se concretizar a obra, os
altos custos de produção e a
baixa – até agora – participa-
ção de doadores que têm de
contribuir com uma cota de R$
1,5 mil, têm deixado os dirigen-
tes ressabiados. Até mesmo um
pedido de ajuda na parte de co-
patrocínio fora feito para a As-
sociação para Comemoração
do Centenário no mês passa-
do, e que não deve ser levado
adiante. “Não estamos deses-
perados. Como todo projeto, ne-
cessitamos de ajuda financei-
ra. E sabemos que há um gran-
de potencial. Terreno nós já te-
mos, cedido pela Infraero. A pri-
meira parte de planagem tam-
bém está sendo finalizada. Es-
tamos dentro do cronograma”,
despista Mukuno.
             (Rodrigo Meikaru)

tas e de muito aprendizado, que
devem ser lembrados pelas
gerações futuras”, disse.

Além do monumento do cen-
tenário, também será instalado
no Aeroporto Internacional o
memorial do imigrante japonês,
contendo os nomes dos primei-
ros imigrantes que chegaram ao
Brasil a bordo do Kasato Maru.

Segundo o coordenador da
comissão executiva do monu-
mento, General Akira Obara,
o memorial deve ficar pronto
antes do monumento, mas não

há ainda a data de inaugura-
ção. Assim como a obra de
Tomie Ohtake, a intenção é
inaugurar o memorial próximo
ao dia 18 de junho. Entre os
presentes na cerimônia tam-
bém estavam o superintenden-
te da Infraero Regional Sudes-
te, Edgar Brandão Júnior, que
representou o presidente da
Infraero, Sergio Gaudenzi; o
vereador José Carlos Maruoka
(PRP); o vereador Alan Neto
(PSC); e o diretor de turismo
de Guarulhos, Adam Kubo, que

Escultura de Tomie Ohtake terá 9 metros de altura e custará, no total, mais de R$ 600 mil

Fernando Mukuno acredita que inauguração será em junho

FOTOS: DIVULGAÇÃO

O Telecentro Instituto Pau-
lo Kobayashi  – Bunkyo reali-
zou no último dia 16, cerimô-
nia de formatura da 1ª Turma
do Curso de Inclusão Digital.
O evento contou com a pre-
sença de cerca de 40 pesso-
as. Além dos formandos, esti-
veram presentes o presidente
do Instituto IPK, Victor Koba-
yashi; o vice-presidente do
Bunkyo, Jorge Yamashita; ge-
neral Akira Obara; Roberto
Sekiya (representante do de-
putado federal William Woo);
o presidente da Câmara Júnior
Brasil-Japão, Maurício Yohem;
Núbia Santanna, coordenado-
ra de inclusão digital do IPK e
supervisora do Telecentro
IPK-Bunkyo, Hélio Takata,
representando os clubes do
Rotary da Jabaquara e Imi-
grantes; Yoshio Minami, repre-
sentante do Rotary Jabaqua-
ra, Daniel Silva, coordenador

dos Telecentros e Suellen Sil-
va, supervisora de Área dos
Telecentros representando a
Prefeitura do Município de São
Paulo.

O presidente do Instituto,
Victor Kobayashi , ressaltou a
importância desses cursos de
inclusão digital (além da Liber-
dade, o IPK montou
Telecentros no bairro da Saú-
de e Vila Mariana e hoje, 23,
estará inaugurando mais um na
cidade de Campinas), acres-
centando que “essa ação vem
ao encontro de um dos objeti-
vos do Bunkyo de abrir espa-
ços para projetos de inclusão
social dos associados e da po-
pulação em geral”.

Para Jorge Yamashita, “o
Bunkyo, que tem como objeti-
vo a promoção cultural e a as-
sistência social, está muito hon-
rado em poder participar nes-
se programa de inclusão digi-

INCLUSÃO DIGITAL

Telecentro IPK-Bunkyo forma primeira turma

tal, juntamente com o IPK e a
Prefeitura Municipal de São
Paulo”.

Os formandos – Turma A:
João Batista, Ikuko Onotera,
Junko Ishibashi, Luiza Alves,

Matiko Sakai, Osamu
Kagayama, Rosa Nakano,
Takako Matsuda, Takashi Na-
kano, Takashi Sano, Tânia
Camargo, Tokuko Saeki. Tur-
ma B: Antonio Pedro, Alice
Shisue, Irene Ishida, José de
Souza, Júlia Honda, Kenichi
Mitani, Massao Morihiro,
Sadao Murakami, Shizuko
Fugii, Sigueo Nakanishi, Teruo
Miyazaki, Yoshiharu Miyagi.

Serviço – O Telecentro IPK-
Bunkyo atende de segunda a
sexta-feira, das 9h às 18h.
Mais informações pelo tel.:
(11) 3277-4272 – www.
ipk.org.br

Alunos de primeira turma mostraram orgulho ao receber certificado de conclusão de curso

DIVULGAÇÃO

Rubens Shimizu foi reeleito
presidente do Bunkyo de Re-
gistro. A cerimônia de posse
foi realizada no último dia 11 e
reuniu cerca de 150 pessoas,
entre eles o prefeito Clóvis
Vieira Mendes, e a vice, Inês
Kawamoto, além do presiden-
te da Câmara Municipal,
Nilton José Hirota da Silva.

Em seu discurso, Rubens
Shimizu lembrou que, como
este ano comemora-se o Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa no Brasil, estão programa-
dos muitos eventos. “Nós que-
remos realizá-los com êxito,
trabalhando juntamente com
outras entidades. Quero dar
continuidade à proposta do
meu antecessor, Kunihiko Ta-
kahashi, incentivando a parti-
cipação dos jovens no Bunkyo
e formar os nossos sucesso-
res”, disse Shimizu.

A nova diretoria do Bunkyo
de Registro ficou assim:
Presidente: Rubens Takeshi

Da esquerda para direita: Kunihiko Takahashi, Rubens Shimizu,
Toshiaki Yamamura e Satoru Sassaki

CIDADES/REGISTRO

Rubens Shimizu é reeleito presidente do Bunkyo
e espera resgatar participação de jovens

DIVULGAÇÃO

Shimizu; 1º Vice-Presidente:
Toshiaki Yamamura; 2º Vice-
Presidente: Kunihiko Taka-
hashi
Secretária: Lina Harumi Shi-
mizu; 2ª Secretária: Ivete
Yukie Nakamura
Secretário Japonês: Kazuoki
Fukuzawa

1º Tesoureiro: Jonas Antei
Takushi; 2º Tesoureiro:
Gilson Ossamu, Ussuki
Assessor do Tesoureiro:
Lauro Hissao Ishikura
Conselho Consultivo: Hideo
Nasuno, Satoru Sassaki,
Toshiaki Yamamura e Kunihi-
ko Takahashi.

tradução
editoração
impressão
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Shotaro, a autor desta narrativa, descobre entre os documentos
da família o diário de seu pai. Mas Shotaro está para completar
80 anos em 2008, quando da comemoração do Centenário da
Imigração Japonesa ao Brasil. Enquanto lê o diário, sua memó-
ria se ativa, relembrando acontecimentos que praticamente caí-
ram em esquecimento. Quando chegou ao Brasil, Shotaro tinha
10 anos. Nesta interação entre o passado relembrado e recriado,
Shotaro confunde os tempos: às vezes é o menino quem fala, ou-
tras vezes, é o Shotaro da atualidade.

Vai aí um cafezinho?
– PARTE 7 –

Enquanto os imigrantes
esperavam, a companhia de
imigração distribuía através
de uma lista as famílias nas
fazendas de café. Região a
ser transferidos: Noroeste.
Incertos quanto ao destino,
estranharam a alimentação na
hospedaria. Havia muita gor-
dura no arroz e quase não se
comia verdura. Havia por-
ções de carne, alguns de as-
pecto repugnante como cos-
telas e toucinhos, inclusive por
pelos ainda grudados. Um
horror! O menino Joshiro de-
positou no chão partes do bife
acebolado, que em instantes
foram disputados pelos cães.

Findo o terceiro dia, à tar-
de ficaram sabendo o desti-
no de cada um. Ao sinal de
uma badalada metálica, que
penetrou fundo nos ouvidos,
o secretário Kenjiro Watana-
be, da Companhia de Imigra-
ção, juntou o pessoal e foi len-
do o nome das fazendas e
respectivos ocupantes. Mori-
moto, Iwai e Nakahara iam
para a Fazenda São Sebasti-
ão, em Duartina, na quarta
estação após Bauru. Assim
teria escrito Joshiro:

Nunca tinha visto um pé
de café. Estão carregadi-
nhos de grãos vermelhos,
que temos de arrancar com
as mãos. O sistema é meio
primitivo, pois numa só pu-
xada retiramos não somen-
te os grãos como também
as folhas. Estes caem so-
bre um tecido grosso colo-
cado no solo. Em seguida,
colocamos numa peneira e
num só golpe atiramos no
ar para recolhê-los nova-
mente na peneira. Uma
acrobacia. As mãos doem
por ter de arrancar os
grãos puxando-os no pró-
prio galho.Depois, doem
os ombros pelo esforço de
peneirá-los e arremessá-
los para cima. Quase sem-
pre um homem montado a
cavalo com um chicote nas
mãos fica vigiando, gritan-
do algumas palavras que
não entendemos. Trata-se
de um fiscal, logo visível
pela maneira imponente
que se comporta ao lançar
olhares ferinos em todos
nós. São olhares como os
de uma águia, num rosto
moreno em que se desta-
cam bigodes fartos e lábi-
os grossos. Só ele apare-
cer, as crianças tremem de
medo.

Nisso Shotaro ainda se
lembrava. Quando os adultos
estavam ocupados em suas
tarefas, as crianças distraíam-
se e nas imediações brinca-
vam despreocupadamente.
Aliás, elas também recebiam
instruções a fim de ajudar na
colheita, de maneira diferen-
te a dos adultos. Com uma
vara mole, as crianças bati-
am nos galhos para que os
grãos despencassem. No en-
tanto, não poderiam ferir os
ramos de café. Mas o peque-
no Shotaro inventou um sis-
tema mais eficiente: dentro
da vara enfiou galhos secos
e flexíveis, difícies de que-
brar. Toda vez que o fiscal,
lembrou-se Shotaro, que cha-
mavam de capataz, aproxima-
va-se ele catava seu instru-
mento de trabalho e dava-se

início ao trabalho. Não demo-
rava muito, cansava-se da-
quela monotonia e retornava
às brincadeiras. De um ve-
lho furoshiki, Matsue cortou
em quadrados menores, que
usava para por na cabeça e
se proteger do sol a pino. Seu
rosto se expunha demais ao
calor, que em poucas sema-
nas ganhou uma tonalidade
morena. Se tornasse ao Ja-
pão agora, passaria vergonha
ao mostrar seu rosto queima-
do. “Estamos no Brasil e
queimar-se ao sol nada tem
de vergonhoso”, pensou ela.
Ao enxugar o rosto, de cujos
poros gotículas de suor explo-
diam como vulcões, pode ver
Shotaro e Toshio brincando
sobre a terra vermelha. Suas
roupas pareciam tingidas des-
ta cor. Nunca tinha visto uma
terra tão vermelha como o
daqui. Aquela cor impregna-
va-se nas roupas, principal-
mente as mais claras. Por al-
guns minutos devaneou:
“Aqui é o país da terra ver-
melha, como jamais vi em
qualquer lugar”.

Sorriu e contemporizou-se
pela situação. Ao entardecer,
os trabalhadores cansados
voltavam para a colônia,
vilarejo em que os imigrantes
moravam. Bem longe dali, fi-
cava o casarão, a proprieda-
de da família Caldeira Albu-
querque, que dizia ser des-
cendente dos fidalgos portu-
gueses que vieram para o
Brasil junto com a Família
Real em 1808. Isso significa
que estes portugueses esta-
vam no país a cem anos an-
tes da chegada dos imigran-
tes japoneses. As condições
eram, na verdade, bem dife-
rentes. Estes tinham sido pro-
prietários de centenas de es-
cravos negros, que chegaram,
inclusive a trabalhar nas plan-
tações de café. Próxima à
grande paineira, ruínas de
uma casa menor ainda se
mantinha soberba, que teria
sido ocupada justamente pe-
los escravos. Ninguém che-
gava perto. O trabalhador
Kensaburo Kato, o mais an-
tigo daquela colônia, que ser-
via de tradutor quando requi-
sitado, disse aos novatos que
se aproximar daquela casa
era tabu.  Chamavam aquela
fortificação de senzala.

Foi Kato também que co-
mentou a respeito de uma con-
versa ouvida no armazém, do
gerente Afonso Torres.
“Vocês não devem ir à Sen-
zala, que não é assunto de
vocês. O lugar é amaldiçoa-
do, entenderam”, advertiu.
Talvez fosse mais uma su-
perstição, mas ninguém se ar-
riscava. Não é o que aconte-
ceu com Junichiro, filho de
Takeshi Mori, que se interes-
sava pelos temas mais varia-
dos como biologia e estórias
estranhas. Chegou a concluir
os nove anos do curso regular
antes da família vir ao Brasil.
Na biblioteca da escola da
pequena cidade no interior de
Kagoshima, Junichiro lia vo-
lumes inteiros das novelas de
Akutagawa. Num deles, tra-
tava dos seres fantásticos da
cultura popular, os kappa. Se
não existia kappa no Brasil,
quem sabe, poderia haver ou-
tros igualmente esquisitos. O
que poderia perder, se nada
encontrasse.        (continua)

SOLENIDADE

Minas Gerais projeta grandes
obras para comemorar Centenário

Estado que concentra-
cerca de 10 mil descen-
dentes, Minas Gerais, a

exemplo de São Paulo, Rio de
Janeiro e Distrito Federal, tam-
bém já possui um calendário
oficial para o Centenário da
Imigração no estado. O lança-
mento aconteceu no último dia
15, em cerimônia no Teatro do
Sesiminas, com o cônsul geral
honorário do Japão e presiden-
te da Usiminas, Rinaldo Cam-
pos Soares. Além dele, parti-
ciparam também o subsecre-
tário de Assuntos Internacio-
nais da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico do Es-
tado, Luiz Antônio Athayde.

Para celebrar a data e em
reconhecimento às contribui-
ções que a comunidade nipôni-
ca tem dado ao País, a Comis-
são Organizadora das Come-
morações do Centenário no
Estado de Minas Gerais prepa-
rou uma variada programação
que passará por alguns estados
e por pela capital japonesa du-
rante todo o ano. À frente dos
projetos estão o Governo do
Estado de Minas Gerais, Pre-
feitura Municipal de Belo Ho-
rizonte, Cônsul Geral Honorá-
rio do Japão em Belo Horizon-
te - Rinaldo Campos Soares -,
Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais
(Fiemg) e Associação Mineira
de Cultura Nipo-Brasileira.

Na capital mineira, onde os
laços com o Japão se estreita-
ram por meio da criação da
Usiminas – primeiro grande
investimento nipônico no exte-
rior no período pós-guerra –
serão realizados seminários,
encontros de negócios, mis-

sões e feiras. Haverá ainda
apresentações de grupos artís-
ticos mineiros e japoneses, ex-
posições, mostras de arte e
design, um campeonato de
kart,  além da inauguração de
marcos comemorativos.

Dentre os marcos, o prin-
cipal será o Jardim Japonês,
com 5 mil metros. Segundo os
coordenadores, o local irá ex-
pressar a filosofia oriental.
Projetado pelo paisagista japo-
nês radicado no Brasil há 20
anos, Haruho Leda, o local
contará com uma Casa de
Chá, retratando o ambiente
das montanhas, onde, ao lon-
go dos séculos, os japoneses
realizaram a tradicional ceri-
mônia do chá. Ainda em fase
de obras, o projeto já consu-
miu cerca de 500 toneladas de

pedras ornamentais.
Além do Jardim, está pro-

gramado ainda o Memorial da
Imigração Japonesa, projetado
pelos arquitetos Gustavo
Penna e Mariza Machado Co-
elho. Com 400 metros quadra-
dos de área construída em es-
paço de cinco mil metros qua-
drados no Parque Ecológico, o
projeto consiste na criação de
uma ponte sobre um lago, sim-
bolizando o mar entre o Brasil
e o Japão e os desafios vivi-
dos por ambas as nações. Nos
jardins do Memorial será mon-
tada a exposição “A presença
japonesa em Minas”. A idéia
é mostrar, por meio da arte, a
relação harmônica e próspera
entre Minas e Japão, com foco
nos aspectos tecnológicos e
industriais.

Positivismo - Os projetos
foram apresentados pelo côn-
sul-geral honorário. Além das
duas inaugurações, estão pre-
vistas atividades sociais, cultu-
rais e empresarias durante todo
o ano. Representante do Go-
verno de Minas, juntamente
com o secretário Marcio de
Lacerda, na comissão organi-
zadora das comemorações, o
subsecretário de Assuntos In-
ternacionais Luiz Antônio
Athayde ressaltou que o Esta-
do vai dar todo o apoio para
que a agenda seja cumprida
nos prazos e nas condições
definidas. “Temos um calen-
dário muito interessante e os
dois marcos representam muito
bem as relações de amizade
que o Estado tem com o Ja-
pão”, disse.

Autoridades presentes na solenidade garantiram apoio total de governo e prefeituras para festejos

SECOM MG

• Jardim japonês
Previsão de inauguração: junho
de 2008
O projeto do Jardim Japonês
leva a assinatura de Haruho Ieda,
paisagista japonês radicado no
Brasil há 20 anos. A autor vai
reproduzir na Fundação Zoobo-
tânica, na Pampulha, um Jardim
Japonês com 5 mil metros qua-
drados. Ainda em fase de obras,
que já consumiram cerca de 500
toneladas de pedras ornamen-
tais, o espaço vai expressar a fi-
losofia japonesa.

• Memorial da Imigração
Japonesa
Previsão de inauguração: junho
de 2008
O Memorial da Imigração Japo-
nesa é um dos mais significati-
vos marcos arquitetônico e cul-
turais do Centenário da Imigra-
ção no Brasil. Trata-se de uma

intervenção artística e arquitetô-
nica com 400 metros quadrados
de área construída em espaço de
5 mil metros quadrados no Par-
que Ecológico da Pampulha.

• Auditório da Associação
Mineira de Cultura
Nipo-Brasileira (AMCNB)
Previsão de inauguração: março
de 2008
Conclusão das obras de constru-
ção, em Belo Horizonte, do Audi-
tório da Sede da Associação Mi-
neira de Cultura Nipo-Brasileira,
que receberá atividades culturais,
de educação e ligadas às come-
morações do Centenário.

• Sede da Associação Nipo-
Brasileira de Ipatinga (ANBI)
Previsão de inauguração: maio de
2008
Restauração e reinauguração da
nova sede da Associação Nipo-

Brasileira de Ipatinga, com a cria-
ção de um jardim japonês envol-
vendo o ipê (árvore símbolo do
Brasil) plantado pelo Imperador
Akihito e a Imperatriz Michiko. A
comunidade nipônica da cidade
se reúne frequentemente na sede
para eventos comemorativos, ati-
vidades culturais e rituais tradici-
onais como a cerimônia do chá.

• 7º Eletronika – Festival de
Novas Tendências Musicais
Data prevista: maio e junho, du-
rante quatro dias
O Eletronika, que já faz parte do
calendário cultural de Belo Hori-
zonte, vai promover na edição
deste ano o encontro de artistas
brasileiros e japoneses por meio
de apresentações musicais,
audiovisuais, debates e apresen-
tações de arte digital.

• Exposição “Design do Japão

Conheça alguns marcos comemorativos do Centenário em Minas
hoje 100 – Um estilo de vida
contemporâneo”
Data prevista: junho de 2008
A exposição, realizada pela Fun-
dação Japão, apresentará a evo-
lução do design japonês ao lon-
go do século XX. Com curadoria
dos japoneses Hiroshi Kashiwa-
gi, Makoto Koizumi, Nobuko
Shimuta e Masafumi Fukugawa,
a mostra traz a Belo Horizonte
uma seleção de 100 dos mais re-
presentativos exemplos do
design japonês.

• Publicação do livro
“Presença japonesa em Minas
Gerais: imigração e
investimento: 1908-2008”
Data: outubro de 2008
A autora Mitiko Okazaki Kehdy
destaca em sua obra a presença
japonesa em Minas Gerais com
ênfase em aspectos econômicos
e de investimentos.

O Nippon Country
Club, tradicional clube da
comunidade nipo-brasi-
leira localizado em Arujá
(SP), está preparando
uma homenagem para as
comemorações do Cen-
tenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil. Trata-
se de uma escultura ba-
tizada de “Espaço Futu-
ro Arco-Íris”, que será
feita sob encomenda
pelo artista plástico Yu-
taka Toyota.

Toyota tem obras alu-
sivas ao Centenário em Regis-
tro (SP) e Londrina (PR), en-
tre outras localidades. Não à
toa, recebeu a alcunha de “o
artista do Centenário”. Além
do Brasil, têm trabalhos expos-
tos no Japão, Colômbia e Es-
tados Unidos.

O marco terá 9 metros de
altura e será construída em aço
inoxidável. A obra será ergui-
da em frente ao Salão Nobre
do clube. A inauguração está
prevista para o dia 22 de maio,

CENTENÁRIO

Nippon Country Club prepara homenagem aos imigrantes

dia em que o NCC estará
sediando o Torneio Intercolo-
nial Poliesportivo, outro even-
to que leva o selo da Associa-
ção para Comemoração do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil. A competição,
que reúne diversas modalida-
des como o tênis de campo
(carro-chefe) e o mallet golf,
deve contar com a participa-
ção de cerca de 3 mil atletas.

Segundo o vice-presidente
do NCC, Hiroshi Takahashi, a

idéia de prestar uma homena-
gem aos imigrantes surgiu no
ano passado e foi bem aceita
pela diretoria do clube. “Tra-
ta-se de uma homenagem que
ficará eternizada”, disse.

História – Fundado em 1960,
o Nippon Country Club, como
a maioria dos clubes, foi sen-
do construído a partir das pri-
meiras necessidades dos asso-
ciados. Graças ao empenho do
fundador e presidente Katsuzo
Yamamoto (que ocupou a pre-
sidência até 1993), e de seus
colaboradores, o clube cresceu
de maneira sólida. Em 1962,
quando conquistou seu 500º
sócio, inaugurou o ginásio po-
liesportivo coberto, onde se
realizaram os primeiros bailes
e festas. A piscina semi-olím-
pica foi inaugurada em 1964.
Em 1970 foram inauguradas as
duas primeiras quadras de tê-
nis de campo e o edifício-sede
com restaurante.

Com essas instalações e a
realização de grandes eventos

como o Undokai e a Festa do
Dizô Matsuri, o clube foi cres-
cendo cada vez mais.

Em 1994, com a freqüên-
cia cada vez maior de associ-
ados e abrigando uma ampla
variedade de atividades, a di-
retoria elaborou o Plano Dire-
tor de Modernização. Trata-se
de um conjunto de metas para
racionalizar as construções
futuras, sem diminuir as áreas
verdes, que representam o pa-
trimônio natural do Clube. O
primeiro projeto do Plano Di-
retor foi o Núcleo I, que abri-
ga a piscina aquecida, salas de
karatê e de jovens.Depois foi
a vez do novo Ginásio Polies-
portivo, inaugurado em 1997.
O Núcleo II contempla a cons-
trução de um amplo salão no-
bre com palco para shows, pis-
tas de boliche, salão de ginás-
tica, biblioteca, sala de direto-
ria, entre outras instalações.

Atualmente o clube conta
com 4800 famílias associadas.

(com o site do Nippon
Country Club)

Yutaka Toyota assina a escultura

DIVULGAÇÃO
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Missão japonesa faz
intercâmbio cultural

O secretário do Governo
Municipal de Curitiba, Rui
Hara, recebeu no último dia 13
uma delegação japonesa pre-
sidida pelo deputado Yoshiasu
Koizumi, da província de Fukui.
“O objetivo da visita é promo-
ver o intercâmbio cultural com
Curitiba”, disse Hara.

O deputado Koizumi foi
prefeito da cidade de Echizen,
na província de Fukui. Echizen
é cidade-irmã do município
paulista de São Miguel e Ar-
canjo, cujo prefeito, Antônio
Celso Mossin, participou da
reunião em Curitiba.

Hara falou a Koizumi so-
bre a importância da comuni-
dade japonesa em Curitiba e
da programação para a come-
moração dos 100 anos da imi-
gração japonesa ao Brasil, que
começou em janeiro com tor-
neios de tênis de mesa entre
associações nipo-brasileiras de
todo o país, no Pavilhão de
Exposições do Parque Barigui.

Os festejos, organizados
pela Prefeitura, vão até setem-
bro. Estão programados festi-
vais gastronômicos, atividades
sócio-recreativas, shows musi-
cais, o Festival da Primavera,
torneio de golfe e amistosos
contra a equipe campeã do bei-
sebol semiprofissional japonês.

Em janeiro, a capital parana-
ense sediou o Intercolonial de
Tênis de Mesa, considerada a
maior competição do gênero da
América Latina e na primeira
semana de fevereiro os Jogos
da Amizade – Denso x Seleção
Brasileira. A criação do Parque
do Centenário, no bairro Ube-
raba, em uma área de preser-
vação ambiental, também faz
parte das comemorações.

Casa do Emigrante – “O
ponto alto da programação
acontecerá nos dias 27 de abril
e 18 de junho, datas, respecti-
vamente, do embarque em
Kobe e do desembarque no
porto de Santos dos 781 imi-
grantes”, informou o secretá-
rio Rui Hara. Nesses dias, o
embarque no Japão e o desem-
barque no Brasil serão revivi-
dos conforme o registro histó-
rico da época com encenações
típicas nos dois portos - San-
tos e Kobe.

O governo japonês está

restaurando o imóvel que ser-
viu como centro de triagem de
emigrantes em Kobe. O res-
tauro do imóvel custará R$ 9
milhões e abrigará a Casa do
Emigrante, um museu com ob-
jetos, roupas e bens usados no
século 19; um espaço cultural
e um centro de atendimento
aos descendentes dos imigran-
tes já nascidos no Brasil. As
colônias japonesas do Paraná
e do Brasil serão mobilizadas
para que doem objetos e pe-
ças históricas para o museu.

Confira a programação do
Centenário da Imigração em
Curitiba:

2 de março – Peça Eejanaika (Dei-
xa pra lá) - Associação Cultural e
Beneficente Nipo-Brasileira de
Curitiba. Local: Teatro Guaíra
(Guairão). Horário: 20h. Ingresso:
R$ 30,00

5 de março – Ópera Kisetsukan -
Festival of Japan´s Song. Local:
Ópera de Arame. Horário: 20h. En-
trada franca

19 de março – Daichino Hibiki -
Grupo Araumaza. Local: Ópera de
Arame. Horário: 20h30
Ingresso: R$ 20,00

5 e 6 de abril – IV Hana Matsuri
de Curitiba (Natal Budista). Lo-
cal: Praça do Japão.

25 e 26 de abril – Torneio IMIN
Golfe 100 anos Brasil-Japão.
Locais: Clube Alphaville Gracio-
sa (Pinhais), Lãs Palmas Golf (Pa-
raná Golf) - São José dos Pinhais,
Graciosa Country Club - competi-
ção de mulheres; Clube Curitiba-
no - sede Quatro Barras

20 a 22 de junho – IMIN 100 Ma-
tsuri de Curitiba. Local: Parque
Barigui

26 de junho – Grupo Yufuin
Genryu Daiko e Grupo Wabuan-
ka. Local: Teatro Guaíra (Guairão).
Horário: 19h30 às 21h30 e das
21h45 às 22h30. Ingresso: 30,00

22 de julho – Show de Kazufumi
Miyazawa e Banda Ganga Zum-
ba. Local: Teatro Guaíra (Guairão).
Horário: 21h. Ingresso: R$ 30,00

19 a 21 de setembro – Haru Ma-
tsuri de Curitiba - Festival da
Primavera. Local: Museu Oscar
Niemeyer

Secretário de Curitiba, Rui Hara recebeu comitiva japonesa
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Prefeitura anuncia programação
especial para o Centenário

CIDADES/OURINHOS

MATO GROSSO DO SUL

Deputado Akira Otsubo será homenageado no Centenário

O deputado Akira Otsubo
(PMDB-MS) será contempla-
do em 2008 pela Comissão de
Homenagens da Associação
para Comemoração do Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil. Para receber os di-
plomas de “Honra ao Mérito”
do ministério dos Negócios
Estrangeiros do Japão e “Or-
dem do Mérito Kasato Maru”,
foi indicado pelas entidades em
Mato Grosso do Sul: Associa-
ção Nipo-Brasileira de Três
Lagoas; Associação Esportiva
e Cultural Nipo-Brasileira de
Campo Grande; Associação
Cultural e Esportiva Nipo-Bra-
sileira de Dourados; Associa-
ção Okinawa de Campo Gran-
de; e Associação Campo-
grandense de Beisebol.

Akira Otsubo é o destaca-
do representante da comunida-
de nipo-brasileira, único na
Assembléia Legislativa de
MS. Autor da Lei 1.939, de oito
de julho de 1999, instituindo o
Dia da Comunidade Japonesa
— 18 de junho, sendo que nes-

Akira Otsubo tem uma história próxima com o arquipélago

DIVULGAÇÃO

pela Associação Esportiva e
Cultural Nipo-Brasileira de
Campo Grande; comemoração
aos 90 anos da Imigração.

Foi agraciado pela Associ-
ação Okinawa de Campo
Grande (21/11/1999), com o
Diploma de Honra ao Mérito,
considerada a sua valiosa par-
ticipação em prol do desenvol-
vimento sócio-econômico da
Comunidade. Realizou em
1994 a primeira festa do Bon
Odori em Campo Grande, que,
desde então, faz parte do ca-
lendário anual das festividades
de aniversário da Capital.

Recebeu em dois de agos-
to de 2003 o Diploma de Hon-
ra ao Mérito da Associação
Cultural e Esportiva Nipo-Bra-
sileira de Dourados (serviços
prestados à Comunidade na
região). Contemplado (em 14/
4/2007) com o título de Honra
ao Mérito da Associação
Nipo-Brasileira de Três Lago-
as — da qual foi fundador —,
dada a sua atuação positiva
junto à Comunidade na região.

sa data, em sessão solene, são
homenageados, a cada ano,
descendentes de nipônicos que
se destacam. Criou a Frente
Parlamentar — a qual preside
— para organizar, neste Esta-
do, as comemorações do Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa no Brasil.

Homenagens – Otsubo tem
uma história próxima com o
arquipélago. O parlamentar
esteve no Japão a convite do

governo japonês, em 1995,
acompanhado de várias auto-
ridades, para participar da co-
memoração de 100 anos do
“Tratado de Amizade para
Comércio e Navegação Bra-
sil-Japão”. Foi recebido pelo
príncipe herdeiro no Palácio
Real.

Por relevantes serviços
prestados à Colônia Japonesa,
Akira Otsubo recebeu em 18
de junho de 1998 o Diploma de
Honra ao Mérito outorgado

APrefeitura Municipal
de Ourinhos publicou
edital para aquisição

de uma obra de arte em ho-
menagem ao Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.
O concurso “Arte no espaço
urbano” tem como objetivo
ressaltar a contribuição da co-
munidade nipônica japonesa,
através da instalação de um
monumento na praça localiza-
da em frente ao Terminal Ro-
doviário de Passageiros.

O vencedor receberá R$ 30
mil reais como premiação. “O
concurso busca consolidar há-
bitos de preservação da memó-
ria social de nossa cidade, res-
saltando a importância históri-
ca e as contribuições da colô-
nia japonesa em Ourinhos”,
afirma a secretária Municipal
de Cultura, Neusa Fleury. Ou-
tro aspecto destacado pela se-
cretária é a existência de inú-
meras obras de arte espalha-
das em vários pontos da cida-
de, demonstrando uma vocação
do município para esse tipo de
intervenção urbana.

Os artistas plásticos inte-
ressados em participar do con-
curso podem retirar o edital
completo na Coordenadoria de
Suprimento e Apoio Logístico,
na Rua Euclides da Cunha, 522
ou via e-mail, mediante reque-
rimento enviado para o ende-
reço licitações@ourinhos.sp.
gov.br, bem como no site
www.ourinhos.sp.gov.br, no
link licitações. As inscrições
podem ser feitas até o dia 21
de março, na Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, na Rua Ex-
pedicionários, 522, Centro.

Caberá a comissão julgado-
ra, composta por artistas plás-
ticos e outros profissionais in-
dicados pela Secretaria Muni-
cipal de Cultura, analisar as
qualidades estéticas da obra e
as referências aos aspectos
históricos, culturais e sociais da
comunidade japonesa.

Outras ações – Em entrevista
ao Jornal Nippak, Neusa Fleury
informou que a Prefeitura de
Ourinhos está preparando outras
ações alusivas ao Centenário.
“Além disso, estamos repassan-
do recursos para as iniciativas
da Aeco (Associação Cultural
e Esportiva de Ourinhos)”, in-
formou a secretária, lembrando
que a entidade nipo-brasileira
programou eventos ao longo do
ano, conforme publicado pelo
Jornal Nippak, enquanto a Pre-
feitura decidiu concentrar as ati-
vidades durante o mês de junho.

“Apesar de também apoiarmos
os projetos da Aeco, decidimos
elaborar nossa própria progra-
mação até para dar um outro
olhar para o Centenário”, justi-
fica a secretária, explicando que
as atividades da Aeco “são di-
recionadas para a comunidade
e a da Prefeitura é mais aberta
aos ourinhenses”.

Além do marco em home-
nagem à imigração, uma outra
intervenção urbana será o plan-
tio de cerejeiras na rua Mara-
nhão, na vila Perino, bairro que
é reduto da comunidade nikkei
local e onde se localizam a sede
da Aeco, o Templo Budista e a

Seicho-No-Ie. Além das árvo-
res, a Prefeitura planeja a ins-
talação de quatro “toris”.

Outro projeto da Prefeitu-
ra é a realização de uma pes-
quisa que vai resultar na publi-
cação de um livro sobre as in-
fluências japonesas em Ouri-
nhos. Segundo Neusa Fleury,
os organizadores buscaram in-
formações em três áreas: gas-
tronomia, esportes e organiza-
ção social e comunitária. Se-
gundo ela, a idéia é retratar de
que forma os imigrantes e seus
descendentes influenciaram os
ourinhenses nessas áreas. O
lançamento está previsto para

o dia 20 de junho.
A secretária explica que a

programação vem sendo ela-
borada “há oito ou nove me-
ses”. “A comunidade nikkei de
Ourinhos é participativa, mas
ultimamente encontra-se meio
estagnada. Sentimos falta, por
exemplo, da participação de
jovens. Acho que os não des-
cendentes de japoneses estão
mais motivados com as come-
morações do que os próprios
nikkeis”, conta Neusa.

(Aldo Shiguti, com a as-
sessoria de imprensa da
Prefeitura Municipal de
Ourinhos)

PROGRAMAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO JAPONESA - OURINHOS
Dia Evento Local
21/01 Torneio de Futebol e Gatebol Centro Esportivo – AECO
09/03 - 9h Torneio de Pesca Chácara em Salto Grande
04/05 - 8h30 Undo-Kai (Gincana) Centro Esportivo – AECO
25/05 - 8h Torneio de Gatebol Centro Esportivo – AECO
05/06 - 19h Abertura do rodeio da 42ª FAPI – Feira Agropecuária e Industrial de Parque de Exposições

Ourinhos – Tema: “Um olhar para o Japão”, com alunos da Escola “Olavo Ferreira de Sá”
Municipal de Bailado de Ourinhos

15/06 - 20h30 Apresentação do Grupo Taikô Ibiki Wadaiko - Marília Teatro Municipal “Miguel Cury”
16/06 – 18h30/20h30 Filmes: “Gaijin Asas da Liberdade” e “Depois da Vida” Teatro Municipal “Miguel Cury”
17/06 - 20h30 Show com  Joe Hirata Teatro Municipal “Miguel Cury”
18/06 - 19h30 Missa da Imigração AECO
19/06 - 20h30 Espetáculo: “MUKASHI MUKASHI, Era uma vez no Japão” – Teatro Municipal “Miguel Cury”

Cia. Ópera na Mala
20/06 - 20h30 Lançamento do livro em comemoração ao Centenário da Imigração Teatro Municipal “Miguel Cury”

 Japonesa no Brasil
21/06 - 20h30 Dança Ourinhos 2008: Um olhar para o Japão” - Escola Municipal Teatro Municipal “Miguel Cury”

de Bailado de Ourinhos
29/06 - 9h Festa comemorativa em homenagem ao Centenário AECO
16/08 - 19h Bon Odori – Taiko – (Dança folclórica) AECO
07/09 -  9h Participação da AECO no Desfile de 7 de Setembro Avenida Altino Arantes
14/09 - 9h Torneio de Tênis de Mesa AECO
14/09 - 13h Keiro-Kai (Confraternização de anciões) AECO
De 1 a 30/06 Exposição: Trajetória da Imigração Japonesa Teatro Municipal “Miguel Cury”
Mês de JUNHO Intervenções urbanas:  Plantio de Cerejeiras na Rua Maranhão

Inauguração Obra de Arte no Espaço Urbano – Praça em frente Terminal Rodoviário de Passageiros
de Ourinhos “Vereador João Flauzino Gonçalves”

A Assembléia Legislativa
do Paraná aprovou no último
dia 13 o projeto de lei Paraná
Limpo, de autoria do deputado
Luiz Nishimori, que visa
conscientizar a população pa-
ranaense em relação à preser-
vação do meio ambiente.

Segundo o deputado, o pro-
jeto tem como objetivos: esti-
mular a conscientização da
população visando à manuten-
ção da limpeza das vias públi-
cas urbanas, das rodovias, rios,
riachos, córregos, lagos, repre-
sas, parques e praças públicas
e contribuir para a limpeza e a
conservação do meio ambien-
te e a despoluição do estado,
criando uma nova cultura em
favor do planeta.

Além disso, está instituído
no projeto de lei a criação do
Dia do Paraná Limpo, quando
todo o cidadão voluntário se
disporá a dar um dia de seu
trabalho na limpeza das mar-
gens das rodovias, dos rios, la-
gos, parques e praças públicas.

De acordo com Nishimori,
o Poder Executivo irá adminis-

trar e gerenciar o projeto atra-
vés do desenvolvimento de
campanhas publicitárias com a
finalidade de conscientizar e
mobilizar todas as camadas so-
ciais incentivando a criação de
uma nova cultura entre a po-
pulação, além de criar parce-
rias com as secretarias de es-
tado.

Para quem descumprir a lei
e for apanhado jogando qual-
quer tipo de detrito em vias
públicas, será dada uma multa
prevista na regulamentação de
lei, aplicada pela polícia muni-
cipal, estadual ou federal.

“Estou apresentado esse
projeto com o objetivo de
conscientizar a população pa-
ranaense no que se diz respei-
to a preservação do meio am-
biente. A proposta do projeto
é uma contribuição efetiva
para o planeta, com o estado
do Paraná saindo na frente,
oferecendo às pessoas uma
cultura ecologicamente corre-
ta e demonstrar a responsabi-
lidade com a natureza” conclui
o deputado.

PARANÁ LIMPO

Assembléia Legislativa aprova
projeto de Luiz Nishimori

Aeco e a Prefeitura de Ourinhos programaram uma série de eventos para marcar o Centenário

REPRODUÇÃO
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Instituto de Promoção Humana Grupo Nikkei
pede auxílio e novas parcerias para sobreviver

SOLIDARIEDADE

Odesemprego entre
nikkeis sempre foi tra-
tado como um tabu.

Seja pela aparência sempre
bem-sucedida perante a soci-
edade, seja pela fama de tra-
balhadores, é difícil se depa-
rar com um nipo-brasileiro “de-
sempregado”. Mas tudo isso
não passa apenas de uma aná-
lise superficial. Pelo menos é
o que contesta uma das enti-
dades que há nove anos pro-
move auxílio profissional espe-
cialmente para ex-dekasseguis
que retornam do Japão e en-
contram dificuldade de se in-
serir no mercado de trabalho:
o Instituto de Promoção Hu-
mana Grupo Nikkei.

Como verdadeiros abnega-
dos, o trabalho desenvolvido pe-
los voluntários para ajudar pes-
soas a encontrar uma vaga de
emprego já deu muitas alegrias
a ex-dekasseguis. Mas também
enfrenta grandes dificuldades de
continuar com seus trabalhos. O
motivo? Baixo número de
apoiadores, patrocinadores e in-

teressados em contribuir com o
trabalho desenvolvido. Bem
como as restrições quando o
assunto é tratado bilateral entre
Brasil e Japão que poderiam be-
neficiar os trabalhadores.

“Se analisarmos o movi-
mento dekassegui, temos vá-
rios aspectos ‘pendentes’. Por
um lado é bom, porque faz 20
anos que os brasileiros encon-
tram uma ocupação com um
bom salário, podem fazer sua
vida. Porém, se pararmos para
pensar, há também muita coi-
sa a ser resolvida. Por exem-
plo, a política de imigração é
muito frágil. A maioria quando
retorna volta com a auto-esti-
ma em baixa. E as remessas
que vêm do Japão? O Gover-

no arrecada muitos valores,
mas na prática não vemos pro-
jetos ou ações para melhorar
essa parte dos dekasseguis”,
explica a presidente do Grupo
Nikkei, Leda Shimabukuro.

 E o resultado é o mesmo
do que há 20 anos, pois a gran-
de dificuldade é estabelecer
um novo padrão de vida no
Brasil. Sem experiência e com
um currículo desatualizado, as
chances de uma boa coloca-
ção são praticamente nulas
para um ex-trabalhador brasi-
leiro que atuou no arquipéla-
go. E, com as poucas vagas
oferecidas para a entidade,
fica difícil satisfazer os anseios
de quem procura auxílio.

“Trabalhamos com poucos

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Shimabukuro quer apoio de multinacionais

Linha de fábricas: ex-dekasseguis podem ser úteis em empresas japonesas instaladas no Brasil

Grupo já atendeu mais de dez mil
pessoas em quase dez anos

Nascido para ser uma opção na ajuda por um emprego, o
Instituto de Promoção Humana Grupo Nikkei, mesmo com
todas as dificuldades, conseguiu resultados satisfatórios nos
quase 10 anos de existência. A seguir, alguns números que
podem

Fundação: outubro de 1999

Número de pessoas atendidas: 10.140

Pessoas que conseguiram emprego: 1,5 mil

30% são ex-dekasseguis

60% são nikkeis

50% tem curso superior completo ou incompleto

Atendimentos

60% são do sexo masculino

funcionários e vagas que não
estão de acordo com as expec-
tativas. Como alguém que está
acostumado a ganhar US$ 2,5
mil por mês pode se sustentar
com um salário de R$ 500,00?
Aí entram as questões como
depressão e desespero, pois
não há como sustentar uma
família. Por isso muitos retor-
nam já com um pé no aeropor-
to. Da nossa parte, tentamos
de todo o jeito encaminhar às
empresas, mas nem todos ob-
têm sucesso. É preocupante”,
destaca Leda.

Sufoco - Para tentar driblar
as dificuldades e obter mais
apoio para os que necessitam,
a nikkei faz um apelo: que as
grandes empresas criem uma
política de trabalho que possa
ser incluída os ex-dekasse-
guis. Atualmente, nenhuma
multinacional oferece vagas.
As que chegam, diz ela, são

de comerciantes e pequenas
empresas. “Se lá no Japão o
brasileiro é importante para as
fábricas, por que aqui eles
não podem ser? Gostaria mui-
to que multinacionais japone-
sas instaladas no Brasil pu-
dessem oferecer vagas a es-
ses trabalhadores. Já possu-
em experiência, alguns até
dominam o idioma. Enfim, são
pessoas de valor”, desabafa,
para em seguida lembrar do
Centenário: “Estamos em fes-
ta. Todos falam dos valores,
da cultura. E se olhassem um
pouco para as dificuldades
também? Será que só temos
de comemorar?”

Enquanto espera por, ao
menos, um contato das grandes
empresas – “não há como sair
atrás devido às dificuldades es-
truturais como poucos funcio-
nários” – Leda segue com a
programação. Para ela, fechar
a entidade seria a solução mais

plausível. “Mas a
causa é tão verda-
deira e necessária...
E os idosos de cada
família, como esta-
rão se sentindo di-
ante de tantas difi-
culdades impostas
pelo mercado de
trabalho e a socie-
dade? Fechar é fá-
cil, mas deixar de
existir é triste. Por
idealismo, nós con-
tinuamos”, diz.

Aos interessa-
dos em conhecer
melhor o serviço
prestado e possíveis
parceiros, o tel do
Instituto é: 11/
3399-3754, das 9 às
17 horas.
(Rodrigo Meikaru)

O número de nikkeis no fun-
cionalismo do Banco do Brasil
sempre foi pouco representa-
tivo se considerado o universo
de seu quadro. Mas desses
poucos, muitos sobressaíram
em suas funções. Tivemos ins-
petores, gerentes até no exte-
rior, assessores do alto esca-
lão. E o que o funcionário apo-
sentado Masami Horikawa
(foto) está pleiteando junto à
direção geral dessa instituição
oficial é que pelos menos dois
funcionários – um da área in-
terna e outro do exterior – que
tiveram trajetória profissional
marcante, sejam homenagea-
dos neste ano em que come-
moramos o Centenário da Imi-
gração Japonesa e o
bicentenário da fundação do
BB. A escolha poderia ser por
votos ou pela escolha de uma
comissão formada para isso.

Masami iniciou a sua car-
reira em Andradina, interior
de São Paulo, e devido a sua
versatilidade foi convidado a
trabalhar na sede do banco,
em Brasília, onde também se
aposentou como assessor da
Diretoria de Crédito Agríco-
la. Foi, inclusive, assessor do
ex-deputado Antônio Mori-
moto. Mora atualmente em
Brasília, mas passa boa par-

te do seu
tempo em
Florianó-
polis (SC),
onde reside
seu filho.
Foi um dos
fundadores
do Coopeforte. E é também
consultor de Relações Insti-
tucionais da Federação das
Associações Nikkeis de San-
ta Catarina, indicado pelo ex-
ministro da Saúde, Seigo
Tsuzuki.

Meu voto seria tranqüilo
para Masami, que mesmo
aposentado tem-se dedicado
a serviços voluntários em en-
tidades beneficentes e que-
brado galhos de muitos cole-
gas, mesmo da ativa. Não à
toa, é conhecido como embai-
xador dos funcionários do
BB. Da área internacional,
votaria sem dúvida em Seisiro
Hashisuno, gerente instalador
da agência do BB em Tóquio.
E não tenho receio de indicá-
los e pedir votos para eles.

Espera-se que o pleito de
Masami seja atendido. Que
melhor oportunidade como
essa de homenagear uma
parte dos funcionários que dá
exemplo de eficiência?

(Shigueyuki Yoshikuni)

ARTIGO

Aposentado nikkei do BB propõe
homenagens a ex-funcionários

REPRODUÇÃO
Associação Cultural e Es-

portiva São Judas Tadeu reali-
zará, no dia 9 de março (do-
mingo), das 11 às 18h, a 24ª
edição da Festa do Sorvete. O
evento acontece nas depen-
dências do Colégio Santa Amá-
lia (Av. Jabaquara, nº 1673,
Saúde), na Zona Sul de São
Paulo

Nesta tradicional e conhe-
cida festa do Sorvete, os visi-
tantes poderão consumir, sem
limite, uma grande variedade
de sabores de sorvetes, mui-
tos, especialmente produzidos
para a ocasião.

Além dos sorvetes, haverá
diversas opções de comidas e
bebidas, rodadas de bingo, brin-
cadeiras, baladinha, e terá as
apresentações de grupo de
street dance (formados por
atletas de nossa entidade),
taikô (de crianças/alunos da
escola Mika Youtien e do gru-
po de São Miguel Paulista) e o
show especial do cantor Joe
Hirata. As atrações, além de
entreter o publico, servirá tam-
bém como contribuição da
ACE São Judas Tadeu às co-
memorações do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.

Incentivo – Fundada em
1958, a ACE São Judas Tadeu
é uma entidade sem fins lucra-

LAZER

ACE São Judas Tadeu realiza Festa do Sorvete

O Ciate (Centro de Infor-
mação e Apoio ao Trabalhador
no Exterior) informa seus pró-
ximos cursos para quem pre-
tende trabalhar no Japão. No
dia 27/02 (quarta-feira), o tema
será “Regras Básicas para Es-
trangeiros” e “Leis Trabalhis-
tas no Japão”.

DEKASSEGUIS

Ciate promove cursos
preparatórios

No dia 28/02 (quinta-feira),
será abordado o tema “Plane-
jamento para Alcançar Objeti-
vos”. Os cursos são gratuitos e
acontecem sempre das 10h30
às 12h30. O Ciate fica na Rua
São Joaquim, 381, 1º andar, sala
11 (prédio do Bunkyo). Infor-
mações pelo tel.: 11/3207-9014.

para a manutenção da entida-
de e complementar, também,
os programas paralelos orga-
nizados para os associados.

O preço do ingresso ante-
cipado é de R$ 10,00 e no dia
do evento será R$ 15,00 (Cri-
anças até 6 anos e maiores de
60 anos não pagam) e dá di-
reito ao consumo ilimitado dos
sorvetes, além de concorrer ao
sorteio de uma TV 29” pela
loteria federal.

Pontos de venda dos in-
gressos:

Lojas Enman (Av. Jaba-
quara, 1588, Saúde. Tel.: 11/
5581-6505 e 25785269)

Casa de Frios Saúde
(Rua Fiação da Saúde, 449,
Saúde. Tel.: 11/2578-3334)

Mirai Óptica (Rua dos
Jequitibás, 393, Jabaquara.
Tel.: 11/5012-4008).

Crianças até 6 anos e adul-
tos maiores de 60 anos não
pagam.

tivos cujo principal objetivo é
promover o atletismo amador
dentro da comunidade nikkei
para atletas da faixa etária dos
4 aos 19 anos, com a partici-
pação contínua em torneios de
incentivo e competições repre-
sentativas a nível nacional e

internacional. Para isso, conta
com a colaboração irrestrita de
pais e de técnicos, que promo-
vem semanalmente o treina-
mento de seus atletas.

Promovida anualmente pe-
los associados, a Festa do Sor-
vete visa arrecadar fundos

Visitantes poderão consumir, sem limite, grande variedade de sabores

DIVULGAÇÃO

O desembargador Massami
Uyeda, foi agraciado ontem
(22) com o Título de Cidadão
Paulistano, por sua competên-
cia e saber jurídico. A entrega
do título foi feita pelo verea-
dor Aurélio Nomura (PV), em
sessão solene realizada no Sa-
lão Nobre da Câmara Munici-
pal.

Nascido em 28 de novem-
bro de 1942, na cidade Lins,
no interior do Estado de São
Paulo, Massami Uyeda for-
mou-se Bacharel em Direito
pela Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo

(USP) em 1966, fez Mestrado
em Direito pela USP em 1988,
onde doutorou-se em Direito

HOMENAGEM

Desembargador Massami Uyeda recebe título
de ‘Cidadão Paulistano’

O ministro Massami Uyeda

DIVULGAÇÃO

em 1994.
A partir de 14 de junho de

2006, foi nomeado Ministro do
Superior Tribunal de Justiça
como Membro da 2ª Seção e
da 4ª Turma. O homenageado
exerceu diversas atividades e
funções que o destacaram no
meio jurídico e é detentor de
honrosas condecorações, títu-
los e medalhas.

O desembargador é filho de
Ichiro Uyeda e de Sizue
Uyeda e casado com Emico
Uyeda, tendo como filhos
Massami Uyeda Júnior e
Marina Uyeda Ogawa.
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NHK – PROGRAMAÇÃO – 25 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO

Programação da NHK

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

w w w . p r o d u t o s o r i e n t a i s . c o m . b r

25 - Segunda-Feira
00:00 NHK News
00:10 NHK Amateur Singing

Contest (R)
00:55 Overseas Safety Information
01:00 NHK News
01:10 Songs of Our Generation (R)
01:40 Three-month English Lessons
02:00 NHK News
02:10 Historical Drama “Atsuhime”

Eps. 8 (R)
02:55 Our Favorite Songs (R)
03:00 NHK News
03:10 Internet Agora
04:00 Undecided
05:00 Tanka Poetry
05:30 News: Good Morning, Japan
07:15 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 122
07:30 News & Weather
07:35 Have a Good Day!
08:25 News: Good Morning, Japan (R)
08:58 World Weather (E)
09:00 News & Weather
09:05 Overseas Safety Information
09:10 The Ultimate Cuisine
09:30 Micro World (R)
09:35 My Gardening
10:00 News & Weather
10:05 NHK Overseas Network
10:40 Asian Word Traveller (R)
10:45 Drama Serial Encore

“Miyako no Kaze” Eps. 121
11:00 News
11:20 Live from Your Hometown
11:45 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 122 (R)
12:00 News
12:05 Fun with English
12:15 PythagoraSwitch Mini
12:20 Peek-a-boo
12:35 With Mother
13:00 News & Weather
13:05 Good Afternoon Japan
13:55 TV Exercise
14:00 NHK News
14:15 World Weather
14:20 World Heritage 100
14:25 Tokyo Market Information
14:55 Overseas Safety Information
15:00 News & Weather
15:05 Hello from Studio Park
15:59 World Weather
16:00 NHK News
16:15 World Strollers (R)
16:59 World Weather
17:00 News
17:10 Whiz-Kids TV MAX
17:45 Living Well at 100
17:55 Overseas Safety Information
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Today’s Close-up
18:56 World Weather
19:00 Weekly Book Review
19:54 World Weather
19:55 Japanese Traditional Music
20:00 News Watch 9 (B)
21:00 NHK Special
21:50 Pa Pa Saurus
22:00 The Mark of Beauty (B)
22:25 World Music Album
22:30 News & Sports
23:10 Shibuya Live Stage: That’s Enka!
23:53 World Weather
23:55 Business Frontline

26 - Terça-Feira
00:15 News Today 30 Minutes (E)
00:45 Health for Today
01:00 NHK News
01:10 Forerunning Business Minds
01:35 News Today Asia (E)
01:50 Points at Issue
02:00 NHK News
02:15 Exploring World Heritage (R)
02:58 World Weather
03:00 NHK News
03:15 Overseas Safety Information
03:20 Kiddie Craft
03:25 Fun with Japanese
03:35 With Mother (R)
04:00 NHK News
04:15 Hello from Studio Park (R)
05:00 Haiku Poetry
05:30 News: Good Morning, Japan
07:15 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 123
07:30 News & Weather
07:35 Have a Good Day!
08:25 News: Good Morning, Japan (R)
08:55 World Weather (E)
09:00 News & Weather
09:05 Overseas Safety Information
09:10 Today’s Menu
09:35 Fashionable Living
10:00 News & Weather
10:05 Living Well at 100 (R)
10:15 Hobbies and Leisure
10:40 Everyday Tips
10:45 Drama Serial Encore “Miyako no

Kaze” Eps. 122
11:00 News
11:20 Live from Your Hometown
11:45 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 123 (R)
12:00 News
12:05 Fun with English
12:15 PythagoraSwitch Mini
12:20 Peek-a-boo
12:35 With Mother
13:00 News & Weather
13:05 Good Afternoon Japan
13:55 TV Exercise
14:00 NHK News
14:15 World Weather
14:20 World Heritage 100
14:25 Tokyo Market Information
14:55 Overseas Safety Information
15:00 News & Weather
15:05 Hello from Studio Park
15:59 World Weather
16:00 NHK News
16:15 Science for Everyone (R)
16:59 World Weather

17:00 News
17:10 Whiz-Kids TV MAX
17:45 Micro World
17:50 Songs for Everyone
17:55 Overseas Safety Information
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Today’s Close-up
18:56 World Weather
19:00 Extracurricular Lesson (R)
19:30 Japan on Site
19:59 World Weather
20:00 News Watch 9 (B)
21:00 NHK Song Concert
21:43 World Weather
21:45 Tsurube’s Salute to Families
22:30 News & Sports
23:10 Shibuya Live Stage:

Japanese Narrative
23:53 World Weather
23:55 Business Frontline

27 - Quarta-Feira
00:15 News Today 30 Minutes (E)
00:45 Health for Today
01:00 NHK News
01:10 Little Trips (R)
01:35 News Today Asia (E)
01:50 Points at Issue
02:00 NHK News
02:15 The Moment History Changed (R)
02:58 World Weather
03:00 NHK News
03:15 Overseas Safety Information
03:20 Kiddie Craft
03:25 Fun with Japanese
03:35 With Mother (R)
04:00 NHK News
04:15 Hello from Studio Park (R)
05:00 Enjoy Learning:

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

Eps. 124
07:30 News & Weather
07:35 Have a Good Day!
08:25 News: Good Morning, Japan (R)
08:55 World Weather (E)
09:00 News & Weather
09:05 Overseas Safety Information
09:10 Today’s Menu
09:35 Fashionable Living
10:00 News & Weather
10:05 Enjoying Hot Springs
10:15 Hobbies and Leisure
10:40 Everyday Tips
10:45 Drama Serial Encore

“Miyako no Kaze” Eps. 123
11:00 News
11:20 Live from Your Hometown
11:45 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 124 (R)
12:00 News
12:05 Fun with English
12:15 PythagoraSwitch Mini
12:20 Peek-a-boo
12:35 With Mother
13:00 News & Weather
13:05 Good Afternoon Japan
13:55 TV Exercise
14:00 NHK News
14:15 World Weather
14:20 World Heritage 100
14:25 Tokyo Market Information
14:55 Overseas Safety Information
15:00 News & Weather
15:05 Hello from Studio Park
15:59 World Weather
16:00 NHK News
16:15 Digital Stadium
16:55 World Music Album
17:00 News
17:10 Whiz-Kids TV MAX
17:45 Mini Japanese Lessons
17:50 Asian Word Traveller
17:55 Overseas Safety Information
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Today’s Close-up
18:56 World Weather
19:00 Top Runners
19:44 World Weather
19:45 Micro World
19:50 Meet the Legend
20:00 News Watch 9 (B)
21:00 Science for Everyone
21:43 World Weather
21:45 Professionals
22:30 News & Sports
23:10 Shibuya Live Stage:

Music Paradise
23:53 World Weather
23:55 Business Frontline

28 - Quinta-Feira
00:15 News Today 30 Minutes (E)
00:45 Health for Today
01:00 NHK News
01:10 Law and Laughter (R)
01:35 News Today Asia (E)
01:50 Points at Issue
02:00 NHK News
02:15 Tsurube’s Salute to Families (R)
02:58 World Weather
03:00 NHK News
03:15 Overseas Safety Information
03:20 Kiddie Craft
03:25 Fun with Japanese
03:35 With Mother (R)
04:00 NHK News
04:15 Hello from Studio Park (R)
05:00 Enjoy Learning:

My Favorite Figures
05:25 Baby Care Tips
05:30 News: Good Morning, Japan
07:15 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 125
07:30 News & Weather
07:35 Have a Good Day!
08:25 News: Good Morning, Japan (R)
08:55 World Weather (E)
09:00 News & Weather
09:05 Overseas Safety Information
09:10 Today’s Menu
09:35 Fashionable Living

10:00 News & Weather
10:05 Pottery Dream Atelier
10:15 Hobbies and Leisure
10:40 Everyday Tips
10:45 Drama Serial Encore

“Miyako no Kaze” Eps. 124
11:00 News
11:20 Live from Your Hometown
11:45 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 125 (R)
12:00 News
12:05 Fun with English
12:15 PythagoraSwitch Mini
12:20 Peek-a-boo
12:35 With Mother
13:00 News & Weather
13:05 Good Afternoon Japan
13:55 TV Exercise
14:00 NHK News
14:15 World Weather
14:20 World Heritage 100
14:25 Tokyo Market Information
14:55 Overseas Safety Information
15:00 News & Weather
15:05 Hello from Studio Park
15:59 World Weather
16:00 NHK News
16:15 Professionals (R)
16:59 World Weather
17:00 News
17:10 Whiz-Kids TV MAX
17:45 Mini Japanese Lessons
17:50 Asian Word Traveller
17:55 Overseas Safety Information
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Today’s Close-up
18:56 World Weather
19:00 Songs of Our Generation
19:30 Japan’s Academia
19:59 World Weather
20:00 News Watch 9 (B)
21:00 Thursday Samurai Drama

“Kurama Tengu” Eps. 7
21:43 World Weather
21:45 The Moment History Changed
22:30 News & Sports
23:10 Shibuya Live Stage:

That’s Comedy!
23:53 World Weather
23:55 Business Frontline

29 - Sexta-Feira
00:15 News Today 30 Minutes (E)
00:45 Health for Today
01:00 NHK News
01:10 Mythical Japan
01:35 News Today Asia (E)
01:50 Points at Issue
02:00 NHK News
02:15 NHK Song Concert (R)
02:58 World Weather
03:00 NHK News
03:15 Overseas Safety Information
03:20 Express Yourself! Mini
03:25 Fun with Japanese
03:35 With Mother (R)
04:00 NHK News
04:15 Hello from Studio Park (R)
05:00 Enjoy Learning: Real Life Stories
05:25 Baby Care Tips
05:30 News: Good Morning, Japan
07:15 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 126
07:30 News & Weather
07:35 Have a Good Day!
08:25 News: Good Morning, Japan (R)
08:55 World Weather (E)
09:00 News & Weather
09:05 Overseas Safety Information
09:10 Today’s Menu
09:35 Fashionable Living
10:00 News & Weather
10:05 Meet the Legend (R)
10:15 Hobbies and Leisure
10:40 Everyday Tips
10:45 Drama Serial Encore

“Miyako no Kaze” Eps. 125
11:00 News
11:20 Friday Variety
11:45 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 126 (R)
12:00 News
12:05 Fun with English
12:15 PythagoraSwitch Mini
12:20 Peek-a-boo
12:35 With Mother
13:00 News & Weather
13:05 Good Afternoon Japan
13:55 TV Exercise
14:00 NHK News
14:15 World Weather
14:20 World Heritage 100
14:25 Tokyo Market Information
14:55 Overseas Safety Information
15:00 News & Weather
15:05 Hello from Studio Park
15:59 World Weather
16:00 NHK News
16:15 Begin Japanology (B)
16:45 Pet Counseling
17:00 News
17:10 Whiz-Kids TV MAX
17:45 Mini Japanese Lessons
17:50 Asian Word Traveller
17:55 Overseas Safety Information
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Tokyo Metropolis
18:55 World Weather
19:00 The Quiz Monster
19:30 Variety Show: The Human Body
19:59 World Weather
20:00 News Watch 9 (B)
21:00 BS Hometown Theaters
22:19 Mini Program
22:30 News & Sports

01 - Sábado
00:15 News Today 30 Minutes (E)
00:45 World Heritage 100 Selection (R)
01:00 NHK News
01:10 Japan Fishing Travels
01:35 News Today Asia (E)
01:50 Points at Issue
02:00 NHK News

02:15 Thursday Samurai Drama
“Kurama Tengu” Eps. 7 (R)

02:58 World Weather
03:00 NHK News
03:15 Overseas Safety Information
03:20 Express Yourself! Mini
03:25 Fun with Japanese
03:35 With Mother (R)
04:00 NHK News
04:10 Exercise for Everyone
04:15 Hello from Studio Park (R)
05:00 Enjoy Learning: History at Hand
05:25 Baby Care Tips
05:30 News: Good Morning, Japan
07:13 World Weather
07:15 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 127
07:30 NHK Weekly News
08:00 Check Your Life Budget Encore
08:30 Extracurricular Lesson
09:00 News & Weather
09:05 Songs for Everyone (R)
09:10 Begin Japanology (B) (R)
09:40 Touring Castles with

Ryotaro Shiba
09:55 Overseas Safety Information
10:00 Around Japan Again
10:35 Beautiful Peaks of Japan
10:40 Japanese Traditional Music (R)
10:45 Drama Serial Encore

“Miyako no Kaze” Eps. 126
11:00 News
11:15 Law and Laughter
11:40 Micro World (R)
11:45 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 127 (R)
12:00 News
12:05 Historical Drama “Atsuhime”

Eps. 8 (R)
12:50 Enjoying Hot Springs (R)
13:00 NHK News
13:10 World Strollers
13:55 World Music Album
14:00 NHK News
14:10 J-MELO (E)
14:39 World Weather (E)
14:40 Insight & Foresight (E)
15:00 NHK News
15:10 Premium 10
16:10 Undecided
16:40 World Music Album Selection
16:55 Overseas Safety Information
17:00 News
17:10 News for Kids Weekly
17:42 Our Favorite Songs
17:45 Pet Counseling
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Undecided
20:00 News & Weather
20:15 Saturday Drama

“The Detectives” Eps. 1
21:15 Tonight with Kiyoshi
22:00 NHK News
22:10 Nature Wonder Land
22:40 Inspiring Lives: Europe
23:00 Saturday Sports News
23:25 MUSIC JAPAN
23:55 Overseas Safety Information

02 - Domingo
00:00 NHK News
00:10 WHAT’S ON JAPAN (B)
00:40 Getting into Nihongo
01:00 NHK News
01:10 Battle for Laughs
01:40 The Ultimate Cuisine (R)
02:00 Kosetsu Minami Live 2008

in Nippon Budokan
03:30 Japanese Narrative Art
04:00 NHK News
04:10 Sunday Art Museum
04:55 Asian Word Traveller (R)
05:00 News & Weather
05:15 What’s New on Japanese Food
05:50 TV Exercise
06:00 News: Good Morning, Japan
06:45 Natural Grandeur of the East
06:59 World Weather (E)
07:00 Little Trips
07:25 Business Compass
07:57 World Weather
08:00 Sunday Debate
09:00 News & Weather
09:05 Number One in Japan
09:50 World Heritage 100
09:55 Overseas Safety Information
10:00 Undecided
10:50 Mini Program
11:00 News
11:15 The 63rd Lake Biwa

Mainichi Marathon
13:55 World Music Album
14:00 NHK News
14:10 Touring Castles with

Ryotaro Shiba (R)
14:25 Beautiful Peaks of Japan (R)
14:30 Nature Wonder Land (R)
14:59 World Weather
15:00 News
15:05 With Mother
15:30 Monthly Home Video
16:00 NHK News
16:10 Deciphering Science
16:55 Mini Program
17:00 News
17:10 Junior High School Diary
17:40 Overseas Safety Information
17:45 Pet Counseling
18:00 NHK News 7 (B)
18:30 Battle for Laughs (R)
18:59 World Weather
19:00 Historical Drama “Atsuhime”

Eps. 9
19:45 News & Weather
20:00 NHK Special
20:49 World Weather
20:55 World Heritage 100 (R)
21:00 NHK News
21:10 Pop Music Club
22:00 This Week and You
22:40 NY Streets
23:00 Sunday Sports News

OPINIÃO

Todas as lixeiras?
CRISTOVAM BUARQUE*

Desde sua criação por
Darcy Ribeiro, a UnB tem
servido de exemplo. Deu iní-
cio a diversas mudanças na
estrutura e no funcionamen-
to do sistema universitário
brasileiro. Iniciou a eleição
direta para reitor, foi a primei-
ra a implantar o sistema
multidisciplinar como prática
corrente, criou o sistema de
avaliação seriada que substi-
tui o vestibular, está implan-
tando um campus na perife-
ria de Brasília. Foi pioneira na
instituição de cursos noturnos
entre as federais. A atual ad-
ministração do reitor Timothy
Mulholland estava dando con-
tinuidade a essa história, até
tomar a decisão equivocada
de montar um apartamento
funcional para o reitor, e des-
perdiçar recursos para mobi-
liar esse apartamento.

Mesmo que nenhum ato
ilegal tenha sido cometido,
houve falta de ética nas prio-
ridades, ao se canalizar recur-
sos para o apartamento fun-
cional, em detrimento de gas-
tos mais urgentes e compro-
metidos com as atividades
fins e o bem-estar da comu-
nidade. Além das prioridades
equivocadas, a decisão feriu
gravemente a imagem da ins-
tituição e ofuscou feitos po-
sitivos de uma história que
vem trazendo importantes
mudanças na UnB, inclusive
as realizadas pelo reitor
Timothy.

Mas além de dar crédito
à atual administração da UnB
pelo que vem fazendo, não
podemos deixar de reconhe-
cer o grave erro cometido e
suas conseqüências, e a ne-
cessidade  que a instituição
tem de solucionar a situação,
defendendo sua autonomia
ameaçada pelo desprestígio e
pela presença da polícia e de
interventores no campus,
como acontecia durante a di-
tadura.

Além disso, a comunida-
de acadêmica do Brasil intei-
ro precisa reconhecer que
esses fatos decorrem da
omissão de professores, alu-
nos e servidores diante da
administração de suas insti-
tuições. Desde que começa-
ram a eleger os reitores, eles
têm sido tolerantes com o que
as administrações fazem.
Ainda mais grave, concen-
tram suas críticas aos aspec-

tos legais, e não aos morais.
O grave é que grande par-

te das falcatruas ficaram “le-
gais”. Como era legal a es-
cravidão, como é legal aban-
donar a educação de base.
Como, muito provavelmente,
no final serão inocentados os
mensaleiros e os usuários de
cartão corporativo.

O único caminho para re-
tomar o prestígio da UnB e
garantir sua autonomia é
recolocar sua condução nas
mãos da comunidade, deba-
tendo as denúncias que pe-
sam sobre a Fundação de
Empreendimentos Científicos
e Tecnológicos - Finatec e
sobre os gastos com o apar-
tamento do reitor.

O que aconteceu na UnB
deve provocar a reflexão de
toda a comunidade acadêmi-
ca, para saber o que aconte-
ce dentro de suas institui-
ções. Não permitir que uma
comunidade com uma bela
história de militância saiba de
fatos tão graves pelos jornais,
graças ao Ministério Público.

Refletir sobre outros ab-
surdos legais: a existência de
16 milhões de analfabetos e
de 4,5 milhões de universitá-
rios, e de somente um terço
dos jovens concluindo o En-
sino Médio; o pagamento de
salários tão baixos aos pro-
fessores da educação básica;
os gastos luxuosos com pré-
dios públicos do Judiciário,
Legislativo e Executivo. En-
quanto denuncia o erro do
reitor, a comunidade acadê-
mica não pode se omitir pe-
rante órgãos públicos cheios
de lixeiras luxuosas; porque
o comportamento dos dirigen-
tes e das comunidades é o de
olhar para suas instituições
como se o mundo não exis-
tisse além dos seus limites.

O debate da comunidade
não deve se limitar ao que
acontece dentro do campus.
Nem a debater a legalidade
ou não dos fatos. Precisa
apurar a falta de ética nas pri-
oridades de todas as lixeiras
caras espalhadas nos órgãos
públicos brasileiros.

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

Prosseguem, até o dia 29 de
fevereiro, as inscrições para
Bolsas de Estudo Bunkyo. A
bolsa é um empréstimo financei-
ro, equivalente a um salário mí-
nimo, destinado aos estudantes
nikkeis regularmente matricula-
dos em algum curso superior.

Os candidatos devem resi-
dir nos estados de São Paulo,
Paraná, Mato Grosso e Mato
Gross do Sul e nas regiões do
Triângulo Mineiro e sul de
Goiás.

O valor do empréstimo fi-
nanceiro será equivalente a um
salário mínimo vigente no mês
do crédito para os estudantes
de curso superior (universitá-

rio). A duração da Bolsa (perí-
odo contratual) será de um ano,
a partir do mês de abril até o
mês de março do ano subse-
qüente, com possibilidade de
renovação. O bolsista deverá
assumir o compromisso de re-
embolso dos empréstimos
recebidos, com um ano de ca-
rência, após cessação do con-
trato ou conclusão do curso.

São 15 vagas. A entrevista
para a seleção será no dia 15
de março.

Mais informações na se-
cretaria do Bunkyo (Rua São
Joaquim, 381 – Liberdade -
São Paulo). Informações pelo
tel.: 11/3208-1755

BOLSA DE ESTUDO

Inscrições prosseguem até 29
de fevereiro no Bunkyo
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SHOW 1

Cantora de tango, japonesa Anna
Saeki prepara apresentação em SP

Com lotação máxima do
Grande Auditório e uma ação
beneficente em prol dos mo-
radores de Peruíbe, cidade que
sofreu no último mês com as
chuvas e enchentes, o show do
cantor Norio Shirasaca, reali-
zado no último dia 17 no Bun-
kyo, levantou as cerca de 2 mil
pessoas que compareceram
ao evento. E, como de praxe,
provou que a música japonesa
tem um público cativo no Bra-
sil.

Promovido pelo Jornal
Nippak e Instituto Paulo Ko-
bayashi, o espetáculo trouxe
tudo aquilo que um show pro-
fissional tem direito: iluminação
apropriada, músicos da banda
Os Nisseis e estrutura típica
de casas de grandes espetá-
culos. “Foi um evento que trou-
xe de volta um dos grandes
nomes do karaokê no Brasil.
E, para isso, tínhamos de fa-
zer uma preparação de alto
nível”, afirma o coordenador
geral do show e presidente do
IPK, Victor Kobayashi.

No palco, Shirasaca mos-
trou estar em grande forma,
mesmo sem se apresentar ao
vivo há cerca de 20 anos. En-
toando canções típicas do Ja-
pão, o show “Omoide ga
Ippai” (Repletos de Lembran-
ças), traduziu o que muitos vi-
venciaram na década de 80:
canções como “Subaru” e
“Moshimo Piano ga Hiketana-
rá” estavam lá, bem como as
participações especiais. Con-
siderado como “amigos de lon-
ga data”, Shirasaca chamou ao
palco nomes como Nelson e
Suzana Matsuda (do extinto
programa Japan Pop Show), a

cantora Mitiko Takemura (co-
nhecida como Mity, vencedo-
ra do Gaikokujin Kayo Taisho,
realizado em 1984), e o já ta-
rimbado Joe Hirata. Lembran-
do o tempo em que batalhava
para divulgar a música japone-
sa no Brasil, o cantor citou o
jornalista e editor William
Kimura, um dos grandes in-
centivadores do karaokê no
Brasil.

“Foi um show em que pude
sentir novamente o calor do
público e de cantar com ami-
gos. E, depois de quase 20
anos, é uma sensação inesque-
cível”, disse o cantor. Bem-
humorado, lembrou que suas
características físicas “muda-
ram um pouquinho” desde que
venceu Nihon Amatyá Kayo
Sai, em 1983. “A música per-

manece dentro de mim, isso
não muda. Agora, que os ca-
belos caíram um pouco, isso é
fato”, brinca.

Beneficente – Mas não foi só
a música que abrilhantou o
evento. Pensando também no
lado social, os organizadores
promoveram uma arrecadação
de alimentos não-perecíveis,
que serão entregues à Prefei-
tura de Peruíbe, cidade que
sofreu com as enchentes de-
vido à forte chuva no litoral sul,
em janeiro.

Presente no show, a prefeita
Julieta Omuro se sensibilizou
com a manifestação de apoio
por parte da comunidade em
São Paulo. “Trata-se de uma
ação de grande benefício para
a cidade. Infelizmente tivemos

problemas com a população
devido às fortes chuvas. Con-
tudo, agora está mais calmo.
Com certeza esses alimentos
doados servirão para dar um
pouco de alento aos que neces-
sitam. Só tenho a agradecer a
todos os que participaram des-
se show”, disse ela.

        (Rodrigo Meikaru)

SHOW 2

Auditório lotado e ação beneficente marcam
show de Norio Shirasaca em São Paulo

Tango em japonês. À pri-
meira vista, tal combi-
nação pode soar estra-

nha aos ouvidos dos ocidentais.
Porém, para os japoneses a
mistura caiu no gosto popular.
E grande parte desse reconhe-
cimento veio por conta dos tra-
balhos da cantora Anna Saeki,
uma das expoentes máximas
do estilo no arquipélago.

Com ritmos latinos e típicos
do continente sul-americano,
onde o estilo se consagrou, a
música da cantora japonesa
tem atraído a atenção de pú-
blico e crítica especializada. A
principal marca, segundo a
cantora, são a força e energia
do estilo permeada com letras
em japonês, que ilustram a fu-
são perfeita entre oriente e oci-
dente.

Para mostrar toda essa in-
fluência musical, Saeki prepa-
ra uma apresentação especial
aos brasileiros. No dia 9 de
março, ela prepara-se para
uma única apresentação em
São Paulo, no Sesc Vila Mari-
ana. A realização é do Jornal
Nippak.

Em passagem pela cidade
para tratar dos trâmites buro-
cráticos para o show, a empre-
sária Mikie Tsumoto confirma
que a expectativa para a apre-

principal devem ficar fora do
show no Sesc Vila Mariana
por causa das questões estra-
tégicas e logística. “O reper-
tório terá músicas clássicas
japonesa em forma de tango.
Para tanto, músicos aqui do
Brasil serão recrutados para
acompanhar a cantora. Esta-
mos pensando em algo espe-
cial para os brasileiros, com
muitas composições conheci-
das”, destaca a empresária.

Outro fator que deixa Anna
Saeki com expectativas é de-
vido à comemoração do Cen-
tenário da Imigração, em ju-
nho. Sabendo dos festejos, a
cantora japonesa espera en-
contrar muitos nikkeis para
celebrar, durante o show, a
data.

“Estamos no ano do Cen-
tenário. Como a Anna vem
sempre para Buenos Aires e
Montevidéu, achamos apropri-
ado dar uma passada no Bra-
sil. Sei que a comunidade é
muito grande e forte, portanto
não tivemos dúvida quanto à
apresentação aqui. Será, mais
ou menos, 1h40 minutos de
apresentação com bastante
energia e a plasticidade do
tango. Os brasileiros podem
esperar um show emocionan-
te”, promete Tsumoto.

sentação em solo brasileiro “é
mais que positiva”. Principal-
mente por saber que os brasi-
leiros ouvem e até dançam o
estilo dos “hermanos”. “Anna
Saeki está muito feliz por ter a
oportunidade de se apresentar
no Brasil. Afinal, é o primeiro
show dela no País e sabemos
que há muitos nikkeis por aqui.
Esperamos um evento especi-

al”, explica Tsumoto.
O convite para promover

um show no Brasil partiu de
algumas lideranças nipo-brasi-
leiras, de olho em Saeki devi-
do ao seu estilo inovador. Para
tanto, a empresária confirma
que, basicamente, o mesmo
espetáculo apresentado no Ja-
pão será trazido ao Brasil. En-
tretanto, a dança e a banda

Carreira consolidade há 20 e carisma são destaques de Saeki

REPRODUÇÃO

Joe Hirata, Norio Shirasaca e Miti Takemura entoaram canções clássicas do Japão no palco

DIVULGAÇÃO

PALESTRA

Claudio Ayabe fala sobre
cultura japonesa na Saraiva

A Livraria Sa-
raiva apresenta du-
rante o ano eventos
especiais em co-
memoração ao
Centenário da Imi-
gração Japonesa.
Para dar início a
essa programação,
nos dias 28 e 29 de
fevereiro, quinta e
sexta-feira, às 20h,
tem como convida-
do especial o escri-
tor Claudio Ayabe
que irá falar sobre
a cultura dos samu-
rais.

Intitulada Pales-
tra Bushidô, cujo tí-
tulo significa “Ca-
minho do Guerrei-
ro”, a palestra tra-
ta da cultura japonesa tendo
como foco a tradição dos sa-
murais e o código de honra ja-
ponês. No dia 28, na Saraiva
MegaStore do Shopping Mo-
rumbi, o tema será “Samurai:
História e Curiosidades”, e no
dia 29, na Saraiva MegaStores
do Shopping Iguatemi de Cam-
pinas, Ayabe abordará “O Có-
digo de Honra Japonês”.

Filho de imigrantes japone-
ses da região de Kyoto, Cláu-
dio Ayabe nasceu em Marin-
gá. Pós-graduado em Direito
Penal e Técnico em Neurolin-
güística. Hoje, é pesquisador
ativo nas áreas de Sociologia,
Liderança, Vendas, Comporta-
mento e Relações humanas.
Desde 1998, destaca-se como
facilitador de treinamentos e
cursos em liderança, motiva-
ção e desenvolvimento profis-
sional.

O Código de Honra dos
Samurais é seu principal guia
de vida. Entretanto, boa parte
de seu conhecimento foi adqui-
rido empiricamente, no cotidi-
ano de empresas como
Bradesco, Seven Boys, Ante-
nas Santa Rita e Hocthief do
Brasil, nas quais atuou por vá-

rios anos.
Ayabe tem como base para

suas palestras o livro Gambaru
– O Poder do Esforço e da
Perseverança, de sua autoria.
Num misto de ficção e reali-
dade, a obra trata de sexo, dro-
gas, exclusão social, amor, pai-
xão, preconceito, ética, solida-
riedade e desenvolvimento
profissional.

PALESTRA BUSHIDO –
SAMURAI: HISTÓRIA E
CURIOSIDADES
QUANDO: DIA 28 DE FEVEREIRO, ÀS 20H

ONDE: SARAIVA MEGASTORE

SHOPPING MORUMBI (AV. ROQUE

PETRONI JR, 1089, SÃO PAULO)
ENTRADA GRATUITA. CONFIRMAR

PRESENÇA PELO E-MAIL:
VANDERL@LIVRARIASARAIVA.COM.BR.
TEL.: 11/5181-6638 OU FAX: 11/
5181-6427

PALESTRA BUSHIDO –
CÓDIGO DE HONRA JAPONÊS
QUANDO: 29 DE FEVEREIRO, ÀS 20H

ONDE: SARAIVA MEGASTORE

SHOPPING IGUATEMI DE CAMPINAS (AV.
IGUATEMI, 777, TEL.: 15/3252-0223)
ENTRADA GRATUITA - CONFIRMAR

PRESENÇA PELO E-MAIL:
EVENTOSCAMPINAS@LIVRARIASARAIVA.COM.BR

DIVULGAÇÃO

Escritor desvenderá temas de samurais
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QUADRINHOS

Após Tikara e Keika, Maurício de Sousa
espera lançar Turma da Mônica no Japão

Desbravar o mundo sem
pre foi o sonho de
Maurício de Sousa.

Através da Turma da Mônica,
o ilustrador visualizava expan-
dir seus quadrinhos para fora
do Brasil. Sonho esse que ele
já realizou, pois seus quadri-
nhos já estão presentes em mais
de 18 países traduzidos. Mas
faltava um algo mais para fe-
char esse ciclo: o mercado ja-
ponês, que, segundo o próprio,
é um dos mais difíceis de se
entrar quando se fala no mun-
do das hq’s.

E é justamente agora que
Sousa prepara sua verdadeira
“invasão”. Disposto a levar
aos leitores de olhos puxados
a história da trupe liderada pela
Mônica, o ilustrador prepara-
se para fechar contratos com
agências e editoras para a tão
sonhada publicação no merca-
do japonês, um dos mais res-
tritos e fechados do mundo.
Para ele, mais uma realização
prestes a se concretizar na
vida: “Estamos animados. Gos-
taria muito de levar um pouco
da nossa alegria, através da
Turma da Mônica, aos japone-
ses”, destacou ele.

E motivos não faltam para
atingir tal objetivo. Além de ser
casado com uma nipo-brasilei-
ra, Alice Takeda, Sousa apre-
sentou recentemente dois per-
sonagens que serão as masco-
tes oficiais do Centenário da
Imigração: Keika e Tikara.
Tudo isso contribuiu para que
ele pudesse tentar, novamente,
inserir os quadrinhos da Turma
da Mônica no arquipélago.

A data, inclusive, já está pra-
ticamente definida: junho deste

ano, justamente no mês em que
se comemoram os 100 anos.
Segundo ele, a parceria com os
japoneses está praticamente
fechada, faltando apenas deta-
lhes. “Temos um contrato com
uma agência de lá. Na verda-
de, o Bidu e o Horácio [perso-
nagens que integram a Turma
da Mônica] já foram lançados
no Japão. Só faltava mesmo a
Mônica”, explicou ele, acres-
centando que a personagem era
sempre barrada no mercado
por uma peculiaridade. “É que
lá eles não gostavam muito que
uma menina batesse em um
menino”, brinca.

Sobre a hipótese de se lan-
çar um mangá da Turma da
Mônica, o ilustrador foi enigmá-
tico. Para Sousa, essa é uma
idéia antiga e que está em fase
de planejamento. Detalhes, po-

rém, ainda não podem ser di-
vulgados. Entretanto, uma das
pistas dadas pelo próprio Sousa
é de que os personagens esta-
rão na adolescência.

Troca cultural – Como Tikara
e Keika devem estrear em ju-
nho nas histórias da Mônica e
companhia, Maurício de Sousa
acredita também que, caso te-
nham sucesso junto ao público,
nada impede de que revistas
próprias com os dois – além de
suas famílias e até um cachor-
ro de estimação – possam ser
lançadas.

“Tudo vai depender de
como o público os receberá.
Não temos nada programado
ainda quando se fala de histó-
rias próprias. Vamos, sim,
utilizá-los nas histórias atuais
da Mônica. Porém, assim

como aconteceu como perso-
nagens secundários, caso do
Cebolinha e Cascão, também
podemos pensar em algo pró-
prio mais para frente”, diz.

Enquanto isso, Tikara e
Keika, mesmo que ainda não
tenham estreado oficialmente
nas histórias, já se apresentam
trazendo a carga cultural japo-
nesa. Em desenhos espalhados
pelo estúdio do próprio Maurí-
cio de Sousa, ambos aparecem
vestidos com quimonos e to-
cando taikô. “Todos os meus
personagens carregam uma
carga cultural. E com os dois
não será diferente. O Tikara,
por exemplo, luta judô e prati-
ca beisebol. Quero muito aju-
dar na preservação da cultura
japonesa através do meu tra-
balho”, finaliza.

        (Rodrigo Meikaru)

O “criador” espera forte aceitação de mercado japonês para com os quadrinhos da Turma da Mônica

JORNAL NIPPAK

Durante a coletiva de im-
prensa em seu estúdio no dia
20 de fevereiro, Maurício de
Sousa relembrou um encon-
tro antigo que o emocionou.
Trata-se de Osamu Tezuka,
criador do mangá e conside-
rado por muitos como um
“deus” dos quadrinhos.

Para Sousa, fã confesso
do japonês, o encontro com
Tezuka há alguns anos foi um
dos principais durante toda a
sua carreira. “Conversamos
muito e passeamos pelo Ja-
pão. Inclusive, visitei com ele
alguns lugares que o próprio
Tezuka não visitava há muito
tempo. Era uma pessoa mui-
to honesta, simpática e cria-
tiva”, relembrou o ilustrador
brasileiro.

Houve, inclusive, até uma
conversa inicial para trabalhar
em conjunto. Porém, com a
morte de Tezuka em 1989, os
planos não puderam se con-

cretizar. “Foi uma pena. Pelo
menos tive a certeza de ter
um grande amigo, confiden-
te”, disse.

O legado do “mestre ja-
ponês”, porém, continuo. Até
mesmo nos trabalhos desen-
volvidos por Sousa. Afinal,
muitos redatores e ilustrado-
res de sua equipe passaram
a sofre influência direta dos
quadrinhos de Tezuka. “O
manga veio para ficar. Ao
mesmo tempo, nós não temos
de ter medo disso. É uma ten-
dência que chegou forte e já
se fincou no Brasil. Todos
nós temos de aprender com
isso. O que fica de grande li-
ção para o mercado nacional
de quadrinhos é que sempre
devemos procurar soluções,
usar a criatividade. Por isso
mesmo é que estamos pen-
sando em lançar um manga
com a Turma da Mônica”,
explicou aos jornalistas.

Ilustrador relembra encontro com Osamu
Tezuka e diz que mangá ‘veio para ficar’

JORNAL NIPPAK

Desenhos já lembram os 100 anos de imigração japonesa
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VEÍCULOS 1

Portadores de deficiência elegem
New Civic como o carro do ano

Osedã New Civic foi
eleito pelo segundo
ano consecutivo “O

Melhor Carro para a Pessoa
com Deficiência” em pesqui-
sa realizada pela Revista Na-
cional de Reabilitação. Outro
modelo da Honda, o Fit, ficou
com a quarta posição.

O estudo contou com a par-
ticipação de 1.917 pessoas,
entre portadores de deficiên-
cia, seus familiares, profissio-
nais da área de saúde e em-
presas do setor. Do total, 36%
escolheram o New Civic
como o veículo mais apropria-
do para esse público, enquan-
to o monovolume da marca
recebeu 10% dos votos.

Para se chegar à escolha
do carro que melhor se ajusta
às expectativas desse consu-
midor foram considerados as-
pectos como a acessibilidade
a comandos do painel, posição
de dirigibilidade, adaptações,
relações custo/benefício, aten-
dimento e entrega do veículo
pela concessionária.

“Além da qualidade dos
modelos, a Honda tem como
grande diferencial o atendi-
mento em sua rede de conces-
sionárias. Isso é algo que esse
consumidor busca”, destaca o
editor-chefe da Revista Naci-
onal de Reabilitação, Rodrigo
Rosso.

Diferencial – Além de ofere-
cer ao mercado modelos com

Modelo recebeu 36% dos votos e conquista pela segunda vez consecutiva a premiação organizada
por publicação especializada

transmissão automática e
CVT (Continuously Variable
Transmission), o que já atende
grande parte dos clientes por-
tadores de deficiência por ser
a principal adaptação necessá-
ria a esse público, a Honda
mantém ainda um departa-
mento de vendas exclusivo
para o PPD (Pessoa Portado-
ra de Deficiência) e aplica um
programa de atendimento di-
ferenciado a esse público. Tra-
ta-se do Honda Conduz.

O programa foi lançado há
mais de dez anos e inclui o trei-

namento diferenciado de ven-
dedores, informação sobre
isenção de impostos para esse
consumidor e detalhes sobre a
preservação da garantia. O
grande objetivo do Honda Con-
duz é assessorar de forma per-
sonalizada o cliente e agilizar
o processo de compra do veí-
culo.

Nesse mesmo sentido, a
Honda orienta os concessioná-
rios a adaptarem seus espaços,
com a demarcação de vagas
exclusivas em seu estaciona-
mento, showroom com aces-

so a cadeirantes e banheiros
corretamente adaptados.

Impulsionadas por essa sé-
rie de ações, a Honda Automó-
veis vê cada vez mais o aumen-
to das vendas ao portador de
deficiência. Encerrou o ano
passado com a comercialização
de 6.289 unidades, que signifi-
cou quase 25% a mais do que
havia sido registrado em 2006.
Desde o início do programa
Honda Conduz, a Honda Auto-
móveis vendeu aproximada-
mente 25 mil unidades ao pú-
blico portador de deficiência.

DIVULGAÇÃO

VEÍCULOS 3

Honda a hidrogênio chega em
março nos Estados Unidos

A partir de março a Honda
vai colocar no mercado norte-
americano um carro movido a
célula combustível de hidrogê-
nio. O Honda FCX Clarity vai
ser vendido primeiro no sul da
Califórrnia, que já dispõe de
postos e bombas adequados ao
abastecimento do hidrogênio.
Os consumidores poderão
comprá-lo por leasing, com du-
ração de três anos, mediante o
pagamento mensal estimado de
US$ 600 (1100 reais). Se real-
mente resolvida essa questão do
preço, estaremos diante de uma
revolução automotiva.

Com potência de 127cv,
autonomia de 435 quilômetros
e velocidade máxima de 160
km por hora, o Honda Clarity
chega a ter o dobro de efici-
ência do que os movidos à ga-
solina e uma vez e meia o dos

híbridos.
No Brasil, a Unicamp faz

pesquisas com o hidrogênio a
partir do etanol, buscando
viabilizar o abastecimento des-
ses veículos também aqui no
país. Hoje, um motor conven-
cional utiliza no máximo 25%
da energia do combustível, caso
do etanol ou da gasolina, para
mover um veículo. O resto é
perdido. Já no caso de um car-
ro a hidrogênio, a eficiência vai
a 50% e as emissões de gases
poluentes deixam de existir.

O Honda FCX Clarity é o
primeiro modelo a receber a
certificação dos principais ór-
gãos de proteção ambiental
dos Estados Unidos, a
Environmental Protection
Agency (Agência de Proteção
Ambiental) e Califórnia Air
Resources Board.

Honda Clarity chega a desenvolver o dobro de eficiência

DIVULGAÇÃO

VEÍCULOS 4

Campanha de varejo da
Toyota oferece IPVA grátis

A Toyota, em mais uma
campanha nacional de varejo,
oferece aos seus clientes, até
o dia 2 de março, IPVA inte-
gralmente pago na compra de
um Corolla SE-G, Fielder XEi
(manual e automático) e
Fielder SE-G.

A promoção é válida para
a compra dos modelos nas 120

concessionárias da Toyota que
estão distribuídas pelo Brasil.
Além desta vantagem, a To-
yota oferece 3 anos de garan-
tia de fábrica para toda a sua
linha de produtos. Mais infor-
mações pelo site www.toyota.
com.br ou pelo Serviço de As-
sistência ao Cliente da Toyota
pelo telefone 0800 703 02 06.

Campanha vale para o Corolla SE-G e Fielder XEi e SE-G

DIVULGAÇÃO

O primeiro lançamento da
linha Xplod 2008 chega no fi-
nal deste mês ao mercado bra-
sileiro. O CD Player – modelo
MEX-BT5100, que possui tec-
nologia Bluetooth® wireless e
recurso Áudio Streaming, pode
ser conectado a qualquer apa-
relho celular Bluetooth®, per-
mitindo chamadas com exce-
lente nitidez de som sem ocu-
par as mãos ou tirá-las do vo-
lante.

Parte dos dados da agenda
telefônica armazenados em seu
celular também são exibidos no
moderno display do MEX-
BT5100, de forma que o con-
sumidor possa fazer e receber
chamadas dentro do carro sem
tirar o telefone de seu bolso. O
suporte para Bluetooth® OPP
(Object Push Protocol) tam-
bém permite a transferência
sem fio de até cinqüenta con-
tatos da agenda para o próprio
aparelho de som.

Um microfone integrado ao
CD Player com três opções de
volume capta a voz do usuário
e elimina a necessidade de qual-
quer outro fio no carro, simpli-
ficando a instalação. Seu design
combina estilo, sofisticação e
um display fluorescente em 3D,
que reproduz diversos tipos de
imagens de animação e facilita
a visualização do nome das fai-
xas, números, artistas e esta-
ções de rádio. Isso confere ao
Xplod MEX-BT5100 um visu-
al diferenciado em relação aos
modelos hoje disponíveis no
mercado brasileiro.

“Sem tirar as mãos do vo-
lante, pode-se atender a uma
chamada do celular com
Bluetooth e falar tranquila-
mente com outra pessoa. Após
o fim da conversa, o som volta
automaticamente e continua-
mos dirigindo. Este é o conceito

SOM AUTOMOTIVO

Sony apresenta seu primeiro
lançamento da linha Xplod

Handsfree, muito solicitado
por nossos consumidores”, ar-
gumenta Ernani Takahashi,
gerente de som automotivo da
Sony Brasil

Com tecnologia DRIVE-S
HX, que permite nitidez de
som, o MEX-BT5100 reproduz
arquivos em MP3, WMA e
Atrac3plus, conta com entra-
da RCA auxiliar-lite traseira
para conectividade com MP3
portáteis, Car DVD e outros
equipamentos. Tem ainda dois
pares de saídas RCA com se-
leção de freqüência para sub-
woofer, conversor digital/ana-
lógico de 24 bits e controle re-
moto. Seu chip S-Mosfet ga-
rante a alta potência de 52W
x 4 e o mecanismo DSO II
(Dynamic SoundStage Orga-
nizer) cria alto-falantes virtu-
ais em três níveis.

Outro destaque é o
processador digital BBE-MP,
desenvolvido com exclusivida-
de pela Sony, que recupera as
harmônicas e recria sons per-
didos, restaurando os detalhes
da música original e seus tons
mais altos perdidos na com-
pressão de arquivos em MP3,
além do equalizador com ajus-
tes em 3 faixas de freqüência
(graves, médios e agudos). Seu
preço sugerido é de R$ 999,00.

Primeiro lançamento da linha em 2008 chega no final deste mês

DIVULGAÇÃO

SERVIÇOS GRÁFICOS

Uma cerimônia realizada
nesta quarta-feira (20) marcou
a inauguração das novas ins-
talações da concessionária
Ramires Motors, localizada em
Sorocaba (SP). Com 2.700
metros quadrados de área
construída em um terreno de
2.900, a nova loja está locali-
zada na Rua Nicolau Alonso
Filho, 51, bairro Santa Rosália,
em Sorocaba. A Toyota pos-
sui 19 concessionários em 17
cidades do interior paulista
(Americana, Araçatuba,
Araraquara, Avaré, Bauru,
Campinas, Itu, Jundiaí, Marília,
Mogi das Cruzes, Piracicaba,
Pirassununga, Presidente Pru-
dente, Ribeirão Preto, São
José do Rio Preto, São José
dos Campos e Sorocaba). No
Brasil, são 120 distribuidores.

Mercado regional – O Esta-
do de São Paulo é o principal
mercado da Toyota. Em 2007,
as vendas no estado represen-
taram 33,5% das 72.024 unida-
des vendidas no Brasil. No país,
a Toyota detém atualmente
2,9% do mercado nacional de
automóveis. “O interior de São
Paulo é um mercado muito im-
portante para a nossa marca e
vêm apresentando, ano a ano,

excelentes resultados”, afirma
Luiz Carlos Andrade Junior,
vice-presidente sênior da Toyo-
ta Mercosul.

Certificação TSW – Ofere-
cer aos seus clientes a melhor
experiência de compra e de
propriedade do veículo. É com
esta visão que a Toyota vem se
tornando a montadora de veí-
culos de maior sucesso e res-
peito em vários mercados do
mundo. E, para capacitar sua
rede de concessionárias, a em-
presa criou o programa Toyota
Sales Way – TSW (Qualidade
Toyota em Atendimento).

A Ramires é uma das con-
cessionárias da marca a rece-
ber o certificado TSW. “O
TSW é uma forma de avaliar-
mos toda a operação sob o
ponto de vista da satisfação do
cliente. Esta certificação esta-
belece padrões superiores de
atendimento para a equipe de
vendas da rede de concessio-
nárias”, define Andrade. No
total, 31 concessionárias Toyo-
ta já foram certificadas pelo
TSW. “Buscamos, desta for-
ma, proporcionar a melhor ex-
periência de compra aos nos-
sos clientes durante todo o pro-
cesso de vendas”, completa.

VEÍCULOS 2

Concessionária da Toyota
inaugura novas instalações
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SOFTBOL

Amistosos celebram amizade
entre japonesas e brasileiras

TÊNIS DE MESA

Estilo clássico x caneteiro

Tome sua decisão na hora
de jogar tênis de mesa com os
amigos.

Opinião Técnica – Lem-
brando que a maioria dos bra-
sileiros ainda é caneteiro, va-
mos citar as vantagens de se-
gurar a raquete desta forma:

1) Maior precisão dos gol-
pes (note-se que os dentistas
que realizam movimentos finos
seguram o equipamento da for-
ma caneteiro).

2) Golpes mais potentes de
forehand (lado direito).

3) Maior mobilidade no pu-
nho, conseqüentemente mais
facilidade na hora de sacar
com dissimulações para enga-
nar o oponente e melhor con-
trole nas bolas curtas, quando
o pulso e mais solicitado.

4) Facilidade maior do que
o classista em bolas direciona-
das no meio, já que este é um
dos piores fundamentos da
empunhadura clássica.

5) A carência de caneteiros
hoje é uma grande vantagem,
fora do Brasil e na Ásia; nin-
guém gosta de enfrentá-los,
pois, com a atual velocidade da
bola os atletas precisam pre-
ver onde virá a bola, portanto,
os mínimos detalhes são impor-
tantes para tal e como a maio-
ria joga clássico, eles não con-
seguem visualizar bem o mo-
vimento dos golpes.

Podemos fazer uma analo-
gia com atletas canhotos, a
maioria dos jogadores têm di-
ficuldade de enfrentá-los, pois
não há muita quantidade para
treinarem e aprender a como
vencê-los.

Vantagens de
segurar clássico:

1) “Back-hand” golpe no

lado esquerdo, mais fácil de se
aplicar devido ao conforto pro-
porcionado por esta empunha-
dura neste posição.

2) Não é preciso muita
movimentação, pois uma das
maiores vantagens, além do
back-hand, é a facilidade de
trocar de lados (direita para
esquerda e vice-versa). Já o
caneteiro tem muita dificulda-
de para a troca de lados.

3) Amplitude, envergadura
melhor, fazendo com que o
atleta clássico alcance as bo-
las mais cruzadas e distante do
corpo do atleta.

4) Na fase de iniciação,
para atletas baixos, esta em-
punhadura facilita na hora do
golpe em ambos os lados, al-
cançando a mesa sem danifi-
car a postura báica para jogar.

5) Somente o atleta clássi-
co consegue jogar no estilo
defensivo “kato”, longe da
mesa devido a mobilidade nos
punhos para aplicar efeitos e
ângulos adequados para devo-
lução das bolas com variação
de efeito.

Portanto os atletas devem
se adequar, pensando no seu
estilo de jogo (agressivo/defen-
sivo), no seu biotipo (lento/for-
te/pesado) e escolherem com
consciência para treinar da
forma correta e evoluir a cada
treinamento. O jogador deve
se sentir confortável e confi-
ante em sua forma de segurar
a raquete. Isto é primordial
para o seu sucesso.

Na próxima edição, direto
de Guanzhou-CHN, reporta-
gens do enviado especial ao
Campeonato Mundial de Tê-
nis de Mesa por equipes.

 (Marcos Yamada)

DIVULGAÇÃO

Cazuo Matsumoto é do estilo caneteiro

O Desafio Brasil x Japão
está confirmado para o dia 15
de junho, ainda em local a ser
anunciado. A All Japan Judo
Federation enviou ofício acei-
tando o convite da Confede-
ração Brasileira de Judô para
o encontro amistoso. O Desa-
fio, que será disputado no for-
mato por equipes com sete
categorias de peso no mascu-
lino, fará parte das comemo-
rações do centenário da imi-
gração japonesa no Brasil. A
data, porém, precisou ser alte-
rada da prevista inicialmente,
uma vez que o Japão realiza
suas seletivas olímpicas em
março. O Desafio deverá ter
transmissão ao vivo pela tv.

Em 2006, o Brasil recebeu
a seleção japonesa para trei-
namento e Desafio Internaci-
onal em Maringá. Na ocasião,
a seleção brasileira saiu ven-
cedora.

JUDÔ

Japoneses confirmam visita ao
Brasil em junho para Desafio

Tadahiro Nomura veio em 2006

DIVULGAÇÃO

RBBC

Satoru Sassaki toma posse como novo presidente
A nova diretoria do RBBC

(Registro Base Ball Club), tra-
dicional clube da cidade de
Registro, tomou posse no últi-
mo dia 28. Mário Soshin Sa-
kugawa, que ocupou o cargo
de presidente por 2 anos, pas-
sou o bastão para Satoru Sas-
saki.  O novo presidente já
ocupou o cargo em 1993 e 94,
além de ter sido eleito presi-
dente do Conselho Deliberati-
vo em vários mandatos.

A cerimônia de posse reu- Sassaki é o novo presidente

DIVULGAÇÃO

niu cerca de 200 pessoas, en-
tre autoridades e convidados.
Em seu discurso, Sassaki lem-
brou que este ano comemora-
se o Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil. “Iremos
realizar muitos eventos e nos-
sas tarefas são redobradas.
Aceitei este cargo com intuito
de cumprir todos os programas
com êxito. Para tanto, conto
com a colaboração de todos”,
destacou.

A composição da nova di-

retoria do RBBC ficou assim:
Presidente: Satoru Sassaki
1º Vice-presidente: Rogério
Stephano Ramponi
2º Vice-presidente: Mário
Soshin Sakugawa
1º Secretário: Fabiano
Tacashi Tamada
2º Secretário: Milton Naoji
Tezuka Kino
1º Tesoureiro: José Honório
de Castro
2º Tesoureiro: Edgard César
Ronko

Adisputa de duas parti-
das neste último do
mingo em São Paulo

(SP) encerraram os Jogos da
Amizade: Denso x Seleção
Brasileira de Softbol, evento do
calendário oficial do Centená-
rio da Imigração Japonesa no
Brasil. Os jogos foram reali-
zados no Estádio Municipal de
Beisebol “Mie Nishi”, no bair-
ro Bom Retiro.

Dentro e fora de campo o
que se viu foi o fortalecimento
dessa centenária amizade en-
tre os povos do Brasil e Japão.
“Os Jogos da Amizade repre-
sentaram um importante inter-
câmbio para o desenvolvimen-
to do softbol nacional e tam-
bém para fortalecer mais ain-
da os laços de amizade entre
as japonesas e brasileiras”, co-
mentou Jorge Otsuka, presi-
dente da Confederação Bra-
sileira de Beisebol e Softbol
(CBBS).

No domingo (17) a Seleção
Brasileira Amarela, que havia
sido derrotada por 8 a 1 no sá-
bado, conseguiu arrancar um
empate: 1 a 1. Na partida de
fundo, porém, as japonesas con-
firmaram o favoritismo e ven-
ceram a Seleção Brasileira
Verde por 9 a 0, mesmo placar
do dia anterior. O saldo: em oito
jogos, a equipe Denso venceu
sete e empatou uma partida.

Além da série de jogos-
amistosos, a equipe Denso
aproveitou a viagem para rea-
lizar uma pré-temporada no
Centro de Treinamento Yakult/
CBBS, em Ibiúna (SP), onde
utilizou as dependências para
treinamento. Algumas atletas
da Seleção Brasileira de
Softbol tiveram a oportunida-
de de participar dos treinos
com as atletas japonesas. E

após o término da segunda
partida do dia, atletas e comis-
são-técnica do Denso realiza-
vam clínicas para jovens atle-
tas brasileiras.

Beisebol – A CBBS dá pros-
seguimento às comemorações
do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil no segun-
do semestre com a vinda das
equipes de beisebol das tradi-
cionais universidades Keio e
Waseda, da Seleção Colegial
Japonesa e da equipe campeã
do beisebol semiprofissional
japonês. Confira abaixo a pro-
gramação:

Universidades Keio e
Waseda
Data: 07 a 18 de agosto
Locais: Presidente Prudente/
SP (09), Maringá/PR (10),

DIVULGAÇÃO/CBBS

Lins/SP (14), Ibiúna/SP (16) e
São Paulo/SP (17)

Seleção Colegial Japonesa
(Koko Yakyu)
Data: 28 de agosto a 08 de
setembro
Locais: Bastos/SP (30), Lon-
drina/PR (31), Campo Grande/
MS (03), Mogi das Cruzes/SP
(06) e São Paulo /SP (07)

Campeão Japonês Semi-
profissional (Toshi Taiko)
Data: 09 a 20 de outubro
Locais: Curitiba/PR (11), Lon-
drina/PR (12), Araçatuba/SP
(15), Ibiúna/SP (18) e São Pau-
lo/SP (19)

Confira os resultados de
todas as oito partidas dos Jo-
gos da Amizade: Denso x Se-
leção Brasileira de Softbol

SÃO PAULO (SP)

16/02 (Sábado)
Denso 9 x 0 Seleção

Brasileira Verde
Denso 8 x 1 Seleção
Brasileira Amarela
17/02 (Domingo)

Denso 1 x 1 Seleção
Brasileira Amarela

Denso 9 x 0 Seleção
Brasileira Verde

CURITIBA (PR)

09/02 (Sábado)
Denso 10 x 3 Seleção

Brasileira Amarela
Denso 3 x 0 Seleção Brasi-

leira Verde
10/02 (Domingo)
Seleção Brasileira

Amarela 0 x 4 Denso
Seleção Brasileira
Verde 0 x 6 Denso

TIRO AO ALVO

Anba realiza segunda etapa do Torneio Centenário Miralvo
A Anba (Associação Nova

Bandeirante de Tiro ao Alvo)
realiza amanhã (24), a partir
das 8h, no Salão de Exposição
do Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e de
Assistência Social), a 2ª etapa
do Torneio Centenário Miralvo
100 Pontos. Segundo o presi-
dente da entidade, Tsuneo Ya-
mamoto, o evento é alusivo as
comemorações do Centenário
da Imigração Japonesa no Bra-
sil e uma espécie de prévia para
o grande evento que será reali-
zado no dia 27 de abril, marco
da Anba para os festejos.

No campeonato, serão

classificados os dez melhores
atletas de cada categoria –
masculino, feminino e portado-
res de necessidades especiais.
Na primeira etapa, realizada no
dia 27 de janeiro, os vencedo-
res foram Shigueru Yamamo-
to (masculino) e Lissandra
Aquino (feminino).

A competição é aberta a
todos os interessados, sem res-
trição de idade. A taxa de ins-
crição é de R$ 20,00 (casa
série) e pode ser feita no dia.

O Bunkyo fica na Rua São
Joaquim, 381, Liberdade. Infor-
mações pelo telefone: 11/5589-
1451. Prova de tiro ao alvo no BUnkyo reúne praticantes de várias idades

DIVULGAÇÃO

Japonesas do Denso retornaram invictas ao Japão com um saldo de sete vitórias e um empate
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HUNTER X HUNTER

JBC traz um dos maiores
sucessos editoriais para o Brasil

Yoshihiro Togashi se tor-
nou um mangaká (autor de
mangás) profissional ao ga-
nhar o prêmio Osamu Te-
zuka, da Shueisha. Mas seu
primeiro sucesso só veio em
1989 com Tende Shôwaru
Cupid. Em 1990 Togashi
lançou a obra que o consa-
grou em todo o mundo: Yu
Yu Hakusho. Em 1995, foi
a vez de publicar Level E e,
em 1999, seu outro grande
sucesso: Hunter x Hunter,
título que continua a produ-
zir até hoje.

Além de ser conhecido
por sua obra, Togashi tam-
bém é famoso por ser casa-
do com outra mangaká,
Naoko Takeuchi, autora de
Sailor Moon.

Autor ganhou o
prêmio Osamu Tezuka

anime de 62 episódios, exibi-
dos no Brasil pelo canal
Animax e pela RedeTV! Além
disso, Gon e seus amigos ga-
nharam mais três séries anima-
das diretamente para o mer-
cado de vídeo e DVD.

Hunter X Hunter foi além
dos mangás e da televisão:
também ganhou os palcos ja-
poneses em três musicais e
mais uma peça de teatro. Além
de uma centena de produtos e
brinquedos, Gon foi parar no

mundo dos videogames. Inú-
meros jogos foram lançados
para Game Boy, Game Boy
Color, Game Boy Advanced,
Playstation e Playstation 2.

A História – A série conta a
história de Gon Freecss, um
garoto de 12 anos que preten-
de se tornar um Hunter, um
caçador de tesouros, lugares
perdidos e criaturas estranhas.

No entanto, ao contrário da
maioria dos Hunters que pro-

curam fama e dinheiro, o he-
rói da história tem uma moti-
vação maior para querer ser
um caçador — encontrar seu
pai — um dos mais famosos
hunters do mundo.

Mas não é qualquer um que
pode se tornar um Hunter.
Para poder praticar essa reco-
nhecida profissão, é necessá-
rio ter uma licença especial —
e para tirá-la é preciso passar
— e sobreviver —  a exames
com milhares de inscritos.
Uma vez aprovado e com sua
licença Hunter em mãos, o
caçador passa a ter direito a
acessar áreas restritas, infor-
mações secretas e consegue
acumular facilmente uma gran-
de fortuna de acordo com seus
feitos – incluindo ir atrás de
Hunters que usam seus pode-
res para objetivos escusos.

Hunter x Hunter virou uma verdadeira mina de ouro

DIVULGAÇÃO

EXPOSIÇÃO

Carlos Kubo apresenta
mostra individual em Maringá

O artista plásti-
co Carlos Kubo
inaugura no dia 4 de
março, no Museu
de História e Arte
Helenton Borba
Cortes, em Marin-
gá (PR), exposição
individual com 30
pinturas com temas
orientais, incluindo
o quadro Kasato
Maru, em homena-
gem ao Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil.

A exposição ficará aberta
ao público até o dia 9 de mar-
ço. O Museu de História e Arte
Helenton Borba Cortes, fica
no complexo do Teatro Calil
Haddad, onde acontecerá o
concurso que irá eleger a Miss
Paraná 2008 –  a vencedora
irá representar o Estado do
Paraná no Miss Brasil). O pin-
tor também irá integrar o júri
que elegerá a Miss Paraná a

convite do jornalista  Wall
Barrionuevo, da BMW Even-
tos, promotora do evento.

EXPOSIÇÃO
ABERTURA DA EXPOSIÇÃO: 4 DE MARÇO.
VISITAÇÃO: ATÉ 9 DE MARÇO. DE SEGUN-
DA A SEXTA, DAS 9 ÀS 22H. SÁBADO, DAS

8H30 ÀS 22H.
ONDE: MUSEU DE HISTÓRIA E ARTE

HELENTON BORBA CORTES, NO TEATRO

CALIL HADDAD (AV. DR. LUIZ TEIXEIRA

MENDES, 2500 ZONA 5, MARINGÁ)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 44/3901-1823

Mostra reúne 30 pinturas

DIVULGAÇÃO

O Olhar Oriental, atração
exibida aos domingos pela
Band, entra no segundo ano
em novo horário e com nova
apresentadora. A jornalista
Joana Matushita assume o co-
mando do programa que traz
uma série de documentários
produzidos por emissoras japo-
nesas. Em pauta assuntos
como tecnologia, esporte, cul-
tura, lazer, ecologia, agricultu-
ra, educação e é claro, o Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa no Brasil. O programa vai
ao ar aos domingos, às 10h30.

TV

Olhar Oriental entra no segundo ano em novo
horário e com nova apresentadora

DIVULGAÇÃO

Assinado por Yoshihiro
Togashi, o mesmo au
tor de Yu Yu Hakusho,

Hunter X Hunter o primeiro
lançamento da JBC em 2008,
é um verdadeiro fenômeno no
Japão. Atualmente em seu vo-
lume 24, as aventuras de Gon
já venderam mais de 46,7 mi-
lhões de exemplares no país.
Para se ter uma idéia, os 38
volumes de Yu Yu Hakusho
(também lançado pela JBC no
Brasil), um dos maiores suces-
sos editoriais do Japão, atingiu
a marca de 46,8 milhões de
edições.

Diante desses números,
não foi surpresa Hunter X
Hunter ter virado uma verda-
deira mina de ouro. Além do
mangá, a obra de Yoshihiro
Togashi já virou uma série em

Seikima II
Quem visita o site oficial da
banda, depara-se logo no primeiro
momento com o anúncio das
apresentações marcadas para
março deste ano. O grande
evento será realizado no Tokyo
Dome durante os dias 28, 29 e 30,
sendo que a apresentação do dia
29 foi marcada devido a grande

O Jogo Super Smash Bros Brawl,
da Nintendo, vendeu no Japão em
seus onze dias de lançamento um
número superior a um milhão de
unidades, sendo considerado o
primeiro milhão mais rápido da
plataforma Wii. O “Wii Fit” e o
“Wii Sports” são os dois jogos

mais populares do novo console
da Nintendo, sendo que o
primeiro levou sete semanas e o
segundo onze, para atingirem a
mesma marca. Na América do
Norte, espera-se o lançamento do
Super Smash Bros Brawl para o
dia 9 de março.

Recorde de vendas

X Japan returns

Serão lançados no dia 23 de abril
as versões especial e simples a
série de Katsuhiro Otomo
totalmente remasterizada. Ambas
virão em uma caixa de lata com

O tão Famoso criador de Dragon
Ball, Akira Toriyama e o
desenhista de Video Girl Ai e
DNA², Masakazu Katsura, farão
em conjunto um One Shot
(Mangá piloto de um único
capítulo) que será lançado no dia
4 de abril pela revista Jump
Square, a antiga edição mensal da

DBZ + Video Girl Ai

O novo filme do diretor de Todo
Mundo em Pânico 3 e 4 não deixa
nenhum herói dos quadrinhos
escapar. O longa satiriza diversos
personagens de histórias em
quadrinhos como o Homem-
Aranha, Batman, X-Men,
Quarteto Fantástico, Superman,
entre outros. “É parecido com o
que fizemos com Todo Mundo em

Superhero Movie

Akira

Pânico, mas com uma trama mais
unificada, como em Corra Que a
Polícia Vem Ai”, conta o diretor
Craig Mazin. Sara Paxton, Jeffrey
Tambor e Leslie Nielsen
(interpretando Tio Ben) estão no
elenco. O filme será lançado pela
Dimension Films no dia 28 de
março nos EUA.

Shonen Jump. Essa obra faz parte
da série Supreme One-Shot,
contando também com a
contribuição de diversos outros
autores como Hideaki Sorachi
(Gintama), Masanori Morita
(Rokudenashi Blues) e Takeshi
Obata (Hikaru no Go  e Death
Note).

O Centro de Eventos  São Luís
abrigará nos dias 7, 8 e 9, a 14ª
edição do Fest Comix, realizado
pela loja Comix Book Shop. O
evento terá mais de 200.000
revistas e livros em promoção com
preços à partir de R$ 1,00 e
descontos de até 70%. segundo

os organizadores, a intenção é
promover o hábito da leitura,
divulgando os quadrinhos como
forma de arte e cultura.
Onde: Centro de Eventos São
Luís (Colégio São Luís), próximo
ao Metrô Consolação.
Rua Luís Coelho, 323 -  São Paulo

14ª Fest Comix

Cordialmente,
Fábio Souza - ‘Youta’
www.playbands.com.br

procura de ingressos para os dias
28 e 30. Sem contar a parceria feita
entre a Jrock Revolution (JRR) e
a Japanese Music Entretainment
(JaME) que estarão vendendo
ingressos internacionais pela
internet para os shows da
lendária banda.

Colaboradores desta seção:
Rogerio Taira, Leandro Naoki, Rafael ‘Genko’, Adão ‘Kame’,  Play
Bands, Fábio Souza, Giuliano Di Sevo.

Contato:
contato@jplanet.com.br

um pôster e dois cards
promocionais, ao preço de R$
49,90 o especial e R$ 34,90 o
simples.

A cultura JaPop diante de seus olhos!

Formada em 1982, sua primeira
formação foi:
Kakka Kogure “Demon” -
Vocalista,
Choukan Shimizu “Ace” -
Guitarrista,
Daikan Oohashi “Jail” -
Guitarrista,
Oyobun Hoshijima “Zod” -
baixista
Denka Yuzawa - Baterista.
A banda Seikima II (pronuncia-se:
Seiquimatsu), formada pela
reunião dos componentes na
universidade Waseda, começou
tocando em vários bares e
festivais regionais espantando e
encantando o público com o peso
das músicas (Heavy Metal) e
pinturas em seus corpos e
máscaras, logo sendo associados
inicialmente como uma banda
influenciada pelo som da
ocidental Kiss. Porém, logo no
primeiro álbum houve uma brusca
seção musical pois a banda
mostrou identidade e brilho
próprio com músicas diferentes e
um Heavy Metal pesado e muito
bem trabalhado para a época.
O primeiro álbum rendeu
aproximadamente 100.000 cópias,
levando a banda ao estrelato.
Com isso o Seikima II alcançou
um público cada vez maior no
Japão e no mundo. Um dos seus
maiores hits foi a música
El.Do.Ra.Do do álbum “Jigoku
Yori Ai wo Komete”.

Após o álbum duplo Honke &
Ganso a banda encerrou as
atividades e os três
shows feitos no Budokan
(ginásio onde se realizam mutios
shows no Japão) foram históricos
para os fãs da banda. Mesmo
após o término, várias coletâneas
foram lançadas e ainda muitos fãs
estão de plantão acreditando que
o retorno da banda pode estar
próximo. Os fãs, nos quais eu me
incluo, esperam ansiosamente
pelo retorno dessa banda de J-
Metal responsável por influenciar
grupos históricos como X-Japan,
Siam Shade e Sex Machineguns e
que foi uma das mais importantes
para o reconhecimento
internacional da música
japonesa.


