ANO 10

–

N º 2 310 / 2 1 18

–

S Ã O PAU LO, 23 A 29 DE JUNHO D E 2 0 0 7

–

R$ 2,00

contato@jornalnippak.com.br

AGENDA
O CIATE (Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador no Exterior) informa seus
próximos cursos preparatórios
para quem pretende trabalhar
no Japão. No dia 26/06 (terça-feira), o tema será “Regras
básicas para estrangeiros e
leis trabalhistas do Japão”, e
no dia 29 (sexta-feira), “Aumentando a sua auto– estima”.
Os cursos são gratuitos e acontecem sempre das 14 às 16h30.
O Ciate fica na Rua São Joaquim, 381, 1º andar, sala 11 (prédio do Bunkyo). Informações
pelo tel.: 11/3207-9014.

www. j o r n a l n i p pa k . c o m . b r

Câmara Municipal de SP instala
comissão para festejos dos 100 anos
JORNAL NIPPAK

Os três vereadores nikkeis de
São Paulo (Ushitaro Kamia,
Aurélio Nomura e Jooji
Hato), a exemplo da Câmara
dos Deputados e do
Itamaraty, também pegam
carona nos 99 anos de imigração japonesa e nos trabalhos direcionados às comemorações do Centenário e
instalam a comissão da Câmara Municipal de São Paulo. Em solenidade ocorrida no
último dia 18, os três, acompanhados de demais autoridades e lideranças da própria
Câmara, deram o pontapé inicial para os trabalhos. A primeira ação será uma audiência com o prefeito paulista
Gilberto Kassab, para tentar
a aprovação de recursos municipais para os festejos.

O BUNKA SBC (União Cultural Nipo-Brasileira de São
Bernardo do Campo) realiza
hoje (23), a partir das 17h, em
sua sede (Rua Bragança, 15,
Vila Gonçalves), a sua tradicional Festa Junina. Além de
comidas típicas da época
(churrasquinhos, pastel, pipoca, cachorro quente, doces,
etc), haverá venda de udon e
yakissoba. Barracas de jogos
(bingos, pesca, canaleta, entre
outras), prometem muita diversão. Ingresso: R$ 10,00. Informações pelo tel.: 11/4125-6015.
O “ARRAIAR” DOS GIGANTES será no dia 30 de
junho com muitos jogos, comidas típicas e dança de quadrilha, entre outras atrações. A
festa terá início às 12 horas nas
dependências do São Paulo
Gigante Beisebol e Softbol Clube campo do Gigante (Rua
Abraão Ribeiro, 497, Barra
Funda).

———––––––—— | pág 4

Festa da Cerejeira de Piedade é Em Brasília, Câmara dos Deputados presta
realizada em novo local
homenagens aos 99 anos de imigração
DIVULGAÇÃO

A GRANDE CONFRATERNIZAÇÃO em prol do
“Projeto Cáritas – Educando
por um mundo melhor” acontece amanhã (24), das 10 às
14h30 (al,oco das 11h30 às
12h30. Haverá barracas de alimentação (obentô, churrasco,
pastel e doces, entre outras
iguarias), além do tradicional
bingo com prêmios valiosos
como um automóvel Gol,
notebook Itautec, TV Tela Plana 29’ e câmera digital. A renda será utilizada para implementar as Normas de Segurança da Escola. Contribuição:
R$ 10,00. Local: Pedro
Paulino dos Santos, 157, São
Mateus (SP). Informações
pelo tel.: 11/6919-9543.
A AULA DE CULINÁRIA
da Associação Beneficente
Feminina “Esperança” está
programada para o dia 30 de
junho, a partir das 14h. No cardápio, receitas variadas preparadas com carne moída e sobremesa (surpresa). Local:
Rua São Joaquim, 381, 5º andar, sala 53 (prédio do Bunkyo).
Informações pelos telefones:
11/3208-3249 / 3209-1890.
O CENTRO EDUCACIONAL PIONEIRO realizará
sua Festa Junina 2007 no dia
1º de julho, a partir das 10h, na
Av. Dr. Altino Arantes, 1098,
Vila Clementino (SP). Haverá
comidas típicas e muitas brincadeiras. Informações pelo
tel.: 11/5070-3033
O URUMA convida a todos
para participarem da Festa
Junina que acontece amanhã
(24), a partir das 16h. O evento é organizado pelo Seinen da
associação, que fica na Rua
Bacuriti, 75, Parque do
Jaçatuba, em Santo André (SP)

SÔNIA BAIOCCHI/AGÊNCIA CÂMARA

A tradicional Festa da
Cerejeira de Piedade
(SP) deixará, pela primeira vez, de ser realizada na sede da associação da cidade.
Nesta edição do
evento, que acontece
em 1º de julho, a festividade será realizada na Av. Leonel Ribeiro de Paiva, conhecida como marginal direita. Este será
o primeiro ano que a
festa é organizada em
parceria com a Prefeitura Municipal.

Na semana em que se comemora os 99 anos de imigração japonesa no Brasil, a
Câmara dos Deputados em
Brasília também prestou sua
homenagem. O presidente da
Câmara, Arlindo Chinaglia,
ressaltou, na abertura de sessão solene em homenagem à
imigração japonesa no Brasil,
na última terça-feira (19) o
crescimento da cooperação
entre Brasil e Japão e os fortes laços de amizade entre os
dois países. Um dia antes, tiu assuntos pertinentes entre o etanol e a instalação da tv
uma audiência pública discu- Brasil e Japão, dentre os quais digital.

————–—–––—————–—–––————– | pág 5

Cariocas também
levarão Centenário
para passarela

Aos 16 anos, Tammy Takagi
estréia em Jogos Pan-Americanos

————–—–––—————————–—–––————–––—–––————– | pág 6

Em São Paulo, a escola de
samba Unidos de Vila Maria
apresentou seu enredo no úlSATIRO SODRÉ
A jovem atleta irá retimo dia 18, que homenageapresentar o Brasil na
rá o Centenário. Na mesma
disputa pela medalha
semana, os cariocas também
nos saltos ornamentais.
aprovaram um enredo sobre
A nikkei, ao lado de
os 100 anos. Na cidade maJuliana Veloso, irá salravilhosa, quem ficará a cartar do trampolim de 3
go de mostrar a saga da imimetros e tentará congração é a Porto da Pedra.
quistar o título na moCom o enredo “Tem Pagode
dalidade de salto
no Maru – 100 Anos de Imisincronizado.”Tenho
gração Japonesa no Brasil”,
apostado num novo
a agremiação promete muito
salto para brigar pela
luxo e pompa no desfile do
medalha”, adianta a
ano que vem. Na estrutura
atleta, que foi descomontada pela escola, destaberta por um técnico
que para o teatro kabuki e
do Fluminense quando
fantasias relacionadas com
fazia aulas de natação.
animes e mangás.
————–—–––—————–—–––———––– | pág 11 ————–—–––— | pág 3

Portal do Sol é
inaugurado em
Registro

Emilie Sugai estréia
‘Intimidade das
Imagens’

Considerado por muitos
como o “artista do Centenário”, o artista plástico Yutaka
Toyota inaugurou em Registro, cidade localizada no interior paulista, a primeira obra
alusiva às comemorações e
denominada como “Portal do
Sol”. Repleta de convidados,
a cerimônia mostrou que não
só a cidade, como também a
região do Vale do Ribeira,
estão mais que engajados
para 2008. Segundo o prefeito, Clóvis Vieira Mendes,
a comissão municipal tem trabalhado com afinco “para homenagear a comunidade japonesa, que tanto contribuiu
para o crescimento da cidade e do próprio País”.
————–—–––— | pág 8

Com concepção e direção de
Emilie Sugai, o espetáculo de
dança Intimidade das Imagens com as bailarinas Emilie
Sugai e Cristina Salmistraro
estréia hoje (23), às 19h30,
no Espaço Décimo Primeiro
Andar, da Unidade Provisória Sesc Avenida Paulista. O
ponto de partida para este espetáculo é o conto “O Espelho”, de Guimarães Rosa, do
livro Primeiras Estórias e os
movimentos são estruturados
no butô. Já a cenografia foi
constituída a partir das necessidades surgidas nas improvisações e cenas. É quase uma
anti-cenografia, formada pelos elementos que as dançarinas usam.
—————–—— | pág 12

JORNAL NIPPAK

2

São Paulo, 23 de junho de 2007

MARCUS IIZUKA
SUSHI – A cidade de Registro sediou nos dias 16 e 17 a 12ª Festa do Sushi. A
realização foi da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Registro, prefeitura de
Registro, Comissão do Centenário da Imigração Japonesa, Unesp e Registro
Baseball Clube.

Praça de alimentação

DRAGONS – Dia 16,
no Centro Esportivo
Dragons, em Itapecerica da Serra, aconteceu
a Festa Junina reunindo
jovens e adultos, que
participaram das tradicionais brincadeiras e
aproveitaram das comidas típicas.

Evaldo Yamaoka e Antonio Ogawa
(Presidente do Dragons)

Satoru Sassaki (coordenador do evento)

PORTA DO SOL – Antes da
Festa do Sushi, autoridades
participaram da cerimônia de
inauguração da escultura Portal do Sol, na praça da Integração, localizada em Registro. Presentes, Nilton José
Hirota da Silva, presidente da
Câmara; Orídio Shimizu, representando o Banco Sudameris e patrocinador do projeto; Rubens Shimizu, presidente do Bunkyo; e Mario
Sakugawa, presidente do
RBBC, discursaram.

Cerimônia do incenso.

CULTO RELIGIOSO – No dia 18, comemorou-se a 99ª Imigração japonesa no Brasil,
em evento no Bunkyo.
Com a participação do
grande público, foi realizado o Culto Budista
em Memória dos Imigrantes, no Grande Auditório da entidade.

Demonstração do grupo de taikô

Dep. federal Walter Ihoshi

Artista plástico Yutaka Toyota

Kokei Uehara (presidente do Bunkyo)

SP TURISMO – Dia 20 aconteceu uma reunião no SP
Turismo, Anhembi, abordando os Grupos de Trabalho
coordenado pelo Caio L. Carvalho para a realização do
Centenário da Imigração Japonesa no Brasil.

Manoel Chikaoka (chefe de gabinete) e
Clóvis Viera Mendes (prefeito)

Autoridades inauguram o monumento

O monumento Portal do Sol.

Ooops!

Ushitaro Kamia, Jooji Hato, Kokei Uehara, Caio Carvalho e Jiro
Maruhashi durante encontro

TRAVESSIAS – A exposição
Travessias foi inaugurada no último dia 19, mostrando os caminhos de artistas imigrantes do
pós-guerra em comemoração
ao centenário da imigração japonesa no Brasil. O cônsul geral Massuo Nishibayashi e a
cosulesa Kikuko participaram
da cerimônia de abertura. Expositores: Hisao Ohara, Kenichi Hirota, Tomoshigue Kusuno e Yukio Suzuki.

• O Museu de Arte Contemporânea recebe inscrições
para o Salão Paranaense .Os
artistas interessados em participar da 62ª edição do Salão Paranaense de Artes já
podem enviar seus trabalhos. O prazo final para a
entrega dos portfólios é 1°
de setembro. O Salão está
dividido em três segmentos:
Artistas Nacionais Convidados; Artistas do Mercosul
Convidados e Participação

Kazuo Wakabayashi, Bin Kondo, Mitsue Hosoido, Kenichi Kaneko,
Yutaka Toyota, Shoko Suzuki e Mariko Kaneko.
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Espontânea. “O Salão Paranaense é muito importante,
não só por sua antigüidade,
mas também por contar com
a participação de grandes nomes da arte brasileira, como
Tomie Ohtake e Ianelli entre
outros”, afirma Alfi Vivern, diretor do Museu de Arte Contemporânea. Criado em 1944,
o Salão Paranaense é o evento mais tradicional promovido pelo Museu. O Museu de
Arte Contemporânea fica na

rua Des. Westphalen, n° 16,
CEP 80.010-110, Curitiba –
PR. Os artistas nacionais
convidados e os de participação espontânea receberão
um prêmio de participação
no valor de R$ 8.000, transporte, hospedagem e alimentação em Curitiba, por cinco
dias.
• Decreto 46.828/05 com alterações nos decretos
46.908/06 e 47.315/06 institui que o Grupo de trabalho

para a realização da comemoração do Centenário da
Imigração Japonesa tem
coordenação de Caio Carvalho (São Paulo Turismo)
e Heraldo Galvão (suplente
do Coordenador). Membros
participantes do grupo são:
Priscila Akemi Beltrame,
Teruyo Hayakawa, representando a Secretaria Municipal de Educação; Elisabete Honda, Secretaria Municipal da Cultura.
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CARNAVAL

HOMENAGENS

Associação e Governo japonês
escolhem homenageados

Porto da Pedra mostrará 100
anos na Marques de Sapucaí

JORNAL NIPPAK

DIVULGAÇÃO

P

rimeiro foi a escola de
samba paulista Vila
Maria, que apresentou
seu enredo oficialmente, denominado “Irashaimassê – Milênio de Cultura e Sabedoria no
Centenário da Imigração”, sna
última segunda-feira. Agora é
a vez dos 100 anos da imigração cair no samba na cidade
dita como a sede do Carnaval
brasileiro, com a escola carioca Porto da Pedra. Após discussões sobre qual tema a
agremiação iria mostrar em
2008, a diretoria geral fechou
com “Centenário da Imigração”. E com promessas de
muita pompa e luxo no desfile.
A primeira medida para a
realização do desfile referente
ao Centenário foi entrar em
contato com a Associação para
Comemoração do Centenário
da Imigração Japonesa no Brasil, para pedir apoio e ser inserido dentro do calendário oficial das comemorações. Na prática, o que a escola quer mesmo é o selo comemorativo. Segundo a Associação, o pedido
está sendo avaliado e, possivelmente, contará com a a marca
oficial.
Enquanto espera pela posição oficial, integrantes da escola – que ficou em décimo
lugar no Carnaval passado –
já trabalha para a confecção
das fantasias e dos carros alegóricos. Até mesmo o enredo
já está definido: “100 Anos de
Imigração Japonesa - Tem
Pagode no Maru”, em referênNome: Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra
Grupo: Especial
Cores: vermelho e branco
Samba-enredo: 100 Anos de
Imigração Japonesa – Tem Pagode no Maru
Símbolo: Tigre
Títulos de campeã: nenhum
Componentes: não informado
Histórico: Um time de futebol
com o mesmo nome deu origem à escola. Fundada em 3 de
março de 1978, a escola do município de São Gonçalo, desfilou em 1975 e 76, antes de virar
um bloco profissional, em 1978.

Lideranças detalharam planos para homenagear nikkeis

Carnavalesco Mario Borrielo será o responsável por estruturar o desfile da escola carioca

cia ao primeiro navio a desembarcar em solo brasileiro trazendo imigrantes japoneses.
No enredo, tem-se uma noção de como a escola mostrará a saga dos japoneses no
Brasil. De início, a Porto da
Pedra iniciará a apresentação
com o teatro kabuki, uma das
formas mais tradicionais de
arte japonesa. Segundo o presidente da escola, Uberlan Jorge de Oliveira, a idéia é mostrar toda a história e riqueza
da cultura nipônica que hoje se
encontra no Brasil.
Símbolo da escola, o tigre
usado no desfile se transfor-

mará em Torá (tigre no horóscopo chinês), para saudar os
antepassados. Como complemento, o Templo Dourado de
Kinkaku Ji também estará presente. De acordo com a diretoria, as fantasias, serão baseadas nos desenhos japoneses
(mangás e animes).
Outra ala que deve fazer
sucesso na Sapucaí será a dos
dekasseguis. Assim como a
escola mostrará a história dos
pioneiros da imigração no
Braisl, a idéia é contar a vida
dos trabalhadores brasileiros,
que fizeram o caminho inverso e que hoje somam mais de

300 mil espalhados pelo arquipélago.
Para comandar os trabalhos, a Porto da Pedra fechou
com o carnavalesco Mario
Borrielo para estruturar o desfile. Renomado entre as próprias escolas cariocas, o carnavalesco já passou pela Império Serrano, União da Ilha e
Salgueiro, na qual foi campeão
em 1993. Seu último desfile foi
em 2005, quando assinou o
desfile da Tradição. “Quero ir
ao Japão para aprender um
pouco da cultura e trazer novidades para o CArnaval do
ano que vem”, diz.

Em São Paulo, Unidos de Vila Maria apresenta enredo
NIKKEY SHIMBUN

Com a presença de personalidades como o apresentador da Rede Globo Chico
Pinheiro e da cantora Lecy
Brandão, a Unidos de Vila
Maria apresentou oficialmente seu enredo para o Carnaval 2008, na última segundafeira (18). Reunidos na sede
da escola, localizada na zona
norte paulista, membros, diretoria e convidados da comunidade puderam ver em
primeira mão como será o
desfile no Sambódromo, em
2008.

Durante coletiva de imprensa com a mídia nikkei, a
Associação para Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil anunciou os planos traçados pela
comissão de Homenagens, responsável por escolher e nomear personalidades para a entrega de outorgas durante os
festejos do ano que vem.
Ao todo, serão duas homenagens: o Diploma de Honra
ao Mérito do Ministério dos
Negócios Estrangeiros do Japão; e a Ordem do Mérito
Kasato Maru. Ambas visam
prestar a devida homenagem
aos imigrantes que contribuíram para o desenvolvimento
tanto da comunidade nipo-brasileira quanto do próprio País.
Para a primeira homenagem, a outorga será concedida a pessoa ou entidade que
contribuíram de alguma forma
com a imigração japonesa. De
acordo com os organizadores,
serão contempladas 100 pessoas físicas e 25 jurídicas.
Cabe à comissão de Homenagens escolher preliminarmente os candidatos e encaminhar
ao Consulado Geral do Japão.
Dentre os critérios, o indicado
tem de ter equilíbrio entre as
áreas de atuação, que a atividade tenha sido exercida por
mais de 10 anos, não ter sido
condecorado pelo Governo

Japonês, idade média de 70
anos e ter ascendência japonesa.
Quanto à Ordem do Mérito
Kasato Maru, entre 200 e 250
pessoas serão agraciadas com
o prêmio e terão de seguir critérios como a comprovação de
ter prestado serviços nas áreas
de Humanas, Exatas e Biológicas por pelo menos cinco anos;
não haverá restrição de idade,
além de ser consideradas indicações de pessoas já falecidas.
Os homenageados receberão
um diploma de honra ao mérito
e uma estatueta.
Para o coordenador da comissão de Homenagens,
Tomio Katsuragawa, a expectativa é que venham muitas
indicações, do Brasil inteiro.
“Realmente trata-se de uma
iniciativa que visa homenagear os imigrantes e aqueles que
batalharam pelos nikkeis. A
expectativa é muito boa e acredito que será muito difícil escolher os que serão condecorados”, disse.
Segundo a Associação, comunicados já estão sendo encaminhados para entidades,
para que se possa escolher e
selecionar os currículos. Pra
mais informações, o tel é 11/
3209- 3875 ou pelo e-mail:
homenagem@centenario2008.
org.br.
(Rodrigo Meikaru)

CONDECORAÇÃO

Delegado Mário Ikeda recebe
título de ‘Cidadão Paulistano’
JORNAL NIPPAK

Passistas mostraram parte da ginga que estará no Sambódromo

BUNKYO

Aprovação de mais representantes regionais e estruturação
do Bunkyonet são novidades em reunião de diretoria
JORNAL NIPPAK

Diretores e membros das
mais diversas comissões estiveram reunidos no último dia
15 nas dependências do Bunkyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assistência Social) para uma primeira reunião oficial após a nomeação da nova diretoria. Em
pauta, ações que devem fazer
parte da renovação da entidade, proposta durante a posse
dos novos dirigentes.
Além dos principais diretores executivos, participaram da
reunião membros das diversas
comissões existentes hoje dentro da entidade, além de alguns
conselheiros e representantes
regionais.
A grande novidade na ocasião foi justamente o incremento no número de representantes, pulando de 15 para 25.
Agora, entram na lista as regionais Litoral Paulista (Santos),
Bragantina (Atibaia), Vale do
Ribeira (Registro), Alta
Mogiana (Ribeirão Preto), Rio
de Janeiro, Minas Gerais,
Campo Grande (Mato Grosso
do Sul), Centro Oeste (Distrito Federal), Pará e Amazonas.
A principal missão é fazer com
que cada uma delas trabalhe

Nova diretoria posa para foto oficial com planos de estruturação

para divulgar a cultura japonesa
e ampliar os contatos do Bunkyo paulista.
Ao final, todos os presentes aprovaram a entrada de
novos representantes. Para o
presidente do Bunkyo, Kokei
Uehara, a entrada de novos
membros representa não só o
fortalecimento da entidade,
mas a da união entre os nikkeis.
“São ações que vem para somar. Estamos trabalhando
cada vez mais para que mais
pessoas ajudem o Bunkyo e a
própria comunidade”, disse
Uehara. Apesar do tom otimista, a inserção de novas en-

tidades vem de encontro com
as críticas: a de que o Bunkyo
não dá espaço e nem congrega as associações espalhadas
Brasil afora.
Além da aprovação dos
membros regionais, a nova diretoria fechou uma das comissões mais representativas
dentro da própria entidade: a
Jurídica. Além do presidente,
Tuyoci Ohara, completam o
grupo Kiyoshi Harada, André
Hayashi, Flavio Oshikiri, Jorge Nagado, Junzo Katayama,
Kazuo Watanabe, Mário
Iwamizu, Ricardo Sasaki e
Roque Komatsu.

Bunkyonet – Durante o encontro, outro assunto que ganhou destaque foi o investimento na rede Bunkyonet. Criado
e desenvolvido para ser uma
ferramenta de interligação com
entidades paulistas e de outros
estados, até agora o sistema não
mostrou suas ações efetivas.
Mas a situação promete
mudar, segundo o vice-presidente da comissão, Eiji Denda. Para
assegurar a “decolagem” do
Bunkyonet, foi fechado um
acordo com uma empresa de
informática, a fim de dinamizar
o sistema.
Para Denda, uma das saídas
encontradas é fazer com que o
Bunkyonet trabalhe como se
fosse um portal. Por lá, seria
possível, por exemplo, mapear
as entidades espalhadas pelo
Brasil e, aos interessados, obter
detalhes e contatos.
“Todo o sistema seria introduzido e comandado pelo Bunkyo. Acho que tendo parcerias efetivas e fortes fechadas,
o Bunkyonet será uma forma
de agregar a comunidade”,
falou Denda, sem, contudo, indicar a data de lançamento
oficial.
(Rodrigo Meikaru)

Delegado Mario Ikeda durante homenagem na Câmara Municipal

Através de uma iniciativa
do vereador Jooji Hato
(PMDB-SP), o delegado Mário Kiyotaka Ikeda recebeu,
durante sessão solene realizada na noite da última segundafeira (18) no Salão Nobre da
Câmara Municipal de São Paulo, o “Título de Cidadão Paulistano”. A condecoração é
uma homenagem dada àquelas pessoas que prestaram relevantes serviços à cidade de
São Paulo.
Além do proponente da homenagem, compuseram a
mesa o cônsul-geral adjunto do
Japão Jiro Maruhashi; o prefeito do município de Assaí
(PR), Michel Ângelo Bontempo; o prefeito de Nova Santa
Bárbara (PR), Júlio Bittencourt; o prefeito de Santa Cecília do Pavão (PR), Edmar
Aparecido Pereira dos Santos;
o prefeito de São Sebastião da
Moreira (PR), Jorge Tarasuni;
o presidente da Câmara Municipal de Assaí (PR), Januário
Silvério; o presidente da Comissão de Direito da Propriedade Imaterial, Paulo Oliver;
o professor e maestro

Massaichi Shimada; o presidente regional da Associação
dos Delegados da Polícia Federal do Brasil, Otelo Teles de
Andrade; o jornalista Carlos
Cavalcanti e o vereador
Ushitaro Kamia (DEM).
Polícia Federal - Nascido
em 23 de março de 1945 no
município de Assaí, interior do
Paraná, Mário Kiyotaka Ikeda
formou-se em Direito e Administração Pública pela Universidade Estadual de Londrina
(PR).
Iniciou sua carreira como
advogado, quando em 1975,
ingressou na área da Segurança Pública como agente da
Polícia Federal. Destacou-se
como delegado da PF, onde
permaneceu vinte anos até se
aposentar.
Durante o período em que
foi delegado, chefiou a segurança da visita ao Brasil do
imperador e dos príncipes do
Japão. Mário Kiyotaka é neto
de Kindiro Takeda, um dos japoneses a integrar a primeira
imigração ao Brasil no navio
Kassato Maru em 1908.
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CENTENÁRIO

Câmara Municipal lança Comissão
Especial para cuidar de Centenário
JORNAL NIPPAK

E

m comemoração aos 99
anos de imigração japonesa no Brasil e quatro
dias depois do Itamaraty lançar sua comissão pró-Centenário, agora é a vez da Câmara Municipal de São Paulo dar
o pontapé oficial para os trabalhos relativos aos 100 anos
de imigração japonesa no Brasil, a ser comemorado no ano
que vem. O evento oficial
aconteceu na última segundafeira (18) no plenário da Câmara.
Composta inicialmente
pelos vereadores Aurélio Nomura (PV), Ushitaro Kamia
(DEM), Jooji Hato (PMDB)
e Antonio Goulart (PMDB),
o grupo tem como principal
objetivo facilitar a organização dos festejos do centenário. A solenidade foi conduzi- Lideranças políticas asseguram que trabalhos terão apoio de Prefeitura e de entidades nikkeis
da por Nomura, que também
presidirá a Comissão Extra- lação oficial da Comissão é o jeto pronto para ser entregue, lideranças da Câmara, mas no
ordinária. Também participa- início de um trabalho que pro- faltando apenas fechar alguns total a expectativa é de que
ram do evento, o cônsul-ge- mete trazer resultados con- detalhes. Com isso pronto, ten- cerca de 10 vereadores façam
cretos. O primeiro taremos negociar os recursos parte das reuniões e tomadas
ral adjunto do Jadeles é a liberação municipais, que têm de ser de decisões.
pão Jiro MaruhaAlém da ala política, Noshi; o presidente Primeira ação de recursos junto aprovados ainda neste ano”,
mura
garante que lideranças
explica
Nomura,
acrescentanà
Prefeitura
pauda Associação
será uma
lista. “O primeiro do ainda que a própria Prefei- da própria comunidade serão
para Comemoração do Centená- audiência com o passo é realizar tura já está trabalhando para convidados para que as ações
rio da Imigração prefeito Kassab uma audiência com fechar os representantes de soem mais homogêneas. “Não
o prefeito Gilberto cada secretaria para cuidar trabalhamos somente com as
Japonesa no Braopiniões dos vereadores ou o
sil, Kokei Ueha- para aprovação Kassab para a li- dos assuntos do Centenário.
Sobre os trabalhos da co- pessoal da Câmara. Por isso
beração de verbas
de recursos
ra; o vice-presireferentes ao Cen- missão propriamente, o políti- deixamos em aberto a particidente da São
para 2008
tenário”, explica o co nikkei garante que o grupo pação de qualquer interessaPaulo Turismo,
vereador, ponde- é aberto, não sendo necessá- do da comunidade. Vamos traTasso Gadzanis e
os deputados federais rando que a Comissão estará rio formar um número espe- balhar juntos para a realização
William Woo (PSDB-SP) e à disposição da Associação do cífico de participantes. De iní- de um Centenário histórico”,
cio, somam-se aos quatro finaliza o vereador.
Centenário.
Walter Ihoshi (DEM-SP).
(Rodrigo Meikaru)
“Parece que já há um pro- membros já efetivos mais três
Segundo Nomura, a insta-

Representantes da comunidade se emocionam durante solenidade
Presentes em peso durante a instalação da Comissão da Câmara para os 100
anos, lideranças das mais diversas associações da comunidade comemoraram o lançamento. Para o presidente
da Associação para comemoração do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil, Kokei Uehara, tais medidas “emocionam e fazem
valer a pena a luta pelo Centenário”.
“Vim ao País com apenas 9 anos de idade. Na época, meus pais não tinham a

menor condição financeira e
eu teria que trabalhar na zona
rural. Hoje sou professor da
Escola Politécnica, onde dou
aulas há mais de 50 anos. Sinto-me bastante feliz e orgulhoso com minha trajetória, que
em muito se deve ao povo brasileiro, que sempre reconheceu o meu esforço”, falou
Uehara durante discurso.
Após a solenidade, o professor e engenheiro aposentado
disse que nunca imaginaria
tamanha gratidão por parte do
governo – municipal, estadual e federal.

“Quando vim ao Brasil,
nunca imaginei que algum dia
os mais diferentes escalões
do governo iriam reconhecer
os trabalhos dos velhos imigrantes. É uma honra e uma
responsabilidade a mais para
a realização dos festejos”,
complementou.
O cônsul geral adjunto do
Japão, Jiro Maruhashi, agradeceu à Câmara pela homenagem e também aos brasileiros,
pelo carinho e respeito que
sempre demonstraram com
seu povo. “O espírito criativo,
empreendedor, alegre e har-

monioso do brasileiro, uniu-se
ao sentido de disciplina, organização e determinação do
japonês. Por isso, é preciso
que cada vez mais haja uma
integração entre os dois povos”, disse, sem se esquecer
que 2008 será o Ano de Intercâmbio Brasil-Japão. “A
decisão do presidente Lula
assinalou o reconhecimento
da necessidade de revitalizar
e redimensionar as relações
bilaterais, tanto em temas tradicionais da agenda, quanto
em novos campos de atuação
conjunta”, destacou.

POLÍTICA

Conselho de Ética aprova expulsão de Nishimori do PSDB
DIVULGAÇÃO

Acusado de ir
contra os ideais
do PSDB no Paraná, o deputado
Luiz Nishimori recebeu nesta semana uma notícia
nada boa. O conselho de ética do
partido não perdoou suas últimas
ações e aprovou
parecer favorável
ao pedido de expulsão do partido.
Aliado do governador Requião
desde a legislatura passada, o nikkei continua vo- Nishimori já tem convites de outros partidos
tando com o governo, apesar da orientação autoridades políticas já apostam em um desfecho. Para
partidária.
O encontro, que prometia muitos, a expulsão de Nishiser longo, durou apenas meia mori é dada como certa, tanhora. Somente o prefeito de to que a expectativa da cúSão José dos Pinhais, pula tucana é de que ele deiLeopoldo Meyer, opôs-se à xe a legenda por conta próexpulsão. A decisão final, pria antes disso. “Seria mecontudo, fica por conta da lhor para ele e para o partido
executiva estadual no próxi- que ele encontrasse seu vermo dia 9 de julho. Se decidi- dadeiro caminho”, afirmou o
rem corroborar a posição do presidente da Executiva esconselho de ética, o deputa- tadual tucana, deputado Valdo Nishimori poderá recor- dir Rossoni.
A expulsão do deputado
rer.
Independente da reunião, nikkei faz parte de um pro-

cesso que se iniciou na disputa eleitoral do ano passado, quando o PSDB se dividiu entre uma ala que apoiou
a reeleição de Requião, e
outra que fechou com o candidato de oposição ao governo, senador Osmar Dias
(PDT).
A aliança com o PMDB foi
anulada pela Executiva nacional, o que agravou ainda
mais o racha no PSDB. Após
a reeleição e a posse para o
segundo mandato, no início do
ano, o governador passou a
atacar Beto Richa, em retaliação ao apoio do prefeito a
Osmar no segundo turno. A
Executiva Estadual então
aprovou resolução segundo a
qual o PSDB passaria a fazer

oposição ao governo, e exigindo que os deputados tucanos
na Assembléia seguissem essa
orientação.
Em sua defesa, Nishimori
alega que somente uma nova
convenção estadual do PSDB
poderia determinar a mudança na orientação da legenda.
Apesar da derrota no conselho, ele garantiu que vai resistir. Caso a Executiva estadual confirme a expulsão, ele
pretende recorrer ao Diretório
Nacional, e até à Justiça comum. “Até agora não entendo. Desde que assumi, eu e
quatro deputados apóiam o
governo. Se for para expulsar,
teria que expulsar todos. Tenho que me defender mesmo
que seja expulso”, alegou.

DO EXERCÍCIO DA CIDADANIA EM CASOS
DE DOENÇAS GRAVES – CÂNCER
PARTE II
§ 1º - consideram-se doenças graves, contagiosas ou
incuráveis, a que se refere o
inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia
maligna, cegueira posterior
ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia
grave, doença de Parkinson,
paralisia irreversível e incapacitante, esposidio artrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal
de Paget (osteíte deformante), Sídrome da Imunodeficiência adquirida - AIDS, e
outras que a lei indicar, com
base na medicina especializada.” (grifos nossos)
Da leitura deste dispositivo, conclui-se que a aposentadoria há de ser integral e a
doença que acomete o paciente deve estar prevista em
lei, como no caso de câncer
(neoplasia maligna).
Ainda, dispõe o Art. 190
da referida lei.
“Art. 190. O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço, se acometido de qualquer
das moléstias especificadas
no art. 186, § 1º, passará a
receber o provento integral”.
Este dispositivo ampara o
aposentado com proventos
proporcionais que se acometido, por exemplo, pela
neoplasia maligna tem direito
a receber aposentadoria integral. É difícil reverter este
quadro, pois, a administração,
muitas vezes, atendidas todas
as exigências, indefere o pedido, fazendo o já sofrido paciente buscar as barras dos
tribunais. Mas, exercer a cidadania, buscar um direito é
fundamental. A lei 8.112/90
condiciona a concessão da
aposentadoria à comprovação da doença e a inspeção
por junta médica oficial e é
taxativa no rol das doenças
que ensejam o benefício. Não
faz qualquer outra exigência.
Esclareça-se, neste passo,
que a acima referida lei é federal, mas, no âmbito estadual
e municipal as suas leis específicas no geral, seguem a
lei federal.
B) Aposentadoria do
servidor público militar
Os servidores públicos
militares são regidos por lei
própria, a Lei 6.880, de 09/
12/1980, que dispõe:
“Art. 108. A incapacidade definitiva deve sobrevir em
conseqüência de:
........................
V – tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de
Parkinson, pênfigo, espondilo
artrose anquilosante, nefropatia grave e outras molésti-

as que a lei indicar como base
nas conclusões da medicina
especializada...
..................
§ 2º. Os militares julgados
incapazes por um dos motivos constantes do item V deste artigo somente poderão ser
reformados após a homologação, por Junta Superior de
Saúde, da inspeção de saúde
que concluir pela incapacidade definitiva, obedecendo a
regulamentação específica de
cada Força Singular”.
Ainda, dispõe o seu art.
110, que se o militar for julgado inválido para qualquer
outra atividade profissional,
terá direito, como remuneração, a um soldo correspondente ao grau hierárquico
imediatamente superior ao
que possui ou que possuía na
ativa.
Pela Medida Provisória
2.215-10/2001, nos casos de
incapacidade para o serviço
militar e invalidez, o militar
tem direito ao auxílio invalidez.
C) Aposentadoria do
segurado do INSS
A lei que rege a aposentadoria de paciente acometido de doenças graves previstas em lista elaborada pelos
Ministérios da Saúde e do
Trabalho e da Previdência Social, entre elas a neoplasia
maligna – câncer – é a Lei
8.213, de 24/07/1991, com as
alterações trazidas pela Lei
9.032, de 28/04/1995. Tem
direito o segurado a aposentadoria por invalidez e auxílio-doença.
A aposentadoria por invalidez causada pelo câncer não
tem prazo de carência. É calculada com base na média
aritmética dos últimos salários de contribuição, dos meses imediatamente anteriores
ao afastamento ou da data do
protocolo do requerimento.
O segurado pode levar
seu médico de confiança por
ocasião da perícia médica necessária para a concessão de
aposentadoria por invalidez,
cujo valor, poderá ser acrescido de 25% quando o segurado necessitar de assistência permanente de outra pessoa. Outras informações
complementares podem ser
obtidas através do Prev-fone:
0800-780191.
Como vimos, em relação
à aposentadoria por invalidez,
em casos de câncer, o seu
direito é certo, mas, para
obtê-la, é necessária uma boa
dose de paciência, mas, a perseverança é tudo. Exercer a
cidadania, buscar um direito
é apostar no futuro, e em casos de doenças graves olhar
o futuro é um remédio que
muito ajudará esses pacientes acometidos de câncer.
Nos próximos artigos,
abordaremos os demais direitos.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo
Integrante do Harada Advogados Associados
felicia@haradaadvogados.com.br
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CIDADES/PIEDADE

CIDADES/LONDRINA

Praça é homenagem de
Londrina à imigração japonesa

Festa da Cerejeira ganha apoio
da Prefeitura e muda de local

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A

Festa da Cerejeira, que
se tornou um evento
tradicional no calendário da cidade de Piedade, São
Paulo, será realizada em novo
endereço este ano. Nesta edição, a festividade terá como
atrativo as cerejeiras floradas
na Avenida Leonel Ribeiro de
Paiva, conhecida como marginal direita.
Esta será a primeira vez
que a Festa da Cerejeira contará com a parceria da Prefeitura Municipal de Piedade
para a realização. “Queríamos
popularizar o evento e fazer em
um local mais acessível para
os visitantes. Levamos a idéia
para a comunidade nipo-brasileira e ela foi bem recebida”,
explica o prefeito da cidade,
José Tadeu de Resende.
Além das flores, o público
poderá conferir as opções gastronômicas da praça de alimentação e assistir às apresentações de danças e músicas regionais. A festa acontece no próximo dia 1º de julho, domingo, das 9h às 17h,
em frente a Associação Educacional da Juventude de Piedade.
Florada – Tendo como sede,
até então, a Associação Cultural e Esportiva de Piedade
Kai Kan, a festa não foi realizada nos últimos dois anos

Prefeito e líderes da comunidade observaram maquete temática

Esta será a primeira edição que o evento contará com a parceria da Prefeitura Municipal da cidade

devido a problemas com a
florada das árvores plantadas
no local. “As árvores no Kai
Kan são mais antigas e não
têm mais uma florada uniforme”, justifica o coordenador
administrativo de eventos da
Prefeitura de Piedade,
Toshiro Enomoto, que acrescenta que a localização das
cerejeiras na marginal também contribuem. “Mesmo em

CIDADES/CURITIBA 1

tempo de seca, elas conseguem água do rio”.
O apoio da prefeitura para
as próximas edições da festividade dependerá do sucesso
no domingo. Mas, no que depender da vontade do prefeito
e da associação, a parceria
será tão bem sucedida quanto
a da Festa do Caqui, que atraiu
mais de 50 mil visitantes na
última realização. “Sem o apoio

da comunidade fica difícil, assim como fica difícil sem o
apoio da prefeitura”, finaliza
Resende.
FESTA DA CEREJEIRA DE
PIEDADE
QUANDO: 1º DE JULHO, DAS 9H ÀS 17H
ONDE: AVENIDA LEONEL RIBEIRO DE
PAIVA (EM FRENTE A ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL DA JUVENTUDE DE
PIEDADE)

CIDADES/CURITIBA 2

Assembléia do Paraná celebra Governo japonês condecora
99 anos de imigração japonesa empresário Yoshio Okamura
DIVULGAÇÃO

Para comemorar os 99
anos de imigração japonesa
no Brasil, foi realizada em Curitiba, no dia 18 de junho, uma
solenidade no plenário da Assembléia Legislativa do Paraná, que contou com a presença de representantes da comunidade nipo-brasileira de
Curitiba e do norte do Estado. O evento, organizado para
comemorar o “Dia do Imigrante Japonês”, foi uma iniciativa dos deputados estaduais Rui Hara, Luis Nishimori
e Teruo Kato.
Em seu discurso, o cônsul
geral do Japão, Soichi Sato,
comentou sobre o fato da comunidade nipo-brasileira estar
na quinta geração, com uma
população estimada de 1,4 milhão de habitantes. “Os nikkeis
não representam nem 1% da
população brasileira porém,
com orgulho, vemos que estão
atuando em todos os segmentos da sociedade, inclusive na
política”. Para Sato, isso se
deve aos pioneiros que não
mediram esforços para que
seus descendentes tivessem
acesso à educação.
“Este é um momento especial de agradecimento. Devemos agradecer aos pioneiros
que tiveram a coragem de dei-

xar suas terras em busca de
novas oportunidades e agradecer também ao povo brasileiro
que tão bem acolheu os imigrantes japoneses”, disse Rui
Hara ao comentar que o maior tesouro deixado pelos pioneiros é o respeito que a comunidade nikkei tem perante
a sociedade brasileira.
Para Luis Nishimori, autor
da lei 14.434, que institui o “Dia
do Imigrante Japonês”, a história foi escrita pelos 781 imigrantes que, com espírito de
bravura, vieram ao Brasil. Segundo o deputado, já está
acertado que no dia 22 de junho de 2008, membros da família imperial virão ao Brasil e
deverão participar das comemorações em Rolândia, norte
do Paraná.
Teruo Kato disse que estava muito emocionado em participar da comemoração que
antecede ao centenário. Comentou que os três deputados
estaduais (Kato,Hara e Nishimori) tem uma grande responsabilidade, que é o de continuar a fazer do Paraná um Estado de progresso. “Assim como
os imigrantes japoneses, sabemos que a educação é a alavanca para o progresso dos
paranaenses”.
DIVULGAÇÃO

SÃO BERNARDO DO CAMPO – Em comemoração aos
99 anos da Imigração Japonesa no Brasil, São Bernardo do
Campo realizou na Camara Municipal, através da lei 4629/98
de autoria do vereador licenciado e atual secretário municipal de Planejamento e Tecnologia da Informação, Hiroyuki
Minami, a sessão solene em homenagem aos imigrantes japoneses e seus descendentes. O homenageado desta solenidade foi Toshiharu Matsuda. Entre as autoridades presentes
estavam o cônsul adjunto do Japão, Jiro Maruyashi, o vereador Ary de Oliveira e o deputado federal William Woo.

O empresário Yoshio
Okamura recebeu do governo japonês a condecoração “Ordem do Sol Nascente, Raios de Ouro e
Prata” em reconhecimento aos relevantes serviços
prestados à comunidade. A
condecoração foi entregue
no dia 13 de junho, em Curitiba (PR), pelo cônsul geral do Japão no Paraná, Yoshio Okamura (esq) e Soichi Sato
Soichi Sato. O evento contou com a presença de famili- Paraná que fundou, em 1965,
ares, amigos e dos deputados a Yok Equipamentos S/A, emestaduais Rui Hara e Luis Ni- presa onde até hoje ocupa o
shimori.
cargo de diretor-presidente.
Em nome do governo japoEm toda sua vida, Okamura
nês, o cônsul agradeceu a Oka- tem trabalhado em prol da comura o trabalho realizado em munidade nipo-brasileira. Como
prol da comunidade nipo-bra- vice-presidente da comissão de
sileira. “Estamos às vésperas construção da Casa dos Estuda comemoração do centená- dantes da Associação Benefirio e pediria ao senhor Oka- cente Nipo-Brasileira de Curimura que continue ajudando, tiba (Cenibra), ajudou a angaripois muitos eventos estão mar- ar recursos para que a obra
cados para festejar esta me- fosse concluída em 1979. Como
morável data”.
presidente da Associação BeOkamura agradeceu a to- neficente Nipo-Brasileira de
dos que o ajudaram a conquis- Curitiba, criou a comissão de
tar a homenagem. “Nunca pen- pesquisa do curso de japonês
sei que um dia teria a oportu- e, em setembro de 1983, iniciou
nidade de receber tão alta dis- as aulas para aproximadamentinção e, se isto ocorreu, é gra- te 100 alunos, contribuindo para
ças ao apoio da família e de o desenvolvimento no ensino da
tantas pessoas que ajudaram língua japonesa em Curitiba.
nesta empreitada”.
Como vice-presidente da
Câmara do Comércio e IndúsPerfil – Yoshio Okamura nas- tria Brasil-Japão do Paraná,
ceu em 20 de setembro de tem auxiliado no intercâmbio
1929, em Hiroshima, Japão, e econômico Japão-Brasil, asaos sete anos, em 1936, veio sessorando as empresas japopara o Brasil. A família Oka- nesas que se instalaram no
mura morou em São Paulo até Paraná. Como presidente da
1939, quando se mudou para Yok Equipamentos, contribuiu
Assai, cidade localizada no para o desenvolvimento de
norte do Paraná. Assim que se maquinários agrícolas trazencasou, em 1953, mudou-se do a modernidade aos agriculpara Curitiba. Foi na capital do tores.

O prefeito de Londrina,
Nelson Micheleti, apresentou
no último dia 18, no prédio da
Prefeitura, a maquete da Praça da Imigração Japonesa
Tomi Nakagawa e o projeto
dos festejos do Centenário.
Segundo ele, a comemoração
do centenário da imigração em
2008 não se resume apenas a
uma festa, “mas prepara símbolos e valores para as futuras gerações”. “Os japoneses
são fundamentais para o crescimento e o desenvolvimento
da cidade e região. Eles produziram muitas riquezas, foram os primeiros compradores
de lotes da Companhia de Terra, em 1930, e trouxeram a
experiência e o conhecimento
de técnicas agrícolas que ajudaram muitas famílias no início da nossa cidade”, lembrou
o prefeito, acrescentando que
“no momento em que o mundo vive diversos conflitos étnicos, Londrina e Brasil dão um
exemplo de convivência harmônica, integração pacífica e
troca de valores culturais”.
Para Nedson, “a imigração
japonesa ao País simbolizou
tudo isso”. “Eles trouxeram
para nós o respeito aos antepassados, a importância da família e do trabalho”, destacou.
A praça, desenhada pela arquiteta Marize Ceccato, será
construída pela Prefeitura de
Londrina, em parceria com a
comissão do Imin-100 e a iniciativa privada, a um custo
aproximado de R$ 800 mil.
Com um total de 9.407,13 m²,

será inspirada nos jardins japoneses e receberá um monumento de mais de 20 metros
de altura, doado pelo artista
plástico Yutaka Toyota. “É uma
praça belíssima. Uma homenagem que a cidade presta a
uma história interligada ao sucesso de Londrina. A praça vai
perpetuar no coração da cidade, a história dessa etnia em
nossas vidas”, afirmou o prefeito.
Desafio – O presidente da
comissão Imin-100, Atsushi
Yoshii, disse que estava feliz
pela parceria da prefeitura
com a comunidade japonesa.
“Fomos honrado com a praça
que vai homenagear a nossa
imigração”, apontou. Para ele,
a comemoração do centenário
na cidade, vai apontar um caminho para a evolução das futuras gerações. “O Imin-100
está lançado e o desafio é realizar um evento que deixe um
legado para as futuras gerações”, destacou. A festa oficial do Imin-100 será de 18 a 22
de junho de 2008, no Parque
de Exposições Governador
Ney Braga.
Para o deputado federal
André Vargas, a imigração japonesa marcou profundamente a história do norte do Paraná. “Desde criança convivo
com essa cultura de onde
aprendi valores como gratidão
pela vida, amor ao trabalho”,
declarou. Ele lembrou de legados culturais, como a organização da agricultura familiar.

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Missa homenageia os primeiros
imigrantes japoneses no País
DIVULGAÇÃO

Cerimônia religiosa reuniu 150 pessoas na Praça dos Imigrantes

A comunidade nipo-brasileira de Mogi das Cruzes comemorou os 99 anos da imigração japonesa no Brasil e os 88
anos da chegada dos pioneiro
à cidade com a celebração de
uma missa campal na Praça
dos Imigrantes, que reuniu cerca de 150 pessoas.
Além da celebração religiosa, o evento também contou
com uma apresentação de
taikô.
Em seu discurso, o prefeito
Junji Abe destacou a participação da comunidade japonesa no progresso de Mogi das
Cruzes e o projeto do Parque
Centenário, que irá homenagear os 100 anos da imigração,
como um marco para a cidade.
“Tenho me reunido com
empresários e pedido a colaboração deles para que, no ano
que vem, possamos instituir
uma obra para perpetuar em
nossos corações o centenário
da imigração japonesa. Tenho
absoluta certeza que esse parque servirá para acomodar os
anseios de todos nós, irmãos

mogianos, paulistas e brasileiros”, afirmou o prefeito.
O Parque Centenário também foi destacado pelo presidente do Bunkyo, Kioji Nakayama. “Em todos esses anos,
os japoneses conseguiram difundir sua cultura no Brasil, em
setores como a alimentação,
com o sushi, e no esporte, com
o judô. Na comemoração dos
100 anos da imigração, nosso
prefeito presenteará a população com o Parque Centenário.
Junji, muito obrigado por esse
movimento”, afirmou.
A missa foi celebrada pelo
frei Nestor Marin, da paróquia
São Maximiliano Kobe. Ele
destacou da importância de
lembrar dos primeiros japoneses que chegaram ao Brasil.
“Se estamos celebrando
99 anos de imigração de um
povo diferente, com cultura
diferente e costumes diferentes é porque tivemos heróis.
Se esquecermos o que eles
trouxeram para cá, perderemos um pouco da esperança
de quem veio ao Brasil”, disse o religioso.
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EM BRASÍLIA

Cerimônia marca homenagem da
Câmara aos 99 anos de imigração
SALU PARENTE

N

a semana passada foi
a vez do Itamaraty homenagear a imigração
japonesa e oficializar a Comissão Nacional que cuidará dos
preparativos do festejo na esfera governamental. Agora, é
a vez da Câmara dos Deputados prestar sua homenagem ao
realizar sessão solene e um
fórum de debates para mapear
os pontos onde Brasil e Japão
podem ser mais próximos. O
evento aconteceu nos últimos
dias 18 e 19, em Brasília, reunindo, além de lideranças políticas, personalidades da comunidade.
O presidente da Câmara,
Arlindo Chinaglia, ressaltou, na
abertura de sessão solene em
homenagem à imigração japonesa no Brasil, na última terça-feira (19) o crescimento da
cooperação entre Brasil e Japão e os fortes laços de amizade entre os dois países. “O
passado de lutas e conquistas
que marcaram o inicio dessa
relação é um sinal das muitas
realizações que nos esperam”,
afirmou, lembrando a chegada dos primeiros imigrantes
japoneses em Santos. A sessão homenageou os 99 anos da
imigração japonesa no Brasil
e também integrou as ações
preparativas para as comemorações do centenário em 2008.
“A recente conjuntura econômica acabou nos permitindo retribuir, em diferente escala, um pouco do suor e da

Presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia conduziu o encontro com políticos e lideranças nikkeis

dedicação dos primeiros imigrantes japoneses”, afirmou o
presidente da Câmara. Ele
observou que, desde os anos
1980, descendentes dos imigrantes japoneses no Brasil
começara a fazer caminho inverso para trabalhar no Japão.
“A inversão desse fluxo migratório já é responsável por mais
de 300 mil brasileiros, que contribuem com seu trabalho para
o desenvolvimento japonês”,
acrescentou.
Coragem e determinação Em seu pronunciamento, o
presidente da Câmara reco-

nheceu “a coragem, a determinação e a tenacidade” dos
imigrantes que “se dispuseram
a enfrentar todo tipo de adversidade para começar uma nova
vida em terra totalmente desconhecida”. Ele lembrou que
a vinda dos primeiros imigrantes japoneses não ocorreu ao
acaso, foi fruto de um acordo
entre os governos do Brasil e
do Japão, que tinham interesses convergentes. “O Brasil
precisava de mão-de-obra
para as lavouras do café, e o
Japão já enfrentava uma crise
demográfica, com o campo e
cidades superpovoados.

Chinaglia destacou que, na
década de 1930, o Brasil já
reunia a maior população de
japoneses fora do Japão.
Ao abordar as dificuldades
enfrentadas pelos imigrantes
japoneses, ele recordou a perseguição durante da Segunda
Guerra Mundial, quando o Brasil declarou guerra ao Japão e
a imigração chegou a ser proibida. “O presidente Getúlio
Vargas proibiu o uso da língua
japonesa em território brasileiro, e qualquer manifestação
que simbolizasse a cultura japonesa era crime”, ressaltou.
(com Agência Câmara)

Embaixador destaca fortalecimento do intercâmbio comercial
SÔNIA BAIOCCHI

Antes da sessão solene
do último dia 19, o grupo Brasil-Japão e a Comissão de
Relações Exteriores e de
Defesa Nacional realizaram
uma audiência pública sobre
os planos para as comemorações do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil. Foram convidados para
participar do debate a diretora do Departamento da
Ásia e Oceania do Ministério das Relações Exteriores,
embaixadora Regina Maria
Cordeiro Dunlop; o diretor do
Departamento da Ásia e
Oceania 2 do Ministério das
Relações Exteriores, ministro Francisco Mauro Brasil
de Holanda; o presidente da
Associação para Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil,
Kokei Uehara; o vice-presidente da Associação para
Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa,
Jorge Yamawaki; além de
outras lideranças.
Também presente no encontro, o embaixador do Japão

Audiência contou com a participação do embaixador japonês

no Brasil, Ken Shimanouchi, ressaltou a importância da implantação da TV digital e da transferência de tecnologia brasileira
para o Japão na produção do
etanol. “O etanol e a parceria

NIKKEY SHIMBUN ADMITE

ESCRITURÁRIA
• Noção de idioma japonês
• Conhecimento de Informática
Tratar no local:
Rua da Glória, 332 - Liberdade - São Paulo
Tel. 3208-3977 (das 8 às 17 horas)
com Cristiane/Regina

digital são os caminhos mais promissores da cooperação entre o
Brasil e o Japão neste início de
século 21”, avaliou.
Shimanouchi destacou ainda outros pontos da economia

em que há integração entre
os dois países. Ele citou como
exemplo a indústria da moda
e lembrou que a exportação
do setor de moda brasileira
para o Japão cresceu 400%
entre 2001 e 2006. No caminho inverso, lembrou que a
cultura e a culinária japonesas são muito difundidas no
Brasil.
Para o embaixador, a importância da atuação do Brasil na política internacional é
crescente. “A participação
do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva na última reunião do G-8 é uma prova do
crescimento da importância
do Brasil nesse cenário”, reforça.
O primeiro-secretário da
Câmara, deputado Osmar
Serraglio (PMDB-PR), manifestou esperança de que o
ano de 2008 represente a
consolidação da integração
econômica e cultural entre
os dois países. “Esperamos
poder redobrar nossas transações e nosso intercâmbio.”

Taeco, Hosanna, Osamu, Masako e Roque
comunicam que sua progenitora,

SUE NISHIDA
faleceu no último dia 29.
O dinheiro do kooden será destinado a
entidades beneficentes.

Quem sabe o que é
o melhor para nós?
POR MARCELO IKEMORI
“Antes as lágrimas da
derrota do que a vergonha de
não ter lutado”.
Com certeza você já viu
esta frase antes, como muitos outros clichês que estamos acostumados a ver por
aí, contudo, resolvi começar
a dissertar sobre esse tema
com uma “frase feita” porque sempre que uma pessoa
decide tentar a vida no Japão, os amigos, conhecidos
e parentes habitualmente
descarregam sobre ela uma
série de palpites e conselhos
com base em “idéias prontas”, ou seja, sem ter de fato
vivido e sentido na pele para
afirmar com exatidão.
Normalmente, as pessoas usam como base o relato
de um amigo que morou no
Japão por muitos anos e voltou ao Brasil para montar um
negócio, ou pegam de exemplo o caso da irmã que foi
para passar alguns meses e
nunca mais voltou, ou alguma história similar, mas são
poucos os que usam a própria experiência como exemplo. Dessa forma, tudo não

passam de um “ouvi dizer
que...”
Logicamente quando alguém dá um “conselho”,
mesmo que sem ter argumentos concretos, a intenção é
nos ajudar de alguma maneira, mas grande parte desses
conselhos não passa de uma
opinião formada de uma pessoa ou um grupo de pessoas,
que não necessariamente reflete a verdade absoluta. Por
isso, se quisermos realmente
saber se ir para o Japão é ou
não a melhor alternativa, precisamos mesclar as opiniões
positivas e negativas com o
depoimento de pessoas que já
passaram pela experiência e
após uma análise fria, saberemos nortear melhor o nosso futuro.
Particularmente, acredito
que não existe regra nem fórmula, cada pessoa tem seu
ritmo, seu jeito e seu tempo
de adaptação. É verdade que
alguns de fato não se adaptam nunca ao Japão, mas para
saber se você se encaixa no
grupo que se adapta ou não,
que terá sucesso ou não, não
há outro jeito se não tentar.
Boa sorte a todos!

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

CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS QUE FAZEM DIFERENÇA

O que é importante para quem
vai ao Japão a trabalho
A carga tributária no Japão tem representado muito
para os nikkeis que estão trabalhando por lá, embora
percentualmente seja em menor escala com os daqui. Entretanto, considerando o tempo que os brasileiros trabalham os valores passam a ser
significativos.
O que muitos desconhecem é que parte importante
destes tributos é possível de
serem restituídos ao retornarem ao Brasil.
O Kosei Nenkin (Shakai
Hoken) enquadra-se neste
tipo de contribuição e cujo
valor regatado quando do re-

torno definitivo incide um alto
percentual de retenção (para
os padrões japoneses) de
20% cujo prazo para resgate
da parte principal é de 2 anos
e dos imposto de renda, em 5
anos.
Informações como estes,
são importantes para todos os
que estão no Japão e principalmente para aqueles estão
por embarcar, e poderiam ser
apresentadas pelas agências,
visando auxilia-los na guarda
de documentos importantes
que visam possibilitar recuperar estes tributos, assim como
abreviar o tempo para resgate ou restituição.

Shinji Jorge Nakaoka
Diretor Executivo
Daiwa Service
snakaoka@daiwaservice.com.br

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

FALECIMENTO

Padre Kondó morre aos 88
anos em Lins
DIVULGAÇÃO

O padre Norberto Masaru Kondó, o
construtor de igrejas,
como era conhecido,
morreu aos 88 anos,
no dia 17, em Lins.
Nascido em Osaka,
veio ao Brasil aos 9
anos, em 1928. Ordenado em 8 de dezembro de 1945, na
Igreja Efigênia da
Capital. A missa do
corpo presente foi
oficiado pelo bispo
diocesano
dom
Irineu Danelon, secundado por dezenas de padres da
diocese.
Atendendo seu desejo, foi
sepultado no jazigo dos pais e
não na cripta do Santuário
Diocesano N.S. De Fátima, do
qual foi o construtor e pároco
por vários anos até se aposentar, do qual foi o construtor,
bem como o da Igreja N.S.
Guadalupe, Capela do Bairro
Junqueira e do 37º Batalhão de
Infantaria de Lins.

Foi homenageado com o título de Cidadão Linense e
muitas outras condecorações.
Formado em Serviço Social, foi
professor e diretor de seminário, além de diretor de jornal
católico. O féretro foi conduzido pelos soldados do 37º Batalhão de Infantaria da cidade,
onde também foi Capelão por
muitos anos.
(Shigueyuki Yoshikuni)
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EXPOSIÇÃO

Centro Cultural Apsen
homenageia Centenário

Programação da NHK

DIVULGAÇÃO

25 – Segunda-Feira
05:00
05:10
06:00
06:30
08:13
08:15
08:30
08:35
09:25
10:00
10:05
10:10
10:30
10:35
11:00
11:05
11:40
11:45
12:00
12:20
12:45
13:00
13:05
13:15
13:20
13:35
14:00
14:05
14:55
15:00
15:15
15:20
15:25
15:55
16:00
16:05
16:59
17:00
17:15
17:59
18:00
18:10
18:45
18:55
19:00
19:30
19:56
20:00
20:54
20:55
21:00
22:00
22:50
23:00
23:25
23:30
00:10
00:53
00:55
01:15
01:45
02:00
02:10
02:35
02:50
03:00
03:07
04:00
04:15
04:20
04:25
04:35

NHK News
Undecided
Tanka Poetry
News: Good Morning, Japan
World Weather
Drama Serial “Dondohare” Eps. 73
News & Weather
Have a Good Day!
News: Good Morning, Japan (R)
News & Weather
Overseas Safety Information
The Ultimate Cuisine
Micro World (R)
My Gardening
News & Weather
NHK Overseas Network
Asian Word Traveller
Drama Serial Encore “Sakura”
Eps. 73
News
Live from Your Hometown
Drama Serial “Dondohare” Eps. 73
(R)
News
Fun with English
PythagoraSwitch Mini
Peek-a-boo
With Mother
News & Weather
Good Afternoon Japan
TV Exercise
NHK News
World Weather
World Heritage 100
Tokyo Market Information
Overseas Safety Information
News & Weather
Hello from Studio Park
World Weather
NHK News
World Strollers (R)
World Weather
News
Whiz-Kids TV MAX
Rail Travel in China
Overseas Safety Information
NHK News 7 (B)
Today’s Close-up
World Weather
Weekly Book Review
World Weather
Japanese Traditional Music
News Watch 9 (B)
NHK Special
Pa Pa Saurus
The Mark of of Beauty (B)
World Music Album
News & Sports
Shibuya Live Stage: That’s Enka!
World Weather
Business Frontline
News Today 30 Minutes (E)
Health for Today
NHK News
Forerunning Business Minds
News Today Asia (E)
Points at Issue
NHK News
Undecided
NHK News
Overseas Safety Information
Kiddie Craft
Fun with Japanese
With Mother (R)

26 –Terça-Feira
05:00
05:15
06:00
06:30
08:13
08:15
08:30
08:35
09:25
10:00
10:05
10:10
10:35
11:00
11:05
11:15
11:40
11:45
12:00
12:20
12:45
13:00
13:05
13:15
13:20
13:35
14:00
14:05
14:55
15:00
15:15
15:20
15:25
15:55
16:00
16:05
16:59
17:00
17:15
17:59
18:00
18:10
18:45
18:55
19:00
19:30
19:56
20:00
20:30
20:59
21:00
22:00

NHK News
Hello from Studio Park (R)
Haiku Poetry
News: Good Morning, Japan
World Weather
Drama Serial “Dondohare” Eps. 74
News & Weather
Have a Good Day!
News: Good Morning, Japan (R)
News & Weather
Overseas Safety Information
Today’s Menu
Fashionable Living
News & Weather
Living Well at 100
Hobbies and Leisure
Everyday Tips
Drama Serial Encore “Sakura”
Eps. 74
News
Live from Your Hometown
Drama Serial “Dondohare” Eps. 74
(R)
News
Fun with English
PythagoraSwitch Mini
Peek-a-boo
With Mother
News & Weather
Good Afternoon Japan
TV Exercise
NHK News
World Weather
World Heritage 100
Tokyo Market Information
Overseas Safety Information
News & Weather
Hello from Studio Park
World Weather
NHK News
Science for Everyone (R)
World Weather
News
Whiz-Kids TV MAX
Rail Travel in China
Micro World
NHK News 7 (B)
Today’s Close-up
World Weather
Extracurricular Lesson (R)
Japan on Site
World Weather
News Watch 9 (B)
NHK Song Concert

22:43
22:45
23:30
00:10
00:53
00:55
01:15
01:45
02:00
02:10
02:35
02:50
03:00
03:15
03:58
04:00
04:15
04:20
04:25
04:35

World Weather
Tsurube’s Salute to Families
News & Sports
Shibuya Live Stage: Japanese
Narrative
World Weather
Business Frontline
News Today 30 Minutes (E)
Health for Today
NHK News
Little Trips (R)
News Today Asia (E)
Points at Issue
NHK News
The Moment History Changed (R)
World Weather
NHK News
Overseas Safety Information
Kiddie Craft
Fun with Japanese
With Mother (R)

27 – Quarta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: The Knowledge
Master
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 75
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Enjoying Hot Springs
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”
Eps. 75
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 75
(R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 News & Weather
16:05 Hello from Studio Park
16:59 World Weather
17:00 NHK News
17:15 Digital Stadium
17:55 World Music Album
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Rail Travel in China
18:55 Mini Japanese Lessons
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Top Runners
20:44 World Weather
20:45 Micro World
20:50 Meet the Legend
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Science for Everyone
22:43 World Weather
22:45 Professionals
23:30 News & Sports
00:10 Shibuya Live Stage: Music
Paradise
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Law and Laughter (R)
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Tsurube’s Salute to Families (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

28 – Quinta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: My Favorite Figures
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 76
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Pottery Dream Atelier
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”
Eps. 76
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 76
(R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini

13:20
13:35
14:00
14:05
14:55
15:00
15:15
15:20
15:25
15:55
16:00
16:05
16:59
17:00
17:15
17:59
18:00
18:10
18:45
18:55
19:00
19:30
19:56
20:00
20:30
20:59
21:00
22:00
22:43
22:45
23:30
00:10
00:53
00:55
01:15
01:45
02:00
02:10
02:35
02:50
03:00
03:15
03:58
04:00
04:15
04:20
04:25
04:35

Peek-a-boo
With Mother
News & Weather
Good Afternoon Japan
TV Exercise
NHK News
World Weather
World Heritage 100
Tokyo Market Information
Overseas Safety Information
News & Weather
Hello from Studio Park
World Weather
NHK News
Professionals (R)
World Weather
News
Whiz-Kids TV MAX
Rail Travel in China
Mini Japanese Lessons
NHK News 7 (B)
Today’s Close-up
World Weather
Songs of Our Generation
Neo-Office Chuckles
World Weather
News Watch 9 (B)
Thursday Samurai Drama “Three
Young Samurai” Eps. 4
World Weather
The Moment History Changed
News & Sports
Shibuya Live Stage: That’s
Comedy!
World Weather
Business Frontline
News Today 30 Minutes (E)
Health for Today
NHK News
Mythical Japan
News Today Asia (E)
Points at Issue
NHK News
NHK Song Concert (R)
World Weather
NHK News
Overseas Safety Information
Express Yourself! Mini
Fun with Japanese
With Mother (R)

29 – Sexta-Feira
05:00
05:15
06:00
06:25
06:30
08:13
08:15
08:30
08:35
09:25
10:00
10:05
10:10
10:35
11:00
11:05
11:15
11:40
11:45

03:58
04:00
04:15
04:20
04:25
04:35

NHK News
Hello from Studio Park (R)
Enjoy Learning: Real Life Stories
Baby Care Tips
News: Good Morning, Japan
World Weather
Drama Serial “Dondohare” Eps. 77
News & Weather
Have a Good Day!
News: Good Morning, Japan (R)
News & Weather
Overseas Safety Information
Today’s Menu
Fashionable Living
News & Weather
Meet the Legend (R)
Hobbies and Leisure
Everyday Tips
Drama Serial Encore “Sakura”
Eps. 77
News
Friday Variety
Drama Serial “Dondohare” Eps. 77
(R)
News
Fun with English
PythagoraSwitch Mini
Peek-a-boo
With Mother
News & Weather
Good Afternoon Japan
TV Exercise
NHK News
World Weather
World Heritage 100
Tokyo Market Information
Overseas Safety Information
News & Weather
Hello from Studio Park
World Weather
NHK News
Weekend Japanology (B)
World Weather
News
Whiz-Kids TV MAX
Rail Travel in China
Mini Japanese Lessons
NHK News 7 (B)
Tokyo Metropolis
World Weather
Undecided
Variety Show: The Human Body
World Weather
News Watch 9 (B)
Premium 10
News & Sports
Cool Japan
Business Frontline
News Today 30 Minutes (E)
World Heritage 100 Selection (R)
NHK News
Japan Fishing Travels
News Today Asia (E)
Points at Issue
NHK News
Thursday Samurai Drama “Three
Young Samurai” Eps. 4 (R)
World Weather
NHK News
Overseas Safety Information
Express Yourself! Mini
Fun with Japanese
With Mother (R)

05:00
05:10
05:15
06:00

NHK News
Exercise for Everyone
Hello from Studio Park (R)
Enjoy Learning: History at Hand

12:00
12:20
12:45
13:00
13:05
13:15
13:20
13:35
14:00
14:05
14:55
15:00
15:15
15:20
15:25
15:55
16:00
16:05
16:59
17:00
17:15
17:59
18:00
18:10
18:45
18:55
19:00
19:30
19:55
20:00
20:30
20:59
21:00
22:00
23:30
00:10
00:55
01:15
01:45
02:00
02:10
02:35
02:50
03:00
03:15

30 – Sábado

06:25
06:30
08:13
08:15
08:30
09:00
09:30
10:00
10:05
10:10
10:54
10:55
11:00
11:39
11:40
11:45
12:00
12:15
12:40
12:45
13:00
13:05
13:50
14:00
14:10
14:55
15:00
15:10
15:39
15:40
16:00
16:10
18:00
18:10
18:42
18:45
18:55
19:00
19:30
19:59
20:00
20:45
21:00
22:00
22:10
22:53
22:55
23:00
23:10
23:40
00:00
00:25
00:55
01:00
01:10
01:40
02:00
02:10
02:40
03:00
03:10
04:30

Baby Care Tips
News: Good Morning, Japan
World Weather (E)
Drama Serial “Dondohare” Eps. 78
NHK Weekly News
Check Your Life Budget
Extracurricular Lesson
News & Weather
Songs for Everyone
Weekend Japanology (B, R)
World Weather
Overseas Safety Information
Around Japan Again
World Weather
Japanese Traditional Music (R)
Drama Serial Encore “Sakura”
Eps. 78
News
Law and Laughter
Micro World (R)
Drama Serial “Dondohare” Eps. 78
(R)
News
Historical Drama “Furinkazan”
Eps. 25 (R)
Enjoying Hot Springs (R)
NHK News
World Strollers
World Music Album
NHK News
J-MELO (E)
World Weather (E)
Insight & Foresight (E)
NHK News
Drama Serial “Imo Tako Nankin”
Special
News
News for Kids Weekly
Our Favorite Songs
Pottery Dream Atelier (R)
Overseas Safety Information
NHK News 7 (B)
Can You Speak English?
World Weather
Exploring World Heritage
News & Weather
Saturday Drama “The Street
Lawyers 2” Eps. 1
NHK News
Tonight with Kiyoshi
World Weather
Asian Word Traveller
NHK News
Nature Wonder Land
Inspiring Lives: Europe
Saturday Sports News
MUSIC JAPAN
Overseas Safety Information
NHK News
WHAT’S ON JAPAN (B)
Getting into Nihongo
NHK News
Undecided
The Ultimate Cuisine (R)
NHK News
Go & Shogi Journal
Japanese Narrative Art

01 – Domingo
05:00
06:00
06:15
06:50
07:00
07:45
07:59
08:00
08:25
08:57
09:00
10:00
10:05
10:50
10:55
11:00
12:00
12:15
13:00
13:05
15:30
15:50
15:55
15:59
16:00
16:10
18:00
18:10
18:40
18:54
19:00
19:30
19:55
19:59
20:00
20:45
21:00
22:00
22:10
23:00
23:40
00:00
01:00
01:10
01:55
02:00
02:10
02:40
03:00
03:10
03:55
04:00
04:10

Undecided
News & Weather
What’s New on Japanese Food
TV Exercise
News: Good Morning, Japan
Natural Grandeur of the East
World Weather (E)
Little Trips
Business Compass
World Weather
Sunday Debate
News & Weather
Neighbors Unite!
World Heritage 100
Overseas Safety Information
With Mother Family Concert
News
NHK Amateur Singing Contest
News
Japan Golf Tour Championship
Shishido Hills Cup 2007 (Last
Day)
Beautiful Peaks of Japan
Mini Program
Mini Program
World Weather
NHK News
HDTV Special “The World’s Eco
Tours: Laos”
News
Junior High School Diary
World Heritage 100 Selection
Overseas Safety Information
NHK News 7 (B)
With Mother
Our Favourite Songs (R)
World Weather
Historical Drama “Furinkazan”
Eps.26
News & Weather
NHK Special
NHK News
Pop Music Club
This Week and You
NY Streets
Sunday Sports News
NHK News
NHK Amateur Singing Contest (R)
Overseas Safety Information
NHK News
Songs of Our Generation (R)
Three-month English Lessons
NHK News
Historical Drama “Furinkazan”
Eps.26 (R)
Our Favorite Songs (R)
NHK News
Internet Agora

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

Obras destacam variados temas; exposição vai até o dia 15 de julho

Em homenagem à pré-comemoração do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil,
o Centro Cultural Apsen inaugurou, no último dia 20, a exposição Travessias – Os Caminhos de Artistas Imigrantes
do Pós-Guerra . A mostra, que
permanece aberta ao público
até 15 de julho, reúne obras de
arte de doze renomados artistas japoneses, que se estabeleceram no País após a Segunda Guerra Mundial. Este evento abre o ciclo de uma série de
homenagens que estes artistas
irão prestar à data, tanto no
Brasil como no Japão.
Os artistas Bin Kondo,
Hisao Ohara (in memoriam),
Kazuo Wakabayashi, Kenichi
Hirota (in memoriam), Kenichi
kaneko, Mariko Kaneko,
Mitsue Hosoido, Sachiko
Koshikoku, Shoko Suzuki, Tomoshige Kusuno, Yukio Suzuki
(in memoriam) e Yutaka Toyota, radicados no Brasil, contri-

buíram imensamente para o
desenvolvimento e a diversidade da arte brasileira, retratando, através da pintura, seus
caminhos no Pós-Guerra.
Para o cônsul geral do Japão em São Paulo, Masuo Nishibayashi, “trata-se de uma
exposição marcante para ambos os países, não somente por
ser o ano de intercâmbio, mas
também, por oferecer a grande oportunidade ao público do
Japão de conhecer os maravilhosos trabalhos desses artistas que, se tornaram famosos
longe do seu país de origem.”
EXPOSIÇÃO TRAVESSIAS
ONDE: CENTRO CULTURAL APSEN
(CASA DA FAZENDA DO MORUMBI AV. MORUMBI, 5594, SÃO PAULO)
QUANDO: ATÉ 15 DE JULHO. DE TERÇA A
SÁBADO, DAS 12 ÀS 20H, E AOS DOMINGOS,
DAS 12 ÀS 18H
ENTRADA FRANCA. ESTACIONAMENTO
COM MANOBRISTA NA CASA (R$ 9,00)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3739-5100

CULTURA

Festival Brasil-Japão acontece
no domingo em Guarulhos
Criada pelo vereador José
Carlos Maruoka (PRP), a lei
municipal nº 6.072, de 18 maio
de 2005, institui na cidade o
“Festival da Amizade BrasilJapão”, a se realizar anualmente no mês de junho no
Bosque Maia. Neste ano, a
terceira edição do evento acontece amanhã (24), das 9 às
16h, com inúmeras atrações,
comidas típicas e manifestações culturais dos dois países.
“É inegável a contribuição
da comunidade nipônica em
todos os segmentos da sociedade guarulhense, até porque
se trata da segunda comunidade mais numerosa no município. E este festival visa estrei-

tar ainda mais os laços entre
os povos e promover o intercâmbio cultural e preservação
da memória do imigrante”, relata Maruoka.
Segundo ele, “uma Comissão Cultural composta por diversas entidades está cuidando dos preparativos desde o
início do ano, para assegurar
um espetáculo à altura a população guarulhense e visitantes da cidade”. O festival é
evento preparativo para os festejos ao Centenário da Imigração Japonesa, que culminarão
em 2008. A comissão de Guarulhos já adotou o selo comemorativo em alusão à amizade
entre os dois países.
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CENTENÁRIO EM REGISTRO

IMIN MATSURI

Yutaka Toyota inaugura ‘Portal do
Sol’ e dá início a homenagens
MARCUS IIZUKA

C

onsiderado o “artista do
Centenário”, o artista
plástico Yutaka Toyota
inaugurou no último fim de semana a primeira obra alusiva
ao Centenário, na cidade de
Registro, no interior paulista.
Parte da série “Monumentos
Ambientais”, o monumento
intitulado “Portal do Sol” ficará exposto no Bunkyo local e
foi concluída graças a uma
idéia da prefeitura local de
aproveitar antigas máquinas de
beneficiamento de arroz e de
chá. As peças modelam e simbolizam as benfeitorias que
toda a comunidade trouxe para
a região.
O evento da instalação marcou as comemorações do Centenário que acontece no próximo ano. Essa escultura, conforme a comissão tem o objetivo
de homenagear os antepassados que lutaram para as conquistas de hoje. A obra deverá
ser inaugurada na semana que
marca o Dia do Imigrante Japonês no Brasil e para a contagem regressiva da comemoração do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, que
terá como data de inauguração,
o dia 18 de junho de 2008.
Orgulhoso por dar o pontapé inicial, Toyota confirmou
que a inauguração marca uma
de suas principais épocas na
carreira, que é a comemoração do Centenário da Imigração. “Ainda mais na cidade de
Registro, na qual é considerado o berço da colonização japonesa. Foi um trabalho muito
agradável de se fazer, sabendo que ficará não só para os
imigrantes antigos, como também aos nikkeis da próxima
geração”, disse Toyota após a

Gianotti de Souza com a Wild
José de Souza, Praça Jóia,
Praça dos Expedicionários,
Praça do TIK, cruzamento da
Avenida H. Matsuzawa e rua
Ana Pinto e em frente à rodoviária e portal.

Toyota e prefeito Clóvis Mendes inauguram obra do Centeário

cerimônia oficial.
Ao explicar o significado do
“Portal do Sol”, o artista plástico – que teve a ajuda de uma
equipe para a concretização da
obra – diz que o princípio básico é de harmonizar conceitos
como tradição, respeito e cultura japonesa. E, para ele, a
escolha do Bunkyo como local
para abrigar o “Portal do Sol”
foi mais que justa.”Nada mais
correto do que transformar o

Bunkyo em um grande portal
do tempo, onde partem desta
associação, as iniciativas de
preservar e valorizar a herança deixada pelos antepassados”, afirmou ele.
Além da primeira que será
erguida em junho, outras seis
instalações do mesmo artista
serão confeccionadas e poderão ser vistas. Os locais escolhidos pela comissão foram o
cruzamento da avenida Clara

Centenário – Ao lado de Yutaka Toyota, estiveram presentes na ocasião lideranças
políticas do Vale do Ribeira e
da própria comunidade local,
unida para a comemoração do
Centenário em 2008.
Para o prefeito de Registro, Clóvis Vieira Mendes, a
instalação do marco é uma das
diversas ações de Registro –
e, por conseqüência, do Vale
do Ribeira – para homenagear os pioneiros da imigração.
“Registro conta com uma proporção muito grande de descendentes e nada mais justo do
que homenagear àqueles que
sempre ajudaram na evolução
da cidade. No que depender da
prefeitura, a comunidade nikkei poderá contar sempre com
o auxílio”, explicou.
Já o coordenador das comemorações do Centenário
em Registro, Hideo Nasuno,
parabenizou a iniciativa e deu
sinais de que as comemorações regionais ficarão na história não só da cidade, como
do Estado de São Paulo.
“Não há como descrever o
apoio e dedicação de todos
que estão envolvidos nos festejos. Já estamos com muitas
ações concretas e esperamos,
inclusive, a passagem da Família Imperial na cidade, em
junho do ano que vem. Agora,
é trabalhar ainda mais”, finalizou.
(Rodrigo Meikaru)

Escritores nikkeis ganham
encenações de obras
Reunidos há cerca de três
meses, escritores nikkeis de
São Paulo e Paraná ganham
no próximo fim de semana
uma homenagem nos palcos do
Imin Matsuri 2007, em Curitiba. No total, oito autores terão
suas obras interpretadas por
estudantes de Artes Cênicas
da Faculdade de Artes do Paraná.
Divididas em dois palcos,
as esquetes serão encenadas
no sábado (29). Por lá, as
obras de Cláudio Seto
(“Ayumi” e “Lendas Japonesas”), Marília Kubota (“8
Femmes”), Wilson Sagae,
Cláudio Ayabe (“Gambaru”),
Mirian Lie (“Olhar”), Silvio
Sano (“Conflitos e Confrontos”
e “Sonhos que De Cá Segui”),
Teruko Oda (haicais) e Tereza Yamashita (“Pituca e a Chuva”) ganharão vida. A iniciativa partiu de um encontro de
Kubota com representantes do
Sesc Água Verde, que se dispôs a subsidiar o projeto.
“A idéia nasceu justamente de um encontro da jornalista Marília Kubota com o pessoal do Imin Matsuri e do Sesc

Água Verde. Durante a conversa, o pessoal do Sesc se
mostrou interessado em encenar um texto de cada um dos
autores nikkeis que fazem parte de nossa rede de relacionamento”, explica Mirian Lie,
acrescentando que os atores
são profissionais e amadores.
“É um pessoal bem jovem e
que darão um ar diferente aos
textos. Nem nós mesmos vimos o resultado.”
Os gêneros das obras variam do romance ao drama, cada
um com sua peculiaridade.
Para Cláudio Ayabe, autor do
best seller Gambaru, a recriação das histórias promete chamar a atenção não só dos
amantes da leitura e do teatro,
como também do público geral do evento. “O público estimado é de cerca de 60 mil pessoas nos dois dias. Portanto,
trata-se de um grande evento.
E, como é a primeira vez que
teremos este tipo de iniciativa
[encenação de livros de autores nikkeis], creio que chamará muito a atenção dos presentes. Desde os mais jovens até
os mais velhos”, garante.

CIDADES/BIRIGUI

Associação nikkei celebra os
99 anos da imigração
DIVULGAÇÃO

YOSAKOI SORAN

Grupo Kizuna é resultado do envolvimento entre pais, filhos e
professores; expecativa é de bons resultados em Festival
JORNAL NIPPAK

Em meio às batidas fortes
dos tambores japoneses, o colorido do happi ganha a mistura dos movimentos vibrantes e
rápidos do yosakoi soran com
a graça da ginástica rítmica.
Esse é o estilo marcante de ser
do grupo Kizuna.
Formado em abril deste
ano, a mais nova equipe é fruto da união entre alunos, pais
e professores da escola bilíngüe japonês-português Organização Educacional Nippaku,
a escola primária Mika Youtien
e o grupo de ginástica rítmica
Kumi G. R. São cerca de 60
integrantes na faixa etária entre 4 e 53 anos.
Heterogêneos na idade,
porém envolvidos em um vínculo afetivo, por isso, a razão
do nome “Kizuna” que em japonês significa “laço”. “A minha proposta é promover um
relacionamento entre pais, filhos e professores nessa dança alegre que é o yosakoi
soran”, explica a responsável
e idealizadora do grupo, Kumi
Amago.
Professora de educação física e ginástica rítmica, Amago
conta que teve o primeiro contato com essa arte em 2004,
quando participou do Festival

Balé Yuba foi um dos destaques no festival de Birigüi

Numa parceria com a Prefeitura e o Sesi, a Associação
Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de Birigui celebrou os 99
anos da imigração, no dia 16
de junho, com a realização do
Imin Matsuri. Segundo o presidente da entidade, Shiniti
Yasunaga, o evento reuniu cerca de 10 mil visitantes, entre
eles os coordenadores da Associação para Comemoração

do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil, Celso
Kuwabara e Yoshio Imaizumi.
Além da praça de alimentação, o público pôde conferir
atrações como shows musicais
com Beatriz Minaki, Lílian
Tangoda, Mary Hassumuna,
Elisa Nishimura e Renato
Hassumuna. Destaque também para apresentação do
Balé Yuba.
DIVULGAÇÃO

Embora com pouco tempo de vida, grupo confirma participação no Festival do próximo mês

de Yosakoi Soran pelo grupo
“Vida é Arte PL”. A partir daí,
buscou mais conhecimento à
medida que a dança conquistava espaço e a simpatia daqui e do outro lado do mundo.
Assim, contou com o apoio
de todos para que um pudesse
incentivar o outro e montar o
conjunto. E o saldo final superou as expectativas, reunindo
mais dançarinos do que imaginava. “Todo mundo colaborou
isso é muito bom”.

Embora com pouco tempo
de vida e apenas três horas de
ensaios semanais, a líder afirma que irão subir ao palco do
Festival de Yosakoi Soran
2007, que acontece no próximo mês. A apresentação que
o conjunto prepara será baseado na história dos pescadores que saem para pescar e o
cuidado na relação familiar.
“É complicado conseguir
reunir todos. Por isso, tento
passar a ideologia de nos es-

forçarmos para conseguir conquistar o objetivo juntos”, conta. Por isso, a professora afirma que não é somente dançar,
transmitir alegria tanto para
quem pratica como para quem
assiste, mas também um trabalho de colaboração e respeito. “É explorar a si mesmo,
evoluir a cada treino, sentir-se
melhor e harmonizar isso tudo
com todos os demais integrantes”, expõe.
(Cibele Hasegawa)

FESTIVAL DE SUKIYAKI – A Uceg (União Cultural e
Esportiva Guarulhense) realizou no último dia 16, em sua sede
social, o 7º Festival de Sukiyaki. Mais de 800 pessoas lotaram
o ginásio poliesportivo da Uceg e saborearam o tradicional
prato, preparado pelo fujinkai e pelos colaboradores da entidade. A animação ficou a cargo do cantor Joe Hirata e sua
banda, e do saxofonista Zico.
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CAFÉ E BISTRÔ

Memorial do Imigrante
ganha opção gastronômica
HILTON ITRI

GASTRONOMIA

Com tradição na zona norte, Sushi
Hiroshi homenageia clientes fiéis
MARCUS HIDE

N

o Sushi Hiroshi, o cliente não tem apenas
sempre razão. A preferência pela casa é reconhecida pelos proprietários – os
irmãos Julio e José Francisco
Ogawa – e integrar a clientela
fiel pode lhe render uma foto
pendurada na parede ou até
mesmo uma homenagem no
menu.
Foi o que aconteceu com
Wagner, que hoje é o nome dos
enrolados com queijo, empanados com salmão, cream cheese,
flocos de milho e algas; o
Zequinha (sushi de salmão batido com cebolinha e enrolado
em uma fatia fina de salmão)
e o Chiquinho (enrolados de
tomate seco, com cream
cheese, camarão e rúcula), todos vendidos a R$ 18,50. Os
clientes Alex e Pepi também
não foram esquecidos. Eles
nomeiam duas das opções de
uramakis oferecidas pela casa.
O restaurante prima pela
tradição e, apesar de terem
acrescentado ingredientes
para agradar ao paladar dos
ocidentais, os proprietários
procuram manter os pratos o
mais próximo possível da culinária nipônica. “O sushi segue mais a linha oriental, com
cortes mais grossos, e também não fazemos rodízio. Mas
precisamos agradar a todos e
se o cliente prefere o corte
mais fino, eu faço”, conta Julio, que comanda o sushibar e
a cozinha.
Os combinados de sushi e
sashimi variam entre R$ 32,00

Espaço no museu na Mooca foi inaugurado no início do mês

Restaurante oferece combinações como o Aki, que traz tempurá, sushis e salmão com shimeji

Os irmãos José Francisco e Julio Ogawa (da esq. para a dir)

e R$ 123,00. Já para quem prefere misturar pratos frios com
pratos quentes, há as compo-

Fotografias de clientes foram enquadradas e espalhadas pela casa

sições da casa, que servem
duas pessoas e oferecem variedades da gastronomia japonesa. O Aki - outono, por
exemplo, é composto por
tempurá de camarão e legumes, uramaki skin, sushi e salmão com shimeji (R$ 64,00).
Se a dúvida persistir, opte pelo
combinado personalizado, com
sugestão do chefe. “O cliente
fala o que gosta e o que não
gosta. Eu monto o combinado
também de acordo com a
quantidade que a pessoa come
e depois calculo o valor”, explica Julio.
Tradição na zona norte –
Segundo José Francisco, uma
das especialidades do restau-

rante é a Kaisen Salada (R$
18,50), com fatias de peixe
branco ou salmão e temperada com azeite, limão, cebolinha
e gengibre. Para sobremesa,
rolinho primavera com recheio
de chocolate, creme de avelã,
nutela e mix de castanhas, servido com uma bola de sorvete
(R$ 8,00).
O Sushi Hiroshi foi aberto
em 1997, na zona norte de São
Paulo. Depois de sete anos em
funcionamento na Avenida
Brás Leme, o estabelecimento foi transferido para a tranqüila rua Capitão Manoel
Novaes, também no bairro de
Santana, com instalação mais
ampla. “Mantemos uma clientela fiel, que já freqüentava a
outra casa”, acrescenta José
Francisco.
(Luciana Kulba)
SUSHI HIROSHI
RUA CAPITÃO MANOEL NOVAES, 189
– SANTANA
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: ALMOÇO
– DE SEGUNDA A SEXTA (EXCETO QUARTA), DAS 11H30 ÀS 14H30; SÁBADO E
DOMINGO, DAS 12H ÀS 15H. JANTAR – DE
SEGUNDA A SÁBADO (EXCETO QUARTA),
DAS 18H30 ÀS 23H30; DOMINGO, DAS
18H30 ÀS 22H30. FECHADO ÀS QUARTAS-FEIRAS
INFORMAÇÕES: 11/6979-6677

FÉRIAS

Amano abre inscrições para curso
de sushi e sashimi
DIVULGAÇÃO

Estão abertas as inscrições
para o Curso Especial de Férias de Sushi e Sashimi, promovido pelo Amano Culinária
Japonesa. As aulas práticas
são focadas no preparo de sashimi e sushi.
O curso terá início no dia 7
de julho e prossegue pelos demais sábados do mês (14, 21 e
28), sempre das 9h30 às 12h30.
O valor cobrado é de R$ 400,00,
com material didático incluso.

No início deste
mês de junho, o Memorial do Imigrante
ganhou uma charmosa cafeteria com
a inauguração do
Caffé Bistrô do Imigrante. Depois de
percorrer as exposi- Docinhos variados estão entre opções
ções, o visitante poderá fazer uma deliciosa parada e aproveitar o descanso CAFFÉ BISTRÔ DO
para provar docinhos variados, IMIGRANTE
como casadinhos, brigadeirão, MEMORIAL DO IMIGRANTE
maçãzinhas de castanha e bri- RUA VISCONDE DE PARNAÍBA, 1.316 –
gadeiro de colher.
MOOCA (PRÓXIMO A ESTAÇÃO BRESSER
Ainda nas opções de sobre- DO METRÔ).
mesa, há também o strudell de HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: DE
maçã servido quente com uma TERÇA A DOMINGO, DAS 10H ÀS 17H
bola de sorvete de creme e (INCLUSIVE FERIADOS)
calda de framboesa (R$ 6,00). INGRESSO: R$ 4,00 E R$ 2,00
Para quem for fazer o pas- (ESTUDANTES). ENTRADA GRATUITA
seio aos finais de semana e qui- PARA MENORES DE 7 ANOS E ADULTOS
ser almoçar pelo local, uma das COM MAIS DE 60 ANOS
sugestões de pratos rápidos é o INFORMAÇÕES: 11/6692-1866 OU NO
arroz à grega com filé de fran- SITE
go à milanesa (R$ 14,90).
WWW.MEMORIALDOIMIGRANTE.SP.GOV.BR/

PARA ESQUENTAR

Sopa vietnamita é destaque
no novo cardápio do Mestiço
DIVULGAÇÃO

O cardápio do Mestiço ganhou uma nova opção para os
dias mais frios. A chef Ina de
Abreu incluiu a Pho (R$ 16,50),
uma sopa vietnamita elaborada com caldo de carne temperado com especiarias e ervas
aromáticas, acompanhado de
noddles e broto de feijão.
Segundo a chef, existem
mais de 30 receitas diferentes
da sopa, que pode ser preparada com todos os tipos de
carne. No mestiço, o prato leva
caldo de carne bovina cozido
por várias horas com anis, gengibre, cebola caramelizada, cravo, canela, folha de louro, limão
e nan pla (tempero vietnamita).
Na hora de servir, acrescenta-se o broto de feijão e os
noddles, além de cebolinha,
manjericão tailandês e hortelã
como temperos.
O menu do restaurante conta também com uma sopa
tailandesa, a Sukothai, preparada com caldo de frango, leite de coco, pedaços de peito
de frango e shimeji, temperada com gengibre, erva cidreira,

Sopa Pho é preparada com
caldo de carne e especiarias

limão e uma pasta feita de
tamarindo, camarão seco e
açúcar mascavo (R$ 18,90).
MESTIÇO
RUA FERNANDO DE ALBUQUERQUE,
277 - CONSOLAÇÃO
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
DE DOMINGO E SEGUNDA, DAS 11H45 ÀS
0H; TERÇA A QUINTA, DAS 11H45 À 1H;
SEXTA E SÁBADO, DAS 11H45 ÀS 2H
INFORMAÇÕES:
11/3256-3165/ 3259-1539

MOLHOS

Fungini coloca no mercado
opção com menos calorias
DIVULGAÇÃO

Aulas serão realizadas em julho, aos sábados

Entre as receitas programadas estão o futomaki, hossomaki, temaki, uramaki e
niguirizushi. As vagas são limitadas e mais informações podem ser obtidas pelo site
www.culinariajaponesa.com.br.
A escola também oferece
outros tipos de cursos, divididos em turmas básicas, avançadas e aulas especializadas.

CURSO ESPECIAL DE FÉRIAS
DE SUSHI E SASHIMI
QUANDO: DIAS 7, 14, 21 E 28 DE
JULHO, DAS 9H30 ÀS 12H30
ONDE: AMANO CULINÁRIA JAPONESA
(RUA TAMANDARÉ, 734 - LOJA 19 –
LIBERDADE)
QUANTO: R$ 400,00
(MATERIAL DIDÁTICO INCLUSO)
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
11/4138-1031 / 6402-2693
OU NO SITE
WWW.CULINARIAJAPONESA.COM.BR

A Fugini traz mais uma novidade na linha de molhos em
sachê e coloca no mercado o
molho de tomate light. Em
relação à receita tradicional,
o lançamento tem 25% a menos de calorias e 143 mg a
menos de sódio.
Disponível em embalagens de 340g, o produto tem
preço sugerido de R$1,29.
A empresa também oferece aos consumidores os
molhos tradicional, pizza,
manjericão e bolonheza,
além de extrato de tomate
e polpa de tomate.
Informações adicionais
podem ser obtidas pelo site
www.fugini.com.br ou pelo
telefone 0800-702-4337 (ligação gratuita).

Molho light é vendido em sachê
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TECNOLOGIA

Panasonic lança hotsite e clube de
relacionamento para Linha Lumix
DIVULGAÇÃO

A

Panasonic do Brasil
anunciou o lançamento de duas ferramentas web para a Linha Lumix
de câmeras digitais: um hotsite
Lumix que oferece aos internautas a possibilidade de experimentar e simular o uso dos
produtos com tecnologia de
Estabilização de Imagem Inteligente: Mega OIS e ISO Inteligente, exclusivas da Panasonic; e, também, o Lumix Premium Clube, um programa de
vantagens online para que os
clientes aproveitem todos os
recursos da câmera. As duas
ferramentas já estão em funcionamento no site da empresa.
O hotsite Lumix (http://
w w w. p a n a s o n i c . c o m . b r /
hotsites/lumix2007/) possui
acesso livre e apresenta a linha de câmeras digitais Lumix
Panasonic 2007. Os novos
modelos, cujas resoluções variam de 7.2 a 10.2 megapixels,
podem ser visualizadas em
360° e, também, serem demonstradas de maneira
interativa, com a simulação e
comparação de resultados em
situações de uso com e sem
seus principais recursos para
tirar fotos em movimento ou
com pouca luz. Em todo o
hotsite, as novas câmeras digitais são ‘conduzidas’ por uma
mão, para dar a impressão de
proximidade na tela do computador, como se a câmera
estivesse na mão do próprio
internauta.
O hotsite Lumix conta ainda com o “Paparazzi em
Ação”, uma área destinada
para que os internautas façam

Ferramentas podem ser encontradas no site da Panasonic

montagens com fotos de amigos em corpos de bonecos que
vivem situações irreverentes e
engraçadas e enviem por email para sua rede de contatos.
Já o Lumix Premium Clube é um programa de vantagens online idealizado pela
Panasonic exclusivamente
para clientes que possuem uma
câmera digital Lumix. Seu objetivo é oferecer conteúdos
exclusivos, dicas e vantagens
para que o cliente aproveite ao
máximo todos os recursos das
câmeras digitais Lumix, como
descontos em impressões de
fotos digitais e fotolivros, armazenamento de fotos gratuito, suporte online por meio de
chat para manusear a câmera

digital e atendimento personalizado em um canal telefônico
exclusivo.
Informação e interação –
Para se associar ao Lumix
Premium Clube basta acessar
o site www.panasonic.com.br/
clubepanasonic e cadastrar a
senha que acompanha as
câmeras digitais adquiridas a
partir de maio de 2007. Os clientes que compraram uma
câmera digital Lumix antes
desta data devem entrar em
contato com a Panasonic pelo
SAC da empresa, enviar uma
cópia ou imagem digitalizada da
nota fiscal e solicitar seu código de acesso.
Segundo Marcelo Miake,
gerente geral de Marketing da

Panasonic do Brasil, o novo
hotsite da Linha Lumix está
mais informativo e interativo,
pois é direcionado para um
público mais jovem que gosta
de novidades e tecnologia, enquanto o Lumix Premium Clube é uma iniciativa para
fidelizar quem já é cliente da
Panasonic e conhece as tecnologias das câmeras Lumix.

NEC do Brasil realiza primeira
edição do Business Fórum
No último dia 19, a NEC,
empresa provedora de soluções de tecnologia da informação e comunicações, realizou o
primeiro NEC Business Forum,
evento dirigido ao mercado corporativo brasileiro. Nesta primeira edição, a NEC escolheu
um tema que faz parte da agenda dos principais executivos do
país: como entender e utilizar
todo o potencial da convergência tecnológica de forma a contribuir efetivamente para o desenvolvimento de novos negócios e maior eficiência operacional das empresas. Para isso,
a programação contará com
especialistas nacionais e internacionais, painéis com as principais tendências tecnológicas
e apresentação de casos de
sucesso.
“Queremos mostrar ao
mercado as oportunidades e
desafios inerentes à evolução
das tecnologias em um mundo
cada vez mais conectado que
experimenta uma abundância
de informações sem precedentes”, comenta Silvio Maemura,
diretor da NEC Solutions Brasil. Segundo o executivo, é
quase impossível imaginar uma
empresa que não faça uso de
tecnologia, mas há várias estradas em direção ao caminho
da maior eficiência e produtividade. Por isso, explica
Maemura “queremos discutir
tendências, oportunidades de

novos negócios e também mostrar esses novos caminhos que
a NEC pretende trilhar para
suportar essa evolução”.
O NEC Business Forum
reuniu cerca de 150 executivos de empresas de diversos
setores no Club Transatlântico, em São Paulo. Entre os
palestrantes convidados, estiveram presentes Kazuo
Tsusuki, vice-presidente mundial da NEC e o economista
Eduardo Gianetti da Fonseca,
que falaram sobre as oportunidades de negócios no mundo globalizado e o analista do
IDC, Reinaldo Roveri.
Sobre a NEC - No Brasil, a
NEC possui uma oferta de soluções de telecomunicações e
TI para operadoras, por meio
da NEC do Brasil e empresas
e governo, por meio da NEC
Solutions Brasil. A NEC também desenvolve no país projetos especiais de supercomputação e automação industrial.
Com mais de 38 anos de experiência no mercado local, a
NEC é subsidiária da NEC
Corporation, uma das maiores
companhias globais, que emprega mais de 147.000 pessoas em
todo o mundo e teve uma receita líquida de aproximadamente US$ USD 39.4 milhões no
ano fiscal encerrado em março de 2007. Informações adicionais podem ser obtidas no
site www.nec.com.br.

SAÚDE

Gestores do Nipo-Brasileiro da Amazônia
fazem visita ao Hospital Santa Cruz
DIVULGAÇÃO

Gestores estiveram no hospital no último dia 15 de junho

No último dia 15 de junho
gestores do Hospital Nipo-Brasileiro da Amazônia visitaram o Hospital Santa Cruz. Eduardo Yoshiaki
Ishikawa, Nilson Hayashida e
Miguel Alves Jr. foram recebidos
pelo superintendente geral Carlos
Ozawa, pelo diretor clínico Luis
Maruta e pelo assessor da presidência, Milton Osaki.
Localizado em Belém, capital do
Pará, o Nipo-Brasileiro pertence à
Rede de Relacionamento de Hospitais, encabeçado pelo Santa Cruz e,
a exemplo deste, foi inaugurado pelo
comunidade nipo-brasileira daquela
região do país.

DEKASSEGUIS

Importância de planejar viagem ao Japão é
tema de palestra no Sebrae do Paraná
Pensando em auxiliar os futuros dekasseguis a ter uma
melhor adaptação durante sua
permanência em território japonês, a Associação Brasileira de
Dekasseguis (ABD) em parceria com o Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
no Paraná (Sebrae-PR) realizará no próximo dia 3, às 19h,
na sede do Sebrae-PR, em
Curitiba, a palestra “Planejamento Pessoal Dekassegui”.
A palestra tem como objetivos propiciar aos nipo-brasileiros uma visão geral sobre o
Japão, abordando temas como
a geografia, clima, cultura e
oportunidades de emprego no
país, bem como estimular e sensibilizar os futuros dekasseguis
em relação à importância do
planejamento da viagem.
Para isso, o dekassegui deve
levar em consideração a situação dos familiares que ficarão

no Brasil, qual será o tempo de
permanência dele no exterior e
o que fazer para economizar no
Japão, além de receber dicas
sobre providências que devem
ser tomadas antes de viajar,
para evitar transtornos. Pensando também no retorno ao
país, a palestra oferece dicas
de como e o que pode aprender no arquipélago, para trazer idéias ao voltar para o Brasil, além de informações sobre
como investir de maneira correta em um negócio próprio,
minimizando os riscos de o futuro empreendimento não ter
sucesso.
Parceria – O evento é gratuito, realizado a cada dois meses e ministrado por Edmilson
Koji Tanaka, consultor do
Sebrae e ex-dekassegui. A
palestra faz parte do Programa Dekassegui Empreende-

dor, uma parceria Sebrae/BID,
voltado para a capacitação
empreendedora do dekassegui
através de apoio educacional,
técnico e gerencial na implantação de negócios no Brasil,
que atende brasileiros em fase
de preparação para mudança
ao Japão, ou que já estão no
Japão e também aqueles que
pretendem retornar ao Brasil.
PALESTRA GRATUITA SOBRE
PLANEJAMENTO PESSOAL
DEKASSEGUI
QUANDO: A PALESTRA É REALIZADA A
CADA DOIS MESES, SEMPRE NA PRIMEIRA
TERÇA-FEIRA DO MÊS (PRÓXIMAS EDIÇÕES:
03/JULHO; 04/SETEMBRO E 06/NOVEMBRO/
2007)
HORÁRIO: DAS 19 ÀS 22H
ONDE: SEBRAE–PR (RUA CAETÉ, 150
– BAIRRO PAROLIM – CURITIBA – PR)
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES NA ABD:
41/3233–8449 OU
ABD@ABDNET.ORG.BR
DIVULGAÇÃO

VALE YOGA – No dia 1º
de junho aconteceu na
Livraria da Vila da Alameda
Lorena, em São Paulo, o
lançamento do “Vale Yoga”,
o primeiro guia de escolas de
Yoga de São Paulo.A
publicação é de autoria de
Elisa Yokota e Helena Vieira
(foto). Mais informações
podem ser obtidas no site
www.valeyoga.com.br

JORNAL NIPPAK

São Paulo, 23 de junho de 2007

11

PAN-AMERICANO

TÊNIS DE MESA

Ao lado de Juliana Veloso, Tammy
Takagi disputa salto ornamental

Modalidade oferece atrações
para todas as idades. Confira:
DIVULGAÇÃO

SATIRO SODRÉ

A jovem Tammy Galera
Takagi, de 16 anos, é mais uma
atleta nikkei na seleção que representará o Brasil nos Jogos
Pan-Americanos, em julho, no
Rio de Janeiro. Ao lado de
Juliana Veloso, ela estará na
disputa por uma medalha no
trampolim de 3 metros sincronizado.
Para vencer as americanas,
canadenses e mexicanas –
consideradas pela própria atleta como as favoritas ao título
–, Tammy tem treinado de segunda a sábado por cerca de
4 horas diárias. “Estou treinando forte, mas sou mais nova e
minha série é mais fraca. Tenho apostado num salto novo
para tentar brigar pela medalha”, adianta.
Atleta do Fluminense, a nikkei descobriu a habilidade para
os saltos ornamentais no próprio clube, quando fazia natação. “Um dia abriram o trampolim e eu resolvi pular. Tinha
feito ginástica olímpica dos 3
aos 7 anos e cheguei lá em
cima e já dei um mortal”, re-

Antes da competição no
Rio de Janeiro, a nikkei disputa a última etapa do Grand Prix
da Federação Internacional de
Natação (FINA), que será finalizado amanhã (24), na Alemanha.

Tammy: salto novo para tentar brigar pela medalha no Rio de Janeiro

lembra Tammy.
A ousadia da menina de 10
anos chamou a atenção do técnico que a convidou para integrar a equipe de saltos ornamentais do clube. A nikkei aceitou o desafio e resolveu decidir
na prática qual modalidade aquática seguir. “Eu sempre tive
dúvida, mas acredito que no
salto tenho mais oportunidades.
Fora que o treino da natação é
mais chato, você só vai de um

lado para o outro. Eu tenho mais
liberdade, todo dia tem um salto novo para treinar”.
Altura nunca foi problema
para Tammy, que se denomina como “meio maluquinha”.
Os três metros são até poucos
comparados com a distância
do chão alcançada nos vôos
de asa delta e nos saltos de
pára-quedas, modalidades que
estão entre a preferência esportiva da atleta.

Origem - A origem do esporte
data do século 17, quando ginastas suecos e alemães começaram a praticar acrobacias
em pulos sobre a água, para
minimizar danos físicos em caso
de queda. A base da disciplina
é realizar movimentos no ar, livres e obrigatórios, a partir de
plataformas de 10m ou trampolins de 3m, e entrar na água
de forma suave e elegante.
Nos Jogos Olímpicos de
Sidney, em 2000, uma nova
categoria foi adotada: os saltos sincronizados. Duplas saltam simultaneamente e são
julgadas não apenas pela qualidade técnica, estilo e grau de
dificuldade do salto, mas também pelo sincronismo entre os
parceiros.
(Luciana Kulba)

MALLET GOLF

Confira os resultados do Intercolonial NCC e da Copa Taiyo
REPRODUÇÃO

Duas competições movimentaram os praticantes de
mallet golf, uma modalidade de
minigolfe criada no Japão e
que está conquistando cada vez
mais adeptos no Brasil. Prova
disso foi a realização, em maio,
da 1ª Copa Taiyo de Mallet
Golf e que contou com a participação de jogadores de São
Paulo (Ibiúna, Kokushikan,
São Miguel Arcanjo) e Santa
Catarina (São Joaquim). O jogo
foi realizado nas dependências do Hotel Taiyo, em Caldas
Novas (GO).
Confira os resultados por
categoria:
“A”: 1º) Kei Kuroki
(KOK), 2º) Tetsuo Yamashita
(KOK), 3º) Issao Saito (IBI)
“B”: 1º) Tsugio Tsudaka
(GSP), 2º) Fumiaki Suetsugu
(IBI), 3º) Moboru Nakasuji
(KOK)
“C”: 1º) Yuriko Nozawa
(KOK), 2º) Fukutomo Yamaguchi (SJQ), 3º) Teruko
Nishiwaki (GSP)
Hole-In-One:
Sadao
Tamabechi (GSP), Noboru
Nakasuji (KOK)
Long Drive Masculino:
Bonji Takahashi (KOK)

Jogadores de diversas localidades posam para foto após término das competições no Taiyo

Long Drive Feminino: Hiroko Morita (GSP)
Intercolonial – No dia 7 deste mês, o Nippon Country
Club realizou o 3º Torneio Intercolonial. A cerimônia de
abertura contou com as presenças do vice-presidente do
NCC, Álvaro Yamakawa, e do
presidente da Federação Paulista de Mallet Golf, Akio
Hashizume.

Confira os resultados por
categoria:
“A”: 1º) Yoshinobu Yamakawa (NCC), 2º) Francisco
Gurgel (CAC), 3º) Gilberto
Adati (ITA)
“B”: 1º) Mitsunori Danno
(NCC), 2º) Kuniaki Akita
(MGC), 3º) Makoto Yamamoto (NCC)
“C”: 1º) Sergio Nakamura
(CAC), 2º) Edson Minami
(CAC), 3º) Miwako Shimura

(MGC)
Hole-In-One: 1º) Takao
Yamakawa (NCC), 2º) Keiji
Sato (NCC)
Troféu Transitório de Campeão – Masculino: Yoshinobu
Yamakawa (NCC). Feminino:
Neide Adati (ITA)

Local recebe dezenas de atletas para disputa dos jogos

PAN – Como preparação para
os Jogos Pan-Americanos, a
equipe masculina, formada por
Hugo Hoyama, Thiago Monteiro, Gustavo Tsuboi e Cazuo
Matsumoto, disputa o Aberto
da Coréia e Japão. Já a equipe feminina adulta com Ligia
Silva, Mariany Nonaka e Karin
Sako permance no Brasil treinando 6 dias por semana, com
folgas apenas no domingo.
LATINO AMERICANO
JUNIOR – As seleções brasileiras infantil e juvenil formadas por Eric Mancini, Humberto Manhani, Fernando Yamazato, Jose Barbosa, Danilo
Toma, Gustavo Messias, Fernando Franco, Jessica Yamada, Karin Fukushima, Gabriela
Kock, Livia Mizobuchi, Kim
Inokuchi e Amanda Marques,
vão participar de três eventos
até o início de julho: Campeonato Sul-Americano, LatinoAmericano e Circuito Mundial Junior.
O Campeonato LatinoAmericano Juvenil de equipes
será classificatório para representar o continente no Mundial da categoria, em dezembro,
já o Latino Americano Infantil
Individual, vale oito vagas para
representar o Brasil na grande final do Mundial Infantil que
será realizado na cidade do
Cabo, na África do Sul, em
outubro.
No Sul-Americano Juvenil
e Infantil, na cidade de Cuenca
(Equador), dos 13 atletas brasileiros apenas dois subiram no
pódio: Eric Mancini e Jessica
Yamada, ambos na categoria
juvenil individual. Os outros títulos ficaram para dois paraguaios, deixando o Brasil na 2ª
colocação geral de pontos.
TORNEIOS REALIZADOS – 1) O Nippon Country
Club realizou a quarta edição
da Olimpíada Intercolonial de

Tênis com a participação de
cerca de 20 clubes, federados
e não federados. O Torneio já
faz parte do calendário dos clubes se tornando bem tradicional no meio mesa-tenístico.
2) A Instituição Religiosa
Perfect Liberty organizou os
Jogos Nacionais da Juventude
e o tênis de mesa foi destaque
na cerimônia de abertura com
desafio do saques e demonstração sobre o esporte com o
campeão brasileiro mirim, Jeff
Yamada, e o atleta/técnico
Rodrigo Leo.
PRÓXIMOS EVENTOS –
1) Amanhã (24), acontecem
vários eventos e torneios abertos ao público. Em Votorantim
será realizada a Taça Davis
(osmarcamargotm@ hotmail.
com); em Registro acontece o
torneio regional da zona Sudoeste (fabioshiray@yahoo.
com.br) e na Capital será realizada 3ª Clinica Bunkyo (Rua
Galvão Bueno com a Rua São
Joaquim) com o técnico da seleção brasileira feminina
Lincon Yasuda e o técnico Fabio Takahashi (ex-seleção).
Trata-se de um curso intensivo (manhã e tarde) com vagas limitadas. Mais informações: fabioakiotakahashi@
yahoo.com.br.
2) Dia 1º de julho acontece
a quarta etapa da Liga NipoBrasileira no clube Kosmos,
em Mogi das Cruzes. O evento é aberto somente para atletas iniciantes e nunca federados. Informações com Gilberto (gmurakami@maua.br).
3) De 5 a 8 de julho e de 10
a 13 de julho acontece a 15ª
Clínica Internacional Butterfly
de Tênis de Mesa com o técnico da Federação Internacional (ITTF) Abilio Cruz (Espanha), na cidade de Marilia
(SP). Inscrições: www.
admtenisdemesa.com.br.
(Marcos Yamada)

VELA

Sony inicia patrocínio esportivo no Brasil
DIVULGAÇÃO

PUBLICAÇÃO

Livro sobre golfe ‘contraria idéia de que vida
corporativa é uma guerra’
REPRODUÇÃO

Os mil exemplares da primeira edição do livro Liderança e Golfe – O Poder do Jogo
na Vida Corporativa (Ed.
Paradiso) serão distribuídos
exclusivamente a líderes empresariais, executivos de alto
escalão e figuras de primeiro
nível do esporte, da política e
da mídia.
“A primeira edição foi destinada a líderes corporativos
setoriais a fim de que vários
desses empresários e executivos pudessem realizar observações pertinentes, as quais
serão incorporadas na segunda edição, com o objetivo de
buscar a excelência no trabalho”, disse o autor Guillermo
Piernes, em relação à sua terceira obra literária.
O livro contraria a idéia de
que a vida corporativa é uma
guerra. Segundo Piernes, na
guerra é possível eliminar o que
nos desafia ou ameaça, mas na
vida corporativa devem ser

ções presidenciais norte-americanas e o episódio Watergate
para as agências de notícias
Reuters e UPI. Foi ainda diretor de Informação Pública da
Organização dos Estados
Americanos (OEA) em Washington. Atualmente, assina as
colunas de golfe da revista
Forbes Brasil e do jornal Gazeta Mercantil, além de participar dos principais torneios
corporativos de golfe.
Empresários ganharão obra

cumpridas leis, regras e normas éticas. “A preparação do
alto executivo deve visar à participação em um jogo complexo, desafiador e ético, assim
como o golfe”, acrescenta o
autor.
Watergate – Escritor, consultor corporativo, palestrante e
jornalista, Guillermo Piernes
cobriu, entre outros acontecimentos históricos, duas elei-

Pela primeira vez
em sua história no
Brasil, a Sony aposta
em patrocínio esportivo e decide apoiar
uma modalidade do
iatismo: a Vela Oceânica. Comandada
pelo velejador Marcos Ferrari, a Equipe
Handycam de Vela é
composta por nove
atletas (Timoneiro:
Marcos Ferrari; Tático: Enrico Francavilla;
Navegador:
Vicente
Neto;
Trimmers: Felipe
Echenique, Dionis
Morganti e Arthur Empresa estréia investimento em Vela

Vasconcellos; Proeiros: Marcos Hurodovick e Leo
Patane).
A Equipe Handycam de
Vela Oceânica estreou nas
águas de Ilhabela com o pé
direito. No Warm da 34ª Semana Internacional de Vela de
Ilhabela conquistou o primeiro lugar na Classe IMS. Foram três vitórias entre as cinco regatas do evento. Nas
outras duas, a equipe ficou em
segundo lugar, sendo assim
bastante elogiada pela postura e consistência.
O veleiro IMX40, que pertence ao integrante da Equipe Handycam de Vela,
Vicente Neto, foi construído
na Dinamarca em 2002.
“Mesmo em formação, a
equipe apresentou um excelente resultado, o que nos dá
boas perspectivas para um
evento tão importante quanto
a Semana Internacional de
Ilhabela, que acontece de 7 a
14 de julho. Estamos adquirindo equipamentos de última
tecnologia e uniformes especiais para que a equipe se torne cada vez mais competitiva
e profissional”, complementa
Fernando Salomão.
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DANÇA

HENSHIN

Emilie Sugai estréia espetáculo
‘Intimidade das Imagens’
DIVULGAÇÃO

C

om concepção e direção de Emilie Sugai, o
espetáculo de dança
Intimidade das Imagens, com
as bailarinas Emilie Sugai e
Cristina Salmistraro, estréia
hoje (23), às 19h30, no Espaço Décimo Primeiro Andar, da
Unidade Provisória Sesc Avenida Paulista.
O ponto de partida para este
espetáculo é o conto “O Espelho”, de Guimarães Rosa, do
livro Primeiras Estórias e os
movimentos são estruturados
no butô. A base corporal do
espetáculo está localizada nos
ensinamentos do diretor Takao
Kusuno (1945-2001), desde o
treino do suriashi (deslizar nos
pés), ou seja, um caminhar que
difere do caminhar natural até
o treino das imagens. Estes
caminhares possibilitam o dançarino atingir um estado denso, um tempo dilatado, buscando romper com a temporalidade cotidiana.
A cenografia foi constituída a partir das necessidades
surgidas nas improvisações e
cenas. É quase uma anti-cenografia, formada pelos elementos que as dançarinas
usam. Um espaço neutro, no
qual a única construção é a
substituição das cortinas de
veludo da “caixa preta” de
cena por uma outra, cenográfica, feita de papel, espaço
neutro, mas pleno de sugestões. Uma gruta, espécie de
lugar primitivo e acolhedor, ao
mesmo tempo bruto e suave,
no qual se desenvolve a ação.

Apresentação, que estréia neste sábado, é realizada em conjunto com a bailarina Cristina Salmistraro

A espacialidade é o elemento
mais forte deste cenário.
O espetáculo também instigou um projeto de iluminação
desde o primeiro ensaio: delicadeza e vigor, beleza e deformidade, harmonia e caos. A luz
do espetáculo busca esta
duplicidade: toda imagem está
sujeita a diferentes interpretações, pontos de vista. Para não
reduzir esta possibilidade a luz
é construída a cada nova montagem, em busca de seu íntimo.
Linguagem própria – A coreógrafa e bailarina Emilie
Sugai desenvolve uma lingua-

gem própria e singular, em criações solos e em grupos, coreografias que traduzem suas
inquietações artísticas e de vida,
geradas das influências recebidas de seu mestre Takao Kusuno, introdutor do butô no Brasil, das pesquisas relacionadas
às “memórias do corpo” e
“ancestralidade” e de colaborações com artistas da dança,
teatro, cinema e da vídeoarte.
Entre os espetáculos mais
recentes que participou está
Intimidade das Imagens
(2006/2007), com direção e
criação conjunta com a dançarina Cristina Salmistraro,

projeto contemplado pelo Prêmio Funarte Klauss Vianna de
Dança com o patrocínio da
Petrobrás.
INTIMIDADE DAS IMAGENS
ONDE: UNIDADE PROVISÓRIA DO SESC
AVENIDA PAULISTA (AV. PAULISTA, 119
- ESTAÇÃO METRÔ BRIGADEIRO)
QUANDO: ATÉ 1º DE JULHO. SÁBADOS E
DOMINGOS, ÀS 19H30. ESTRÉIA: HOJE
(23), ÀS 19H30
INGRESSOS: R$ 10,00 (PÚBLICO); R$ 7,50
(USUÁRIO MATRICULADO ) E R$ 5,00
(TRABALHADOR NO COMÉRCIO E SERVIÇOS
MATRICULADO E DEPENDENTES, A PARTIR
DE 60 ANOS E ESTUDANTES)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3179-3700

GUEINOSAI

42ª edição do Festival de Música e Dança Folclórica Japonesa
é realizada neste final de semana com entrada gratuita
DIVULGAÇÃO

Neste fim de semana (23 e
24), a Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assistência Social (Bunkyo) promove o 42º Festival de Música e
Dança Folclórica Japonesa, o
Gueinosai, no Grande Auditório de sua própria sede, na Liberdade, em São Paulo, com
entrada gratuita.
Considerado um dos eventos mais tradicionais promovido pelo Bunkyo, o Gueinosai é
uma oportunidade única para
assistir às principais modalidades de dança e música tipicamente nipônica. E a fim de
ampliar os espectadores, as
apresentações serão em japonês e em português.
Este ano, o grande destaque é o The Hibiki Family, um
grupo de canto, dança e teatro
formado por nikkeis que fazem
sucesso na terra do sol nascente. A ocasião irá reunir também atrações como minyo
(música folclórica), buyo (dança clássica), kotô (espécie de
cítara japonesa), shamisen
(banjo tocado com plectro),
shigin (narrativa poética),
rokyoku (teatro de variedades,
bailado, entre outros.
“O objetivo da festividade
é divulgar toda a arte de palco
da cultura japonesa. Para isso
fizemos uma seleção dos melhores artistas da nossa comunidade para se apresentar”,
explica um dos organizadores
do Gueinosai, André Korosue.

atualmente reside em São Paulo com a família.
O público também poderá
contribuir para a Campanha de
Agasalho 2007, promovida em
parceria com o Fundo Social
de Solidariedade do Estado e
a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social.

Evento deve reunir cerca de 1.200 pessoas em cada dia

São cerca de 60 grupos artísticos e 400 integrantes exibindo espetáculos nos dois dias,
além de uma equipe, por trás
dos bastidores¸ de 50 voluntários na organização da festa e
atendimento ao público estimado em 1.200 pessoas diariamente.
Esse evento faz parte da
programação comemorativa
ao 99º aniversário da Imigração Japonesa no Brasil promovida pelo Bunkyo, iniciando a
contagem regressiva para o
Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, que será celebrado em 2008.
Homenagem aos idosos –
Outro destaque da ocasião
será a tradicional homenagem
aos idosos nikkeis. Nesta edi-

ção, receberão as honras as
pessoas de 99 a 101 anos, sendo presenteadas com um conjunto de cerâmica, um diploma
e uma bonificação. A entrega
dos presentes acontece amanhã, 24, domingo, a partir das
9h no mesmo local, antes do
início das atrações do segundo dia de Festival.
A grande novidade será a
presença do japonês mais idoso, Juhei Asami, de 108 anos.
Nascido na província de
Niigata no dia 30 de outubro
de 1898, Asami veio ao Brasil
no navio La Plata, em 1932, e

42º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE
MÚSICA E DANÇA FOLCLÓRICA JAPONESA - GUEINOSAI
DATA: 23 E 24 DE JUNHO (SÁBADO E
DOMINGO)
HORÁRIO: DAS 9H ÀS 16H (SÁBADO) E
DAS 10H ÀS 17H (DOMINGO)
LOCAL: GRANDE AUDITÓRIO DO BUNKYO
ENDEREÇO: R: SÃO JOAQUIM, 381 –
LIBERDADE (PRÓXIMO AO METRÔ SÃO
JOAQUIM)
INFORMAÇÕES: (011) 3208-1755 /
WWW.BUNKYO.ORG.BR
ENTRADA GRATUITA
HOMENAGEM AOS IDOSOS
DE 99 A 101 ANOS
DATA: 24 DE JUNHO (DOMINGO)
HORÁRIO: 9H
LOCAL: GRANDE AUDITÓRIO DO BUNKYO
ENDEREÇO: R: SÃO JOAQUIM, 381 –
LIBERDADE (PRÓXIMO AO METRÔ SÃO
JOAQUIM)
INFORMAÇÕES: (011) 3208-1755 /
WWW.BUNKYO.ORG.BR

Thriller policial Death Note
chega ao Brasil pela JBC
DIVULGAÇÃO

Thriller policial recheado de mistério e
suspense e contado em
forma de mangá, Death
Note é o mais recente
lançamento da JBC. A
obra conquistou fãs de
todas as idades, alcançando até mesmo um
público que não é tradicionalmente leitor de
quadrinhos japoneses –
fenômeno que começou
no Japão e se repetiu na
Europa e Estados Unidos.
Contada em 12 edições, a trama do mangá
gira em torno de um caderno com poderes
inimagináveis, que cai
por acaso nas mãos do
estudante Light Yagami. Trama é contanda em 12 edições
O rapaz logo percebe
que, ao escrever ali o nome de como miniaturas de Light, L e
qualquer pessoa que escolha, Ryuk –, CDs com a elogiada triela acaba morta. A questão é lha sonora do anime e réplicas
saber se Light seria um herói do próprio Death Note já invaou um assassino.
diram as lojas de vários países.
Death Note foi originalmente publicado nas páginas Os autores – Tsugumi Ohba,
da Shonen Jump a partir de roteirista de Death Note, não
2003. Seu enredo e arte deta- teve qualquer outro mangá pulhada colocaram praticamen- blicado. Seus dados pessoais
te todos os volumes de Death são mantidos confidenciais,
Note entre os 10 mangás mais mas segundo o seu perfil oficivendidos no Japão e Estados al ele tem o costume de coleciUnidos.
onar xícaras de chá e sentarUma série em anime pro- se com os pés sobre a cadeira
duzida pela Madhouse (Sakura enquanto trabalha – assim
Card Captors) é atualmente como o personagem L. Na verexibida na Nippon Television dade, acredita-se que Tsugumi
com grande audiência. A ani- Ohba seja apenas um pseudômação também já começou a nimo de algum autor famoso.
ser disponibilizada online para
Nascido em fevereiro de
o público americano pela Viz 1969, Takeshi Obata é um
Media. Death Note em anime mangaká cujo trabalho tem sido
ainda foi premiado este ano no muito elogiado principalmente
Tokyo Anime Awards entre as pela arte de Death Note, Hikaru
melhores produções para TV. no Go e Blue Dragon - Ral
Dois filmes inspirados no Grado. Obata normalmente
mangá foram produzidos em atua como ilustrador, em par2006 pela Warner para os ci- ceria com um roteirista. Trabanemas. O sucesso de bilhete- lhou com outros mangakás resria dos longas no Japão, levou peitados como Nobuhiro Waa produtora americana a finan- tsuki, autor de Samurai X.
ciar um terceiro filme, agora
baseado no personagem “L”. DEATH NOTE
Death Note já ganhou uma AUTORES:
versão em game de inteligên- TSUGUMI OHBA E TAKESHI OBATA
cia para Nintendo DS, produ- PÁGINAS: 200
zido pela Konami. Os perso- FORMATO: 13,5 X 20,5MM
nagens principais do mangá PERIODICIDADE: MENSAL (12 EDIÇÕES)
também aparecem no RPG PREÇO: R$10,90
online Jump Super Stars.
LANÇAMENTO EM BANCAS:
Diversos outros produtos – A PARTIR DE 22/06
XVI SHINZEN KARAOKE TAIKAI DE ACENDI - ITU
Data: 17/06/07
Local: Assoc. Cult. Esport. Nikkey De Itu
Jurados: Profa. Yasue Kitsuwa (Pres.),
Profa. Elsa Fushimi, Prof. Teruyo Hobo
Categoria

Participantes

Musica

B-6
B-5
B-4
A-6
A-5
A-4
Doyo-1
Doyo-2
Tibiko-1
Tibiko-2
Esp-6
Esp-5
Extra-6
Extra-5
Sup.extra-4
B-3
B-2
B-1-juv
A-3
A-2-1-juv
Esp-4
Esp-3
Esp-2
Esp-1
Extra-4
Extra-3
Extra-2
Extra-1
Sup.extra-3
Sup.extra-2

Sekiyama Reiko
Nishi Kazuto
Seo Massaharu
Tanabe Kayoko
Fukami Eishiti
Higa Kazue
Nakazawa Mayumi
Ito Karina
Kuae Gabriel
Kataoka Akemi
Watanabe Satiko
Yoshiura Fumie
Nakamura Shosei
Ogura Masao
Kamonzeki Hiroshi
Ikeda Elza
Kussumi Dante
Shiroma Saori
Okamura Kunie
Katao Willian
Meda Junko
Shizukuda Masaaki
Suzuki Miyuki Ueda
Kataoka Mariana
Okamura Masayoshi
Ooshiro Tomiko
Yamaguti Paulo
Matsuba Tsutomu
Hino Nanko
Yano Massami

Yukitsubaki
Yushima No Shiraume
Furusato No Hito
Aji Sai Joowa
Kooguen No Ekio Sayonara
Gueido Itidai
Shobon Dama
Sato No Aki
Ueo Muite Aruko
Ningyono Ie
Mujou No Yume
Hatoba
Kaeri Bune
Kazeyo
Nihon No Otoko
Teshio Gawa
Kitaguni No Haru
Kawa No Nagaremo
Bokyo Hitori Tabi
Hitorija Naikara
Mizu Iro No Waltz
Oyaji
Ukigumo
Nigyo No Ie
Odoriko
Showa Saigo No Aki No Koto
Musume Ni
Ken Shin
Akai Hatoba
Haha Kague

