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Passagem de trem-bala de São Paulo
para o Rio custará cerca de R$ 200,00

JORNAL NIPPAKO Diário Oficial da União pu-
blicou no último dia 18 a con-
sulta pública para o edital de
licitação do Trem de Alta Ve-
locidade (TAV), também co-
nhecido como trem-bala. Na
proposta para a consulta pú-
blica, alguns pontos foram
definidos. O trem deverá ter,
necessariamente, estações no
centro do Rio de Janeiro, no
Aeroporto Santos Dumont,
na cidade de Aparecida do
Norte (SP), no centro de São
Paulo, no Aeroporto de Gua-
rulhos, no centro de Campi-
nas (SP) e no Aeroporto de
Viracopos, também em Cam-
pinas. Além disso, outras duas
cidades – uma no Rio de Ja-
neiro e outra em São Paulo –

devem obrigatoriamente ter
estações, mas a escolha fica-
rá a critério do consórcio ven-
cedor. De acordo com o di-
retor-geral da ANTT, Bernar-
do Figueiredo, a maior pro-
babilidade é de que sejam
escolhidas Barra Mansa (RJ)
e São José dos Campos (SP).
conclusão das obras terá pra-
zo máximo de cinco anos – o
que coloca o projeto definiti-
vamente fora da infraestrutu-
ra para a Copa do Mundo de
2014. A expectativa da
ANTT é de que o leilão seja
feito em maio de 2010, com
a participação de empresas
do Japão, da Coréia do Sul,
China, França, Áustria, Espa-
nha e Alemanha.

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

—––––––––––—–| pág 04

Liria Sato é
condecorada pelo
8º Distrito Naval
da Marinha
A professora associada da
Escola Politécnica da Univer-
sidade de São Paulo, depar-
tamento de Engenharia de
Computação e Sistemas Digi-
tais da USP, Liria Matsumoto
Sato, foi condecorada no dia
11 de dezembro com a “Me-
dalha Amigo da Marinha”,
durante os festejos do dia do
marinheiro, comemorado no
dia 13 de dezembro no Brasil.
A engenheira elétrica recebeu
a comenda do Comandante do
8º Distrito Naval da Marinha,
Vice-Almirante Arnaldo de
Mesquita Bittencourt Filho.

Aero Willys, Gordini, Karmann
Ghia, Maverick, Puma, DKW,
Puma... Colecionadores ou até
mesmo quem simplesmente é
apaixonado por carros certa-
mente já viu ou já ouviu alguns
destes nomes. Mas, quando o
assunto são carros antigos ja-
poneses, a coisa muda de fi-
gura. Para muitos, a única ima-
gem que vem à lembrança é
do velho e bom Bandeirantes.
A Associação Clube do Carro
Antigo do Brasil, no entanto,
está disposto a mostrar que os
japoneses, que enchem os
olhos com seus modelos de úl-
tima geração, também tiveram
seus Fujicabin, Datsun,
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Carros antigos japoneses
podem ganhar exposição
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Suzukilight e Toyopet, entre ou-
tras raridades.
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Estação Liberdade
lança “O som da
montanha”, de
Yasunari Kawabata
Aproveitando as festas de fim
de ano, a Editora Estação Li-
berdade lança este mês “O
som da montanha”, de
Yasunori Kawabata. Conside-
rada uma de suas “pequenas
obras-primas”, o livro faz par-
te da chamada “trilogia dos
sentimentos humanos”, ao lado
de O país das neves (Estação
Liberdade, 2004) e Mil tsurus
(Estação Liberdade, 2006).
Prêmio Nobel de 1968,
Yasunari Kawabata é conside-
rado um dos representantes
máximos da literatura japone-
sa do século 20.

China foi a alternativa ao Japão para
exportações brasileiras na crise
As exportadoras brasileiras mu-
daram sua estratégia ao longo
de 2009 para evitar maiores per-
das e enfrentar melhor os efei-
tos da crise internacional. Para
isso, direcionaram suas vendas
para a China. Segundo o presi-
dente da Apex-Brasil, Alessan-
dro Teixeira, vários setores apoi-
ados pela agência vinham apos-

tando fortemente no mercado
japonês, mas perceberam que
haveria um forte desaquecimen-
to da economia do Japão e mu-
daram o rumo de sua estraté-
gia. “No ano passado, avaliamos
que haveria uma queda expres-
siva no PIB do Japão e orienta-
mos as empresas a focar em ou-
tros mercados, como a China”.
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O deputado William Woo
(PPS/SP) avaliou como mui-
to positiva a visita oficial que
realizou no período de 29 de
novembro a 10 de dezembro
na China, onde conheceu fon-
tes de energia renováveis a
convite do governo do esta-
do de Guangzhou – estado
chinês irmão do estado de
São Paulo.

Na ocasião o parlamentar
conheceu dois projetos como
a tecnologia dos leds orgâni-
cos e alternativas de energia
eólica, área na qual o Brasil
tem muito a desenvolver. O
deputado nikkei afirma que
sua viagem foi muito produ-

William Woo conhece
tecnologias chinesas
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É NATAL – Correria, com-
pras de última hora... Sai ano,
entra ano, é sempre a mesma
coisa. Com ou sem crise, o
Natal será sempre Natal. É um
período que todos os povos
celebram a passagem de doze
meses e o início de um ano

novo. Seja qual for a época do
ano, a cultura ou a etnia, todos
celebram com alegria, pedin-
do bênçãos, agradecendo, e
compartilhando alimentos, a
vida e o sonho comum de que
é possível viver a Terra Pura.
O Jornal Nippak ouviu o pa-

dre André Ozeki, 82 anos, do
Colégio São Francisco, no
Ipiranga, zona Sul de São Pau-
lo, e a monja Coen, 62 anos,
atual Primaz e Fundadora da
Comunidade Zen Budista
Zendo Brasil, no Pacaembu,
para saber como as pessoas

celebram o Natal em duas di-
ferentes religiões. Para o pa-
dre Ozeki, o Natal é uma lem-
brança que continua forte, uma
comemoração que permane-
cerá para sempre, uma das
festas mais importantes do
Menino Jesus.

tiva por desconhecer tecno-
logias que tem tudo para ser
adequadas no Brasil, princi-
palmente a eólica na região
Nordeste.

 “Visitei fábricas de equi-
pamentos de energia eólica.
Atualmente a China está en-
cerrando os trabalhos de uma
usina eólica por mês. Conhe-
ço turbina eólica, por exem-
plo, que produz 1.5 mega-
watts, mas lá conheci algu-
mas com capacidade de 6.5
megawatts. Percebi que os
chineses estão muito empe-
nhados com a questão do
meio ambiente”, destaca o
deputado.
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JABOTICABAL – Entre os políticos que mantêm contato constante com a cidade de Jabotica-
bal (SP) estão o deputado federal Arnaldo Jardim (PPS) e o deputado estadual Geraldo Vinholi
(PSDB). No último dia 12, Arnaldo e Vinholi estiveram visitando a cidade e acompanharam a
prestação de contas feita pelo prefeito nikkei José Carlos Hori ao lado do mapa de obras.
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RÁDIO TAISSÔ – Mais de
600 ginastas estavam reuni-
dos na Confraternização da
Federação de Radio Taisso
do Brasil, no dia 13, no Com-
plexo Educacional e Esporti-

vo Mané Garrincha. O depu-
tado federal William Woo
(PPS-SP) e o vereador Jooji
Hato (PMDB) prestigiaram o
evento. William Woo comen-
tou a importância da prática

de atividade física. “Estive há
pouco tempo na China e vi
muitas pessoas fazendo
Taisso nas praças. Acredito
que se tornará uma tendên-
cia mundial”, disse.

ITUVERAVA – O prefeito de
Ituverava (SP), Mário Matsu-
bara, assinou no dia 14, no Pa-
lácio dos Bandeirantes, convê-
nio com a Secretaria de Eco-
nomia e Planejamento para a

execução de mais de 26 mil m²
de recapeamento asfáltico no
município de Ituverava. A con-
quista foi fruto do trabalho da
prefeitura e de emenda parla-
mentar de deputado federal

William Woo (PPS-SP). Na
ocasião da assinatura, o depu-
tado foi representado por Ro-
berto Sekyia, chefe de gabinete
que ressaltou a importância
desse tipo de iniciativa.

DEFESA CIVIL – O coronel PM Luiz
Massao Kita, secretário-chefe da Casa Militar
e Coordenador Estadual de Defesa Civil do
Governo do Estado de São Paulo, coordenou o
5º Seminário Internacional de Defesa Civil re-
alizado de 18 a 20 de novembro, no Palácio das
Convenções Anhembi, em São Paulo. O even-

to contou com a participação de cerca de 8 mil
inscritos (número recorde de inscrições). Esti-
veram presentes o ministro da Integração Na-
cional, Geddel Vieira Lima; a secretária Naci-
onal de Defesa Civil, Ivone Valente; e o vice-
governador do Estado de São Paulo, Alberto
Goldman; entre outros.

Coronel PM Luiz Massao Kita foi Coordenador
geral do seminário

Evento contou com a participação de represen-
tantes de países da África, América Latina e todos
coordenadores estaduais do Brasil

YUTAKA TOYOTA – Para
comemorar 50 anos de carrei-
ra e 50 anos de Brasil, o artis-
ta plástico Yutaka Toyota rea-
liza a exposição “Espaço Invi-
sível”. A mostra, que prosse-
gue até 15 de janeiro no Edifí-

cio Cultura Inglesa (Rua Fer-
reira de Araújo, 741, Pinheiros,
em São Paulo), reúne seus 25
trabalhos mais recentes. Na
inauguração, no dia 10 de de-
zembro, foi lançado também o
DVD “O Espaço Invisível de

Yutaka Toyota”, produzido por
seu filho, Gianni Toyota, em
parceria com Ferrão e Pedro
Paulo Mendes. No dia 14 de
janeiro, será lançado o livro
“Yutaka Toyota – 50 Anos de
Arte”, de Sonia Prieto.
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Visitantes conferem a exibição do vídeo “O
Espaço Invisível de Yutaka Toyota”

A artista plástica Elza Oda prestigiou a abertura
da exposição do artista

Kenichi Kaneko, Tamiko, o artista e Akio Ogawa Uma das obras da exposição

Yutaka Toyota recebeu abraço de artistas como
Kazuo Wakabayashi e Kenichi Kaneko

O arquiteto Ruy Ohtake também conferiu a
mostra

BONENKAI BUNKYO – A Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e de Assistência
Social realizou no último dia 17 seu tradicional
bonenkai e o 54º aniversário de sua fundação.
Além de membros da atual diretoria, estiveram
presentes os ex-presidentes Atushi Yamauchi
e Kokei Uehara, além da cantora Karen Ito.
Antes, os presentes prestaram um minuto de
silêncio em respeito ao falecimento de Taeko
Nakaya Ohara (esposa do presidente do Con-
selho Deliberativo, Tuyochi Ohara), ocorrido no
mesmo dia. Kita, Yamauchi, Harazawa e professor Kokei

O atual, Kihatiro Kita, e o ex, Kokei Uehara A cantora Karen Ito com a mãe, Tamiko

O psiquiatra Décio Nakagawa Elzo Sigueta não perdeu o foco

BONENKAI DA ACENBI – A Acenbi (Associação Cultural e Esportiva Nipo-brasileira Imirim),
que neste ano completa seu 50º aniversário de fundação, realizou no dia 12 seu tradicional bonenkai.
A festa de confraternização contou com a presença de diretores, associados, familiares, amigos
e representantes de associações amigas.

Diretoria da Acenbi recepciona amigos Bufê foi bastante concorrido

Prataviera, Toshiaki Tamae, Gerson Takayama, ve-
reador Ushitaro Kamia e Paulo Ogata.

Apresentação de danças também fizeram parte
da programação

FOTO: OSMAR MAEDA

BONENKAI DA ACEOSM –  A Associa-
ção Cultural e Esportiva Okinawa Santa Maria
realizou seu tradicional bonenkai no último dia
17, no Departamento de Esportes da entidade.
O “chef” Toshiaki Tamae preparou uma ini-
gualável paelha que foi saboreada por atletas,
associados (de todos os departamentos) e ami-
gos. Eurípedes Prataviera, presidente da Acenbi
(Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasi-
leira Imirim), prestigiou a festa de confraterni-
zação.

Eurípedes Prataviera, presidente da ACENBI,
prestigiou a iguaria espanhola preparada por
Toshi Tamae

FOTO: OSMAR MAEDA

Paelha no Okinawa Santa Maria.
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Trem-bala Rio-São Paulo poderá ficar pronto
antes dos Jogos Olímpicos de 2016

TRANSPORTES

As exportadoras brasileiras
mudaram sua estratégia ao lon-
go de 2009 para evitar maiores
perdas e enfrentar melhor os
efeitos da crise internacional.
Para isso, direcionaram suas
vendas para a China. Segundo
o presidente da Agência Brasi-
leira de Promoção de Exporta-
ções e Investimentos (Apex-
Brasil), Alessandro Teixeira,
vários setores apoiados pela
agência vinham apostando for-
temente no mercado japonês,
mas perceberam que haveria
um forte desaquecimento da
economia do Japão e mudaram
o rumo de sua estratégia.

“No ano passado, avaliamos
que haveria uma queda expres-
siva no PIB [Produto Interno
Bruto] do Japão e orientamos
as empresas a focar em outros

AAgência Nacional de
Transportes Terres
tres (ANTT) publicou

no dia 18 de dezembro (sexta-
feira) a consulta pública para
o edital de licitação do Trem
de Alta Velocidade (TAV), co-
nhecido também como trem-
bala. O consórcio vencedor
deverá construir no mínimo
nove estações: no centro do
Rio, no Aeroporto do Galeão;
em Barra Mansa, em Apare-
cida, em São José dos Cam-
pos; no Aeroporto de Guaru-
lhos; no Campo de Marte, em
São Paulo; no Aeroporto de
Viracopos e no centro de Cam-
pinas.

A expectativa da ANTT é
de que o leilão seja feito em
maio de 2010, com a partici-
pação de empresas do Japão,
da Coréia do Sul, China,
França, Áustria, Espanha e
Alemanha. As obras com pra-
zo previsto de cinco anos de
duração, devem começar no
fim de 2010, colocando proje-
to – orçado em R$ 34,5 bi-
lhões em investimentos –, de-
finitivamente fora da infra-
estrutura para a Copa do
Mundo de 2014. No entanto
as operações poderão ser ini-
ciadas antes das Olimpíadas
de 2016 no Rio de Janeiro,
podendo acabar com a pres-
são atualmente existe na
infra-estrutura pública brasi-

leira, tanto aeroportuária
quanto rodoviária.

O investimento para se ter
uma idéia, são quase o total que
o Governo Federal pretende
investir no Brasil nos próximos
dois anos. O público alvo be-
neficiado são os quase 18 mi-
lhões de pessoas que fazem o
trajeto entre o Rio de Janeiro
e Campinas, passando por São
Paulo e outras cidades da re-

gião, seja pelo ar ou pela es-
trada. As informações foram
divulgadas pelo diretor geral da
Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT),
Bernardo Figueiredo. O trem
bala terá capacidade para per-
correr 510 quilômetros. O pre-
ço da passagem para a classe
econômica entre Rio de Janei-
ro e São Paulo não poderá ul-
trapassar R$ 217,50.

O edital prevê que o inves-
timento terá que ser feito por
um grupo privado, porém o
Governo Federal, por meio do
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social
(BNDES), vai emprestar ao
consórcio vencedor R$ 21 bi-
lhões. O diretor Bernardo Fi-
gueiredo, concorda que o in-
vestimento no trem bala é alto,
mas defende que dará retor-

Expectativa da ANT é de que o Leilão seja feito em maio de 2010 com a participação do Japão

DIVULGAÇÃO

no. “Ele evita a pressão que
hoje existe nos aeroportos, na
infra-estrutura pública, tanto
rodoviária quanto aeroportuá-
ria”, afirmou.

Aparecida – Bernardo Figuei-
redo explicou que a escolha de
Aparecida como estação obri-
gatória se deu em função do
fluxo complementar de passa-
geiros para lá. O turismo reli-
gioso leva em outubro milha-
res de fiéis à Basílica de Nos-
sa Senhora Aparecida, na ci-
dade. Segundo ele também há
grande quantidade de pessoas
que vão para a cidade nos fins
de semana, o que ofereceria
um fluxo complementar ao dos
executivos que se movimen-
tam entre o Rio e São Paulo.

Preço – A ANTT reduziu o
preço-teto por quilômetro da
tarifa da classe econômica que
poderá ser cobrada no trem-
bala. Havia sido fixado um va-
lor máximo de R$ 0,60 por qui-
lômetro. Isso, pelas contas do
diretor geral da agência, fazia
com que o preço máximo da
passagem entre São Paulo e Rio
custasse cerca de R$ 250.

“Era uma taxa muito aci-
ma do mercado”, disse, refe-
rindo-se ao preço da ponte
aérea entre as duas capitais.
Na minuta do edital, constará
que o novo preço-teto passará

a ser de R$ 0,50 por quilôme-
tro, o que levaria a tarifa má-
xima na classe econômica
para o trecho São Paulo-Rio
para R$ 200,00.

Para vencer o leilão, os
empreendedores terão de ofe-
recer a melhor proposta num
mix de critérios que envolve a
menor tarifa - até esse teto - e
também o de quem exigir o
menor porcentual de financia-
mento público para concluir a
obra. Figueiredo admite que a
tarifa-teto estabelecida pela
ANTT ficou apertada e calcu-
la que o preço da passagem
entre o Rio e São Paulo deve-
rá cair para até algo próximo
a R$ 180,00. Custo esse em
função da concorrência com o
preço promocional usado ha-
bitualmente pela aviação para
a ponte-aérea. O tempo máxi-
mo da viagem entre as duas
capitais será de 1 hora e 37
minutos, e o consórcio será
obrigado a disponibilizar linhas
diretas a cada 20 minutos nos
horários mais cheios do dia.

A ANTT pretende realizar
quatro audiências públicas
para discutir com investidores
e a população o projeto. A pri-
meira no dia 11 de janeiro, será
no Rio de Janeiro. Depois, no
dia 13 de janeiro, em São Pau-
lo; no dia 15, em Campinas; e
no dia 19 em Brasília.

(Da Agência Brasil)

zou, por exemplo, um estudo
de todo o segmento de moda
na Ásia, de joias a roupas, e
identificou 40 cidades chinesas
que poderiam ser atraentes
para os produtos brasileiros.

Para Teixeira, os chineses
não ameaçam as vendas ex-
ternas do Brasil. “A China vai
ser um parceiro mais estrutu-
ral do comércio brasileiro e não
apenas um esforço no momen-
to da crise. O mercado chinês
é uma oportunidade, e não uma
ameaça para as exportações
brasileiras.”

Ele informou que as expor-
tações de projetos apoiados
pela Apex-Brasil caíram, nes-
te ano, 7,7%, bem menos do
que a redução de 23,4% das
exportações brasileiras como
um todo, tendo como base de

NEGÓCIOS

China foi a saída para exportações brasileiras durante a
crise no Japão, diz presidente da Apex-Brasil

comparação produtos manufa-
turados e semimanufaturados
(industrializados).

Segundo ele, as exporta-
ções totais do Brasil devem fe-
char 2009 em US$ 155 bilhões
e devem voltar a crescer no
ano que vem por conta da re-
tomada do consumo mundial.
As vendas externas atingiram
um pico histórico de US$ 197
bilhões no ano passado. “As
exportações podem alcançar
US$ 170 bilhões no ano que
vem”, disse.

Neste ano, a Apex-Brasil
participou de 842 eventos para
promover as exportações e
atrair investimentos para o
Brasil. A agência, conforme
Teixeira, está com um traba-
lho regionalizado para ajudar
os estados na atração de in-

mercados, como a China”, dis-
se Alessandro. O PIB japonês
deve recuar 6% em 2009.

A Apex-Brasil apoia 74 se-
tores da economia que envol-

vem 9.400 empresas. Segun-
do ele, a estratégia de enfren-
tamento da crise foi aumentar
a visibilidade do produto brasi-
leiro. Para isso, a Apex reali-

Mercado japonês sofreu forte desaquecimento em 2009

DIVULGAÇÃO

vestimentos estrangeiros. Com
apoio do Banco Mundial, já há
projetos piloto em Pernambu-
co, na Bahia, no Pará e em
Minas Gerais. Ao todo, a Apex
vem monitorando 357 projetos
de investimentos no Brasil.

(Da Agência Brasil)
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“A Ásia tem interesse em investir
no Brasil”, assegura William Woo

BRASIL-CHINA

Acho que não sou único a
não gostar de ficar aguardan-
do sua vez. E como a espera é
longa. Nunca você é atendido
na hora marcada. Apesar dis-
so é um bom lugar para um
bom bate-papo e conhecer
pessoas. O problema é que
sempre ocorre um imprevisto.
Um dia desses, o médico teve
que atender um caso de urgên-
cia. E a fila cresceu, como não
podia de acontecer. Havia uma
dez pessoas na minha frente.

Cheguei à recepcionista e
entreguei um bilhete: cinquen-
tinha para você me encaminhar
rapidamente. Ela xingou-me
com o olhar e, delicadamente,
pediu-me para aguardar a vez.
Como são incorruptíveis essas
funcionárias.

Outro fato que me inco-
moda é a tendência verifica-
da de várias especialidades se
juntarem num só prédio. Há
especialidades que não são
compatíveis. Urologia com
obstetrícia, por exemplo. Cer-

ta ocasião, a sala de espera
lotada,  uma grávida pergun-
tou ao senhor do lado o que
ele iria fazer. Toque, respon-
deu. Como se faz, indagou
ela. O médico pega o dedo...
Algumas ficaram escandali-
zadas, outra riu.

Agora, chatice e hilariante
ao mesmo tempo é conviver
com clientes psiquiátricos.
Quando você chega eles
olham um tanto de viés. Quem
será o mais louro daqui,
confabulo comigo mesmo.
Qualquer gesto brusco de al-
guém assusta todo mundo.

Na primeira vez, uma co-
lega de espera, alertou-me.
Logo ao entrar, na mesa do
médico, há um relógio enorme
que anda ao contrário. Não dê
alarme, senão ele te enche de
perguntas e remédios. Até hoje
não avistei o tal relógio, ape-
sar de muitos repetirem que ele
realmente existe.
(Shigueyuki Yoshikuni é jor-
nalista e reside em Lins)

ARTIGO

Consultórios médicos

FALECIMENTO
Faleceu no dia 17 de dezembro, em São Paulo, aos 74

anos, a sra Taeko Ohara, sócia da Sakura Nakaya Ali-
mentos. Era casada com Tuyoci Ohara, e deixa os filhos
Roberto Ohara e Gilberto Ohara, noras e netos. Ela esta-
va internada no Hospital Santa Cruz. Formada pela Facul-
dade de Saúda Pública da Universidade de São Paulo,
Taeko Ohara era a primogênita de Suekichi Nakaya (fun-
dador da Sakura) e de Tiyo Nakaya. São seus irmãos Mario
Nakaya e Renato Kenji Nakaya.

O corpo de Taeko Ohara foi sepultado no Cemitério da
Paz, em São Paulo.

A professora associada da
Escola Politécnica da Univer-
sidade de São Paulo, depar-
tamento de Engenharia de
Computação e Sistemas Di-
gitais da Universidade de São
Paulo (USP), Liria Matsumo-
to Sato, foi condecorada no
dia 11 de dezembro com a
“Medalha Amigo da Mari-
nha”, durante os festejos do
dia do marinheiro, comemora-
do no dia 13 de dezembro no
Brasil. A engenheira elétrica
recebeu a comenda do Co-
mandante do 8º Distrito Na-
val da Marinha, Vice-Almi-
rante Arnaldo de Mesquita
Bittencourt Filho. A cerimônia
foi realizada na Vila Clemen-
tino, zona Sul de São Paulo,
paralelamente a entrega da
medalha “Almirante Taman-
daré” aos oficiais dessa For-
ça Armada.

Liria M. Sato acredita que
a homenagem é um reconhe-
cimento da relevância da área
de pesquisa de computação
de alto desempenho. “Senti-
me gratificada, não esperava
essa homenagem, foi uma sur-
presa porque ainda não temos
uma colaboração concreta

da pela Petrobrás. A rede visa
atender as futuras demandas
computacionais geradas pela
produção de petróleo em
águas ultra profundas na ca-
mada Pré-Sal, um dos princi-
pais desafios da Rede Galileu.

Mestre em engenharia ele-
trônica e computação pelo Ins-
tituto Tecnológico de Aeronáu-
tica, ITA, São José dos Cam-
pos, Liria M. Sato é atualmente
membro do Comitê Gestor des-
ta Comissão Especial; tem vol-
tado a sua pesquisa e o desen-
volvimento de projetos para a
área da Computação, especi-
ficamente para a Computação
de Alto Desempenho, incluin-
do Processamento Paralelo,
Computação em Clusters de
Computadores e Grades Com-
putacionais. Buscando disse-
minar esta área de pesquisa no
Brasil, tem participado na or-
ganização de conferências
promovidas pela Sociedade
Brasileira de Computação. Até
2007 foi coordenadora da Co-
missão Especial de Arquitetu-
ra de Computadores e Proces-
samento de Alto Desempenho
da Sociedade Brasileira de
Computação.

A professora Liria Matsumoto Sato durante cerimônia em São Paulo

ARQUIVO PESSOAL

COMUNIDADE

Professora Liria Matsumoto Sato é condecorada
pelo 8º Distrito Naval da Marinha em São Paulo

com a Marinha, recebemos
uma visita deles no início do
ano”, destaca a engenheira da
modalidade eletrônica.

A professora supõe que
com a condecoração a Mari-
nha visa uma futura colabo-
ração com o departamento da
USP para que oficiais obte-
nham conhecimento da área
e possam trabalhar com os
profissionais da universidade.
“Possa ser que eles estejam
interessados na área de arqui-
tetura de computadores e

computação de alto desempe-
nho e se relacionar com uni-
versidades”, analisa ela que é
irmã da advogada da família
Felícia Ayako Harada.

Atualmente Liria M. Sato
ministra aulas no curso de
pós-graduação e orienta alu-
nos de mestrado e doutorado,
além de desenvolver projetos
de pesquisa. Hoje ela coorde-
na um projeto que faz parte
da Rede Galileu (Rede Temá-
tica de Computação Científi-
ca e Visualização), financia-

Odeputado federal
William Woo (PPS/
SP) avaliou como

muito positiva a visita oficial
que realizou no período de 29
de novembro a 10 de dezem-
bro na China, onde conheceu
fontes de energia renováveis
a convite do governo do esta-
do de Guangzhou – estado chi-
nês irmão do estado de São
Paulo –. Na ocasião o parla-
mentar conheceu dois projetos
como a tecnologia dos leds or-
gânicos e alternativas de ener-
gia eólica, área na qual o Bra-
sil tem muito a desenvolver.

O deputado nikkei afirma
que sua viagem foi muito pro-
dutiva por desconhecer tec-
nologias que tem tudo para
ser adequadas no Brasil, prin-
cipalmente a eólica na região
Nordeste.

“Visitei fábricas de equi-
pamentos de energia eólica.
Atualmente a China está en-
cerrando os trabalhos de uma
usina eólica por mês. Conhe-
ço turbina eólica, por exem-
plo, que produz 1.5
megawatts, mas lá conheci
algumas com capacidade de
6.5 megawatts. Percebi que
os chineses estão muito em-
penhados com a questão do
meio ambiente”, destaca.

William Woo afirma que o
que chamou a sua atenção foi
a iluminação pública feita por
leds instalados em postes de
avenidas e túneis iluminados.
“Visitei locais com esse tipo
de iluminação que tem muito
a desenvolver, será a ilumi-
nação pública do futuro. Qua-
lidade muito superior, além
de exigir menos quantidade
de equipamentos como pos-
tes, e consumo menor do que
lâmpadas de mercúrio, sódio

ou fosforescente”, explica.

Projetos – O parlamentar
aproveitou para levar e obter
apoio financeiro dos chineses
para projetos na área espor-
tiva em São Paulo, que en-
volvem a construção do es-
tádio do Corinthians em fun-
ção do centenário do clube;
da reforma do estádio do
Parque Antarctica, do Pal-
meiras; e reforma do Mo-
rumbi, do São Paulo Futebol
Clube. As três agremiações
paulistas têm projetos para
adequar seus estádios com o
intuito de sediar jogos para a
Copa do Mundo de Futebol
de 2014 no Brasil.

Em 2009 a Agência Bra-
sileira de Promoção de Ex-
portações e Investimentos
(Apex-Brasil), orientou em-
presas brasileiras a direcionar

suas exportações e vendas
para a China, para evitar per-
das e enfrentar melhor os
efeitos da crise internacional,
mudando o rumo estratégico.
Questionado a respeito
William Woo argumentou
que o superávit da China,
como conseqüência, colabo-
rou com o Brasil que tem
muito a desenvolver. “O país
passou por uma fase de in-
dustrialização que serviu para
abater o próprio déficit. Ou-
tro fator que também colabo-
rou muito foi o valor da soja
no mercado internacional e
dos comodities”, esclarece.

Perguntado se a opção
pela China pode ser prejudi-
cial para o mercado japonês,
o deputado garante que de
forma nenhuma vê por esse
lado porque se o Japão com-
prasse mais seria melhor

para ele próprio. De acordo
com o deputado o Brasil ten-
ta exportar mais do que im-
portar em relação aos outros
países. Além de que a balan-
ça comercial tende para o
Brasil que pode ser o maior
parceiro do Japão nos próxi-
mos anos devido aos muitos
investimentos japoneses.

“O empresário japonês vê
o Brasil como um grande se-
melhante. Tanto é verdade
que um dos maiores projetos
será o trem de alta velocida-
de a ser implantado em São
Paulo e Rio de Janeiro. Será
uma grande oportunidade para
aumentar a balança comerci-
al entre os dois países. Tere-
mos um bom crescimento
para 2010 a tendência é a si-
tuação melhorar para todos, a
Ásia tem muito interesse em
investir no Brasil”, assegura.

DIVULGAÇÃO

A Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social (Bunkyo) realiza
no dia 1º de janeiro de 2010
(sexta-feira), a cerimônia co-
memorativa ao Ano Novo –
Shougatsu. A solenidade con-
tará com a presença de repre-
sentantes das entidades parcei-
ras e nipo-brasileiras, com seus
familiares e convidados. O
evento é organizado pelo Bun-
kyo em conjunto com o Con-
sulado Geral do Japão em São
Paulo, em conjunto com a Be-
neficência Nipo-Brasileira de
São Paulo (Enkyo), Federação
das Associações de Provínci-
as do Japão no Brasil
(Kenren), Câmara de Comér-
cio e Indústria Japonesa do
Brasil (CCIJB) e Aliança Cul-
tural Brasil-Japão (ACBJ).

Na programação constam
à entonação dos hinos nacio-
nais do Japão e do Brasil pelo
Coral Bunkyo; mensagem do
presidente do Bunkyo, Kihatiro
Kita; mensagem do cônsul-
geral, Kazuaki Obe; saudação
de Ano Novo (Banzai); músi-
ca do Ano Novo (Coral Bun-

kyo); brinde ao Ano Novo
(Kampai) e finalizando com
um coquetel. A abertura ofici-
al acontecerá no Grande Au-
ditório (Rua São Joaquim, 381
- Liberdade - São Paulo - SP)
e, em seguida, no Hall de en-
trada, serão realizados o brin-
de e coquetel.

CERIMÔNIA COMEMORATIVA
AO ANO NOVO
QUANDO: DIA 1º DE JANEIRO

HORÁRIO: 10H

ONDE: GRANDE AUDITÓRIO - RUA SÃO

JOAQUIM, 381 - LIBERDADE - SÃO PAULO

COMUNIDADE

Bunkyo promove cerimônia
comemorativa ao Ano Novo

Vendo Casa
R$145 MIL

Praia de Maranduba
UBATUBA

2 dorm., sala, cozinha, banheiro,
c/ churrasqueira e edícula.
Terreno 900m² –  Doc. Ok

Direto c/ proprietário
Tel. (11) 3735-1030 ou

Cel. 7108-8792 c/ sr. Hidemi
E-mail: ritsue82@hotmail.co.jp

William Woo: “A tendência é a situação melhorar para todos e a Ásia tem interesse no Brasil”
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Município é destaque no ranking
nacional do Ministério da Cultura

CIDADES/JABOTICABAL 1 CIDADES/REGISTRO

Bunkyo entrega doações a
entidades filantrópicas

Flagrante do Bonenkai do Bunkyo de Registro

O Bunkyo de Registro (As-
sociação Cultural Nipo-Brasi-
leira de Registro) realizou o seu
tradicional bonenkai (festa de
confraternização de fim de
ano) na noite do dia 30 de no-
vembro, em sua sede. O pre-
sidente da entidade, Issao Ta-
kiute, agradeceu a colaboração
recebida durante este ano a
diretores, associados e volun-
tários (cerca de 80 pessoas),
que estiveram presentes na
festa.

Na ocasião, foi entregue a
doação para as 6 entidades fi-
lantrópicas: Lar dos Velhinhos,
Apae, CRIFF (Criança futuro
Feliz), AME (Apoio ao Menor
Esperança), Renascer e Cre-
che Nosso Ninho oriundo dos
lucros obtidos com o Bazar
Beneficente realizado no mês
de outubro deste ano.

Após o kanpai (brinde) con-
duzido pelo presidente da Uces

(União Cultural e Esportiva
Sudoeste) e Fenivar (Federa-
ção das Entidades Nikkeis do
Vale do Ribeira), Toshiaki Ya-
mamura, foi realizado o
bonenkai em clima de alegria
e descontração.

Motitsuki – O Bunkyo de
Registro está planejando o
Motitsuki no dia 30 de dezem-
bro. Pela tradição japonesa, o
moti é indispensável na ceia do
Ano Novo. Os japoneses acre-
ditam que o moti traz a felici-
dade. Quem desejar adquirir o
moti deverá encomendar na
secretaria do Bunkyo (telefo-
ne: 13/3822-4144 ou 3822-
2865).

Os preços são os seguin-
tes: ossonae moti (1 kg): R$
10,00; shiro moti (1/2 kg): R$
5,00; shiro moti (uma porção):
R$ 5, 00; an moti (uma por-
ção): R$ 5,00

KUNIEI KANEKO

O prefeito de Jaboticabal,
José Carlos Hori, anunciou a
criação da Secretaria Munici-
pal da Indústria, Comércio e
Turismo. A Lei Complementar
106 disciplina as finalidades, a
estrutura e os cargos para a
nova secretaria, que começa
suas atividades no dia 1º de
janeiro. O novo secretário será
anunciado no próximo mês.

A secretaria tem como fi-
nalidade assessorar, definir e
propor a política de desenvol-
vimento econômico de Jaboti-
cabal, coordenar e fomentar a
abertura de novos negócios
nos setores industrial, comer-
cial e de serviços. Também vai
diversificar a economia local,
promover eventos e assesso-
rar no desenvolvimento de ati-
vidades econômicas voltadas
para a diminuição da pobreza
através de práticas empreen-
dedoras.

“O trabalho será importan-
te para materializar o distrito

industrial. Quero mais empre-
sas para Jaboticabal e, com a
geração de mais emprego e
renda, acredito que nossa ci-
dade se desenvolverá ainda
mais”, informa o prefeito.

A nova secretaria será
composta pela Central do Em-
preendedor e pelo Núcleo de
Apoio Administrativo e Finan-
ceiro. Para gerenciar os novos
trabalhos, foram criados os
cargos de Secretário da Indús-
tria, Comércio e Turismo e
Chefe de Gabinete.

A estrutura será composta
de espaços físicos, mobiliário,
equipamentos realocados de
outros órgãos municipais para
minimizar o impacto orçamen-
tário.

Para os fins orçamentári-
os, a Secretaria será formal-
mente implantada no exercício
de 2010, com os necessários
ajustes das Peças Orçamen-
tárias Municipais (PPA, LDO
e LOA) em vigor.

CIDADES/JABOTICABAL 2

Hori cria Secretaria de
Indústria, Comércio e Turismo

Pesquisa do Ministério da
Cultura, realizada pelo
Instituto de Pesquisa

Econômica Aplicada (Ipea),
aponta Jaboticabal como a
melhor gestão de cultura da
região e a 7ª do Estado de São
Paulo. A cidade também con-
quistou a 18ª posição no ran-
king nacional entre os 5.562
municípios pesquisados. O re-
sultado foi divulgado pelo jor-
nal Folha de São Paulo, no dia
6 de dezembro.

O município atraiu a aten-
ção do Estado nos últimos dias.
Jaboticabal foi destaque no
projeto Município Verde Azul,
da Secretaria Estadual de
Meio Ambiente, ao conquistar
a melhor classificação da re-
gião no ranking ambiental.
Também inaugurou a Pinaco-
teca Municipal Charny Leite
Bueno Sobrinho, a primeira da
região de Ribeirão Preto.

O IGMC (Índice de Ges-
tão Municipal em Cultura) de
162,399 garantiu a Jaboticabal
uma melhor colocação que ci-
dades de maior porte, como
Ribeirão Preto, São Carlos,
Araraquara e Barretos.

Com base nos resultados da
pesquisa, o Ministério da Cul-
tura vai direcionar recursos aos
municípios. “É uma conquista
histórica para nossa cidade. Já
mantemos um bom relaciona-
mento com os governos fede-

Município atraiu a atenção nas últimas semanas com a inauguração da primeira Pinacoteca da região

DIVULGAÇÃO

Cultura de Jaboticabal, em se-
tembro”, informa a Diretora de
Cultura, Mônica Reino.

Pesquisa - A análise do IGMC
foi realizada com base em da-
dos coletados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). Foram avali-
ados o fortalecimento institu-
cional e a gestão democrática
da Cultura, infraestrutura e
recursos humanos, as ações
culturais e os projetos desen-
volvidos pela cidade.

ral e estadual, mas essa boa
colocação nacional vai facili-
tar a captação de recursos
para novos projetos e investi-
mentos em cultura”, comemo-
rou o prefeito José Carlos Hori.

O secretário de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer, Cláu-
dio Almeida, lembra que Jabo-
ticabal investe em cultura des-
de 2005. “Com a descentrali-
zação, a administração implan-
tou uma nova forma de gerir a
cultura. A dificuldade foi gran-
de, mas conseguimos realizar

pequenos eventos espalhados
pela cidade, fomentando e va-
lorizando a cultura local”.

O município também conta
com a realização grandes even-
tos, como a Festa do Quitute, o
Carnaval e a Semana da Músi-
ca. “Em 2009, criamos o proje-
to Giro Cultural, inauguramos a
primeira Pinacoteca da região
e investimos em parcerias com
o governo estadual. E vamos
continuar investindo em cultu-
ra. Para 2010, já está progra-
mada a 4ª Bienal de Arte e

LINS – Os descendentes das famílias vindas da província
de Kumamoto, Japão, de Lins e Promissão, fizeram o
bonenkai no último dia 20, no sítio do patriarca do clã Yasu-
naga, Tadakuni, no Bairro Bonsucesso, em Promissão (SP),
berço da imigração daquele município, onde morou também
Shuhei Uetsuka, o Pai da Imigração. O presidente é Kazunori
Yasunaga. Esteve também o assessor do deputado Walter
Ihoshi, Shinichi Yasunaga. No final, foram embora levando
coco, manga e jaca de presente.

SHIGUEYUKI YOSHIKUNI

Vereador Bidi, prefeito Jamil Ono, governador em exercício Alberto
Goldman e deputado estadual Mauro Bragato

CIDADES/ANDRADINA

Prefeitura assina convênio para construção de creche
O prefeito Jamil Ono (PT),

assinou no último dia 14, na
Casa Civil, junto ao Governo
do Estado, o convênio que vai
liberar R$ 250 mil para a cons-
trução da creche no Jardim
Santa Cecília.

O ato da assinatura aconte-
ceu no salão de despacho do
Palácio do Governo com o go-
vernador em exercício Alberto
Goldman, o secretário da Casa
Civil, Aloysio Nunes, o secre-
tário de Economia e Planeja-
mento, Francisco Vidal Luna, e
o subsecretário de relaciona-
mento com os municípios e
subchefe da Casa Civil, Rubens
Cury. Ao todo o Estado assi-
nou na segunda-feira, convêni-

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA

os com 135 municípios, liberan-
do mais de R$ 56,4 milhões.

A conquista da creche ao
Jardim Santa Cecília atende o
pleito do vereador Sérgio Ro-
drigues, o Bidi (PSDC), feito
junto ao deputado estadual
Mauro Bragato (PSDB). Bidi
agradeceu o apoio dos amigos
parlamentares Fátima dos An-
jos (PP), Márcio Makoto (PT),

Wilson Bossolan (PT) e do
Cristiano de Oliveira (PSL), em
fazer com que a cidade fosse
beneficiada com a creche.

Investimento – A creche terá
453,7 metros quadrados de
construção e o total da obra,
conforme projeto da Secreta-
ria Municipal de Obras e In-
fraestrutura, ficará em R$
413,2 mil. Portanto, além dos
R$ 250 mil do Estado, a Pre-
feitura investirá R$ R$ 163,2
mil de recurso próprio para
atender o pedido da população.

Com essa assinatura do
convênio, a Prefeitura agora
vai abrir licitação para
contratação de uma empresa
para fazer a obra, trâmite que
demora cerca de 60 dias e,
conforme o projeto, a partir do
início da construção a creche
deverá ficar pronta em seis
meses. Portanto, concluída no
segundo semestre do ano que
vem, em 2011 a creche já es-
tará em pleno funcionando
para resolver um problema his-
tórico das famílias do entorno.
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Governo japonês abre inscrições para o Jet Programme

INTERCÂMBIO CULTURAL

COMUNIDADE

Ikoi-no-Sono recebe doação de ambulância
Em uma cerimônia realiza-

da no dia 5 de dezembro em
Guarulhos, São Paulo, a Assis-
tência Social Dom José
Gaspar “Ikoi-no-Sono” rece-
beu uma ambulância equipada
doada pelo Rotary São Paulo
Aeroporto. Após o evento de
entrega do veículo zero quilô-
metro foi promovido uma visi-
ta às instalações da entidade e
servido um almoço aos parti-
cipantes. A sede da Ikoi-no-
Sono está instalada na Rua
Jardim do Repouso São Fran-
cisco, 881 – Bairro dos Pimen-
tas – Guarulhos – São Paulo.
Telefone: 2480-1122. Diretoria posa em frente a ambulância doada para a Ikoi-no-Sono

DIVULGAÇÃO

Considerado um dos mais
completos de São Paulo, o
Curso de Culinária Japonesa
ministrado pelo renomado pro-
fessor Takeshi Amano (ex-
Hinodê), está com inscrições
abertas para o curso de férias
de sushi e sashimi.

Dividido em dois módulos,
básico e avançado – para ini-
ciantes e profissionais –, o alu-
no, após a conclusão do curso,
terá plenas condições de pre-
parar os principais pratos da
culinária japonesa e ampliar
seus conhecimentos na área
gastronômica.

No cardápio, pratos tradici-
onais como o sushi e o sashimi;
cozidos (nimono); frituras
(aguemono); assados (yakimo-
no); cozidos na mesa (nabemo-
no); banho maria (mushimono)
e vinagrete (sunomono).

O Centro de Nutrição Pro-
fessor Takeshi Amano fica na
Rua Tamandaré, 734, loja 19,
no bairro da Liberdade, em
São Paulo.

CULINÁRIA JAPONESA

Centro de Nutrição “Takeshi Amano” abre
inscrições para curso de sushi e sashimi

Curso do professor Amano é um dos mais completos de São Paulo

DIVULGAÇÃO

Mais informações podem
ser obtidas pelos telefones: 11/
4138-1031 c/ Paulo (informa-
ções em português) e 2402-
2693 (com Rosa).

Ogoverno japonês rece-
be até 12 de janeiro
inscrições para o Jet

Programme, programa que
visa promover o enriquecimen-
to do intercâmbio cultural, o
ensino de línguas estrangeiras
e a mútua compreensão entre
as nações. Como funcionário
público especial, jovens brasi-
leiros são contratados para
atuar no Japão como coorde-
nadores de relações internaci-
onais. A principal função con-
siste em divulgar a cultura bra-
sileira através de palestras e
aulas de língua portuguesa ou
organizando eventos e atuan-
do como tradutor e intérprete.

Há vagas disponíveis para

três localidades para atuar
como coordenador de Rela-
ções Internacionais: 1)
Obihiro-shi, em Hokkaido; 2)
Yamanashi-ken; 3) Shiga-ken
(sujeita a alterações durante o
processo).

Os requisitos básicos para
pleitear o cargo são: naciona-
lidade brasileira, formação uni-
versitária e fluência na língua
japonesa.

O exame será realizado no
dia 15 de janeiro, na sede do
Consulado Geral do Japão em
São Paulo. A programação é
a seguinte: A partir das 9 ho-
ras: provas escritas de japonês
e inglês  (prevalece a nota de
língua japonesa); a partir das

14 horas: prova oral de japo-
nês e entrevista, para os apro-
vados na prova escrita

JET PROGRAMME
INSCRIÇÕES ABERTAS:
PERÍODO: ATÉ 12 DE JANEIRO DE 2010
LOCAL: CONSULADO GERAL DO JAPÃO

EM SP - AV. PAULISTA, 854 - 1º ANDAR

ED. TOPCENTER

HORÁRIO: DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 9
ÀS 12H E DAS 14 ÀS 17H

INFORMAÇÕES SOBRE O JET PROGRAMME:
HTTP://WWW.SP.BR.EMB-JAPAN.GO.JP/PT/
CULTURA_JET.HTM (PARA OS ESTADOS DE

SP, MT, MS E TRIÂNGULO MINEIRO.
DEMAIS LOCALIDADES VEJA EM:
HTTP://WWW.SP.BR.EMB-JAPAN.GO.JP/PT/
SOBRE_OUTRO.HTM)
CGJCULTURAL4@ARCSTAR.COM.BR

TEL.: 11/3254-0100 (RAMAL 354)A principal função é divulgar a cultura brasileira através de palestras e aulas de língua portuguesa

DIVULGAÇÃO

Av. Nações Unidas, 21.621
São Paulo - SP - Tel.: (11) 3585-9393
Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1919
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Principais Marcas Globais de Taiwan 2009:
Acer ganha a coroa pela primeira vez

As Principais Marcas Glo-
bais de Taiwan de 2009 foram
anunciadas em 16 de outubro.
O vice-presidente Vincent C.
Siew foi o convidado de honra
para a cerimônia de premiação
de valorização de marca. O
vice-presidente Siew expres-
sou respeito aos 20 principais
vencedores e enfatizou a im-
portância das marcas para as
empresas de Taiwan. A valo-
rização das marcas e a pes-
quisa foram patrocinadas pelo
Escritório de Comércio Exte-
rior e organizadas pelo Conse-
lho de Desenvolvimento de
Comércio Exterior de Taiwan
(TAITRA). Os co-organiza-
dores da pesquisa foram a re-
vista BusinessWeek e a
Interbrand. Na pesquisa de
2009, a Acer ficou no topo da
lista com um valor de marca
de NT$ 40.153 bilhões (US$
1,241 milhão). A Acer tem tido
uma alta demanda por
netbooks e sua bem-sucedida
estratégia de aquisições das
marcas Gateway nos Estados
Unidos e Packard Bell na Eu-
ropa. A Trend Micro, famosa
pelo seu programa PC-cillin e
serviços anti-vírus, ficou em
segundo lugar, com um valor
de marca de NT$ 39.987 bi-
lhões (US$ 1,235 milhão) A
Asus, pioneira e inventora dos
netbooks Eee PC, ficou com a
terceira posição com um valor
de marca de NT$ 39.689 bi-
lhões (US$ 1,235 milhão), se-
guida pela HTC no 4º lugar
(US$ 1,203 milhão em valor de
marca) e a Master Kong fi-
cando em 5º. (US$ 916 mi-
lhões em valor de marca).

O valor total das 100 Me-
lhores Marcas Globais da
BusinessWeek e Interbrands
caiu 4,6 por cento este ano
como conseqüência do recen-
te desaquecimento econômi-
co. O valor total atribuído às
Principais Marcas Globais de
Taiwan em 2009 foi US$ 8,674
bilhões (NT$ 280,734 bilhões).
O valor agregado das Princi-
pais 20 Marcas Globais de
Taiwan reflete esta tendência,
com uma queda de 5,1%.

Apesar da recessão global

e da equidade de desgaste de
marcas, algumas marcas glo-
bais de Taiwan conseguiram
acumular valor de marcas. Por
exemplo, a Master Kong, a prin-
cipal marca de macarrão ins-
tantâneo e bebidas no Merca-
do da China, ainda conseguiu
aumentar o valor de sua marca
em 19 por cento.  Este cresci-
mento deve-se à crescente de-
manda nos produtos de consu-
mo da China com um valor de
marcas crescendo de NT$
24,96 bilhões (US$ 793 milhões)
in 2008 para NT$ 29,647 bi-
lhões (US$ 916 milhões) em
2009. Segundo uma pesquisa da
ACNielsen (em junho de 2009),
a Master Kong conseguiu man-
ter a sua posição de liderança
— uma colocação que tem
mantido por mais de dez anos
— no mercado da China com
uma participação de mercado
de 41,2 por cento em volume
de vendas e um valor de fatu-
ramento de 54,1 por cento. A
Want Want e a Maxxis também
se beneficiaram da forte de-
manda na China e aumentaram
significativamente os valores de
suas marcas. A pesquisa reve-
lou que os valores de marcas
da Want Want e Maxxis foram
NT$ 13,635 bilhões (US$ 421
milhões) e NT$ 11,153 bilhões
(US$ 345 milhões), respectiva-
mente.

Em 2009, o valor total das
Dez Principais Marcas Globais
de Taiwan foi de NT$ 237,126
bilhões (US$ 7,326 milhões),
uma redução de 2,8 por cento
do valor de 2008. Segundo a
Interbrand, a consultoria glo-
bal de marcas realizando a
pesquisa das Melhores Mar-
cas Globais e avaliações das
Melhoras Marcas Globais de
Taiwan, a recessão econômi-
ca global resultou em uma que-
da de 4,6 por cento no valor
total das principais 100 marcas
mundiais. Taiwan, que depen-
de fortemente das exporta-
ções, não foi exceção. Entre
as Principais Marcas Globais

de Taiwan. As marcas de su-
cesso foram aquelas que
enfocaram a parte alta de dois
mercados de consumo — Es-
tados Unidos e China — en-
quanto se expandiam em ou-
tros mercados regionais. A
Interbrand verificou duas es-
tratégias de sucesso com as
marcas: alianças estratégicas
com as principais marcas do
mundo, como a parceria HTC-
Google para desenvolver apa-
relhos portáteis Android, além
de investimentos e desenvol-
vimentos de produtos inovado-
res, como os notebooks da fa-
mília Eee, da ASUS, e o foco
da Trend Micro em computa-
ção voltada para a internet.
Estes são bons exemplos de
objetivos em investimentos e
crescimento em longo prazo.

Este ano marca o sétimo
ano consecutivo da avaliação
Principais Marcas Globais de
Taiwan. A pesquisa cobre pu-
blicamente marcas comerciais
taiwanesas com presença nos
mercados internacionais. Ado-
tando a mesma metodologia
que a BusinessWeek e a
Interbrand adotaram na avali-
ação anual das 100 Melhores
Marcas Globais, a avaliação
das Marcas Globais de Taiwan
combinou análise quantitativa
de desempenho financeiro cor-
porativo e análise qualitativa de
papéis e pontos fortes de mar-
cas.

As 10 principais colocadas
nas Principais Marcas de Tai-
wan 2009 são:

(1) Acer (2) Trend Micro
(3) Asus (4) HTC (5) Master
Kong (6) Want-Want (7)
Maxxis (8) Giant (9) Synnex
(10) Zyxel; (11) Transcend
(12) Advantech  (13) D-Link
(14) Uni-President (15)
Johnson  (16) Merida  (17)
Cyberlink  (18) Genius  (19)
DEPO  (20) MSI

Fonte: Divisão de Informa-
ções – Escritório Econômi-
co e Cultural de Taipei
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Estação Liberdade lança “O som da
montanha”, de Yasunari Kawabata

LITERATURA 1

LITERATURA 2

Joana Misako Okoshi aborda o autoconhecimento e a
espiritualidade no livro “Em Sintonia com a vida”

Okoshi aborda o autoconhecimento

DIVULGAÇÃO

Em seu mais recente tra-
balho, intitulado “Em Sintonia
com a vida” (lançado no últi-
mo dia 12, na Livraria da Vila,
pela Editora Zennex Distribui-
dora e Editora Ltda), a médium
e sensitiva Joana Misako
Okoshi aborda o autoconheci-
mento e a espiritualidade abor-
dados em mais de 200 artigos.
Devido os textos possuírem
uma mensagem marcante a
autora afirma que foi uma ta-
refa difícil selecionar os mais
importantes.

Joana Okoshi acredita que,
como ela, a maioria das pes-
soas herdou valores e compor-
tamentos das diversas culturas,
com as quais conviveram no
decorrer da vida, absorvendo
aspectos positivos e outros de
difícil assimilação. “Dentro
desse confronto de valores e
diante dos desafios, que a vida
traz a cada momento, nasceu
a minha motivação ao estudo
que ajudou na elaboração de
cada mensagem, que compõe
essa coletânea”, garante.

De acordo com ela cada
mensagem busca o sentido de
compreender o processo da
vida e como as posturas das
pessoas atuam e modificam os
eventos em volta delas. A au-
tora aprendeu vivenciando e
observando que, além do mun-
do físico que as pessoas estão
habituadas a lidar, existe um

dos ensinamentos da autora na
busca pelo autoconhecimento.
A primeira edição do livro con-
ta com 1000 exemplares im-
pressos, ao preço unitário de
cerca de R$ 29,90. “Em
Sintonia com a vida” será ven-
dido nas Livrarias da Vila, Cul-
tura e Saraiva, e pelas distri-
buidoras Fábula, Super Pedi-
do, Sollus, Rama Livros, e Lei-
tura Dinâmica.

Joana Misako Okoshi é
médium, sensitiva e trabalha
com orientação metafísica vi-
sando o autoconhecimento.
Ela atende em seu consultório
na Rua Dona Inácia Uchoa,
135 - Vila Mariana - São Pau-
lo – SP, onde também recebe
cartas. Tel: (0xx11) 5082-2722
ou 5083-3269.

*Trecho da obra*

“Você tem se divertido ulti-
mamente? Como dar boas ri-
sadas numa conversa nutri-
tiva com os amigos, emocio-
nar-se com o filme que você
tanto quis ver, dançar sol-
tando a sua expressão ao
som da música que gosta,
praticar o seu esporte pre-
dileto, realizar aquela via-
gem tão idealizada, devorar
aquele livro que ainda está
à espera na prateleira ou até
participar do convívio com
seus entes queridos.”

mundo de energias que as in-
fluenciam a todo instante. “Po-
demos ser afetados pelas ener-
gias emanadas pelas pessoas
que vivem ao nosso redor, se-
res encarnados e desencarna-
dos, conforme os padrões que
estamos alimentando”, avalia.

A autora pergunta sobre
qual qualidade de energia você
está vibrando? E responde di-
zendo que ela é fruto de pen-
samentos e crenças. Segundo
ela é de suma importância to-
dos ter consciência disso, para
desfrutar de todas as possibili-
dades de realização proporcio-
nadas pela vida. É importante,

também, perceber a
existência de forças dis-
poníveis no Universo,
que atuam constante-
mente a nosso favor, e
mesmo daquelas que
cada um, como seres de
luz, dispõe para concre-
tizar os objetivos. E
questiona: você tem
permitido que elas atu-
em em seu benefício?

Por se tratar de
uma coletânea de ma-
térias publicadas, o li-
vro pode ser aberto
aleatoriamente e a
mensagem que for re-
velada de alguma for-
ma poderá ser útil para
o leitor, porque, com
certeza, as forças de

luz que inspiraram a autora na
elaboração de cada mensa-
gem, também estarão presen-
tes no momento da consulta.
“Assim estaremos fortalecen-
do essas conexões tão valio-
sas que tem sido a mola pro-
pulsora dos meus trabalhos”,
assegura.

Em “Sintonia com a vida”
surgiu a pedido dos leitores que,
como a sua organizadora, a
jornalista Kelly Nagaoka, re-
cortava a coluna de Joana
Okoshi, de um jornal nikkei.
Por isso espera que os leito-
res, como ela, sejam testemu-
nhas dos grandes benefícios

Aproveitando as festas
de fim de ano, a Edito-
ra Estação Liberdade

lança este mês “O som da
montanha”, de Yasunori Ka-
wabata. Considerada uma de
suas “pequenas obras-primas”,
o livro faz parte da chamada
“trilogia dos sentimentos huma-
nos”, ao lado de O país das
neves (Estação Liberdade,
2004) e Mil tsurus (Estação
Liberdade, 2006).

Kawabata maneja com ha-
bilidade seus personagens em
meio ao delicado tecido dramá-
tico. Com a sutileza que lhe é
peculiar, faz brotarem da nar-
rativa os demônios pessoais
que a rigidez da família japo-
nesa não é capaz de conter em
uma era de incertezas, abala-
da pela crise de identidade que
sobreveio à Segunda Guerra
Mundial. Shingo Ogata, repre-
sentante de uma geração que
se despede, luta para fazer
valer sua autoridade e a sabe-
doria da tradição, mas é inces-
santemente capturado por flo-
res, cantos de pássaros, e mais
amiúde pela beleza e delicade-
za da jovem nora, Kikuko.
Apresentando os primeiros lai-
vos de senilidade, Ogata já não
está totalmente presente. Sua
existência lírica anuvia sua vida
prática.

Em O som da montanha
dançam, de mãos dadas a uma
observação arguta da moder-
na sociedade japonesa, refle-
xões sobre vida e morte (em
especial sobre a possibilidade

forma da perda sucessiva de
todos os seus familiares) ren-
deram-lhe antológicas descri-
ções de encontros sensuais,
com toques de fantasia,
rememoração, inefabilidade do
desejo e tragédia pessoal.
Desgastado por excesso de
compromissos, doente e depri-
mido, Kawabata suicidou-se
em 1972.

Trechos

“Como não esperava ser
convidada por Shingo, Eiko
estava excitada e exultante
em demasia, o que a fazia
parecer frágil para ele; uma
criatura graciosa.

Embora tivesse 22 anos, seus
seios poderiam encher a pal-
ma da mão de um homem.
Sem querer, Shingo imaginou
os desenhos eróticos de
Harunobu.” (pág. 53)

“O próprio Shingo sentira
uma palpitação que só po-
deria ser definida como um
amor celestial, embora peca-
minoso. Queria rir de si mes-
mo e de sua vista cansada,
pois a máscara de Jido lhe
parecia mais sensual do que
uma mulher de verdade.”
(pág. 113)

TRADUÇÃO DO JAPONÊS DE MEIKO SHIMON

CAPA: MIDORI HATANAKA

344 PÁGINAS, 14 X 21 CM

ISBN: 978-85-7448-157-9
PREÇO: R$ 53,00

do suicídio, ao qual se entre-
garia o próprio autor em 1972),
momentos de profundo lirismo
contemplativo e a beleza sua-
ve do erotismo na velhice. Aos
fundos da casa, a vista para a
montanha, cujas mensagens
Shingo Ogata vai aos poucos
se tornando capaz de decifrar.

O autor – Prêmio Nobel de
1968, Yasunari Kawabata é
considerado um dos represen-
tantes máximos da literatura
japonesa do século XX. Nas-
cido em Osaka em 1899, inte-
ressou-se por livros ainda ado-
lescente, principalmente clás-
sicos do Japão, que viriam a
ser uma de suas grandes ins-

pirações.
Kawabata estudou

literatura na Universi-
dade Imperial de Tó-
quio e foi um dos fun-
dadores da Bungei
Jidai, revista literária
influenciada pelo mo-
vimento modernista
ocidental, em particu-
lar o surrealismo fran-
cês. Acompanhado de
jovens escritores, de-
fenderia mais tarde os
ideais da corrente neo-
sensorialista (shinkan-
kakuha), que visava
uma revolução nas le-
tras japonesas e uma
nova estética literária,
deixando de lado o re-
alismo em voga no Ja-
pão em prol de uma es-
crita lírica,

impressionista, atravessada
por imagens nada convencio-
nais.

Ao contrastar o ritmo har-
mônico da natureza e o turbi-
lhão da avalanche sensorial,
Kawabata forjou insólitas as-
sociações e metáforas táteis,
visuais e auditivas que surpre-
endem por revelar os proces-
sos de fragilização do ser hu-
mano diante do cotidiano,
numa composição surrealista
de elementos da cultura e filo-
sofia orientais, personagens
acuados e cenários inóspitos.

Sua obsessão pelo mundo
feminino, sexualidade humana
e o tema da morte (presente
em sua vida desde cedo, sob a

Capa do livro de Yasunari Kawabata

DIVULGAÇÃO

De acordo com dados di-
vulgados no último dia 17 pelo
Banco Central (BC), US$ 469
milhões entraram na econo-
mia brasileira em novembro
por meio dos gastos de turis-
tas estrangeiros. O valor é
5,7% superior aos US$ 443
milhões registrados no mesmo
mês de 2008 – o que faz com
que novembro deste ano te-
nha o melhor desempenho
para o mês em toda a série
histórica iniciada em 1969.

O valor da receita acumu-
lada entre janeiro e novembro
deste ano é de US$ 4.788 bi-
lhões, 8,94% menor do que o
mesmo período de 2008. Já os
gastos de turistas brasileiros
no exterior, entre janeiro e no-
vembro de 2009, caíram
6,28% em relação ao ano pas-
sado.

O cálculo do Banco Cen-
tral inclui trocos cambiais ofi-
ciais e gastos em cartões de
crédito internacionais.

TURISMO

Estrangeiros gastaram cerca
de US$ 470 milhões no Brasil

Canto do
Bacuri

FRANCISCO HANDA

Naquele dia ninguém mais
se importou com a sua pre-
sença. Quanto tomou o ôni-
bus, alguém foi mais rápido e
sentou-se no banco reserva-
do aos velhos. Ficou indigna-
da. Carregava a tira-colo uma
sacola, que não pesava mui-
to, mas era grande. Também
foi ignorada. Segurou-se nos
ferros para equilibrar-se, sen-
tindo-se incômoda. Quando o
coletivo teve um dos pneus
afundado num buraco, destes
feitos após a chuva de verão,
seu coração saltou. Não foi
susto, pior. Por pouco morre
de taquicardia. Ao chegar ao
seu destino, seu corpo moído
parecia totalmente descom-
posto. Os músculos doíam, os
ossos desarticulados, a carti-
lagem quebradiça e seca.
Como havia dor, teve uma
certeza: estava viva.

Ao andar pelas ruas do
bairro, por um momento, teve
dúvidas do nome da rua. Se-
ria Manuel Siqueira ou Ma-
noel Silveira? Quanto ao nú-
mero, estava correto, lembra-
va-se. Vinte e dois, dois pati-
nhos flutuando no espelho da
água. Fixou naquela imagem.
Quanto ao nome, nada feito.
Sempre tinha sido uma nega-
ção em se tratando de nome.
Esquecia-se, logo que a pes-
soa dizia. Chegava a ser em-
baraçoso repetir sempre:
“Desculpe-me, como era
mesmo o seu nome?” Pior,
seria para ela tratar a outra,
ou um senhor, por algo que
substituísse o nome. Poderia
dizer, no caso: o senhor e a
senhora, de maneira formal,
sem necessitar recorrer a um
nome. Impessoal demais, es-
tava fora de cogitação.

Quando chegou próximo à
primeira banca de jornal, o
comerciante atendia dois fre-
gueses ao mesmo tempo. Fez
uma tentativa, sem sucesso.
Mal pode dizer “por favor,
onde fica...” Um outro fre-
guês chegou, passando na
frente dela. Esticando o bra-
ço, o comerciante entregou-
lhe seu pedido, uma revista de
arquitetura. Não parava de
chegar fregueses. Uma re-
vista de psicologia, outra de
direito, de história, um cd de
música popular dos Andes.

A mulher transparente
Até mesmo uma criança, que
vinha comprar figurinhas,
teve o seu pedido realizado.
Ficou profundamente cons-
trangida, saiu devagarinho,
sem que alguém pudesse no-
tar a sua presença. Um es-
forço desnecessário?

Demorou rodando as ruas
do bairro, mas finalmente
chegou até onde queria. Ti-
nha sido melhor assim. Gra-
ças ao esforço próprio, com
a força de suas pernas. Fi-
nalmente chegara à agência
bancária para receber uma
quantia. Havia a fila da ter-
ceira-idade, que ao invés de
esperarem em fila, podiam
esperar a vez sentados em
bancos de madeira. De fren-
te um visor, que  anunciava o
número da senha. Nada. Ig-
norava-se a presença deles.
Uma hora depois, finalmente
dirigiu-se até o caixa.

- Bom Dia – anunciou-
se demonstrando cortesia.

Não houve resposta, nem
uma olhadela, como que a cli-
ente não existisse. Colocan-
do as notas na frente, após
contá-las, bufou sozinho, e
cabisbaixo apertou o botão:
senha 125.

Foi um dia fatigante. Sen-
tiu-se solitária, até que pode
ouvir o âncora do noticiário
das oito dizer ao final do pro-
grama: Boa Noite! Seria este
o momento mais emocionan-
te de seu dia, diante do apa-
relho de televisão. Naquele
instante, respondeu: Boa Noi-
te!

Antes de deitar-se lavou
o rosto e enlameou-o com
camadas grossas de creme
hidratante. Massageou a pele
gelatinosa. Viu seu rosto re-
fletido no espelho do banhei-
ro. Não era feia, mas a ju-
ventude tinha passado. Os
olhos secos perdera o brilho.
Não se identificou com aquele
reflexo, alguém totalmente
desconhecido. Quem era
aquela? De fato, ninguém.
Ficou desconfiada de que
poderia estar sendo vista. Era
ela que a via, por isso apagou
a luz. Nenhum rostos mais
existia. Na verdade, ela pró-
pria não existia! Por isso, nin-
guém lhe dirigia uma única
palavra.

chicohanda@yahoo.com.br
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Presépio japonês é destaque no
Museu de Arte Sacra

NATAL

Quem ainda não viu, uma
dica na véspera de
Natal é conferir a Mos-

tra Permanente de Presépios
do Museu de Arte Sacra. Ama-
nhã (24), a exposição fica
aberta até às 14h30. Não dei-
xa de ser uma forma de entrar
no clima natalino. A visitação
ao MAS é uma das principais
opções de passeio para toda a
família nessa época do ano e
reúne diversas formas de re-
presentação do nascimento de
Jesus, a partir das tradições e
da cultura dos locais que pro-
duziram cada um dos 35 pre-
sépios expostos. Um dos des-
taques é o presépio japonês, no
qual João e Maria têm
fisionomias orientais e usam
roupas típicas.

Mas o presépio mais gran-
dioso e rico em detalhes é de
Nápoles, composto de 1600
peças em estilo barroco. Tre-
zentas delas representam figu-
ras humanas, com trajes da
época. É possível ver na re-
presentação uma Aldeia típica
do sul da Itália com seu povo
em festa para celebrar a data
do nascimento do Menino
Deus, reproduzida com rique-
za de detalhes.

Similar a este é o presépio
Gruta Napolitana, formado por
129 peças feitas de barro
policromado cozido, madeira,
tecido, liga metálica e gesso.
Além de representar a Sagra-
da Família, também podem ser
vistos diversos personagens
profanos ligados ao cotidiano
de aldeias napolitanas do Sé-
culo 18. Lorenzo Mosca e
Giuseppe Gori, os artesãos res-
ponsáveis por este presépio,
também participaram da pro-
dução de peças para o presé-

pio Napolitano.
Outra peça muito expres-

siva é o Presépio da Ilha da
Madeira, datado do século 18.
Composto de grupos feitos de
terracota policromada a ouro,
ele reproduz, além da nativida-
de, algumas fases da vida de
Jesus. Destacam-se ainda pela
sua originalidade e exotismo as
representações do Japão, que
retrata o nascimento de Jesus
com uma estética tradicional
nipônica, e o presépio da
Nigéria, feito de madeira cla-
ra, resina e pêlo natural.

Presépios latino-america-
nos e nacionais – Muito en-
genhoso é o presépio da Bolí-
via. Ele se abre e fecha, con-
forme as circunstâncias, pois
fica em um “bargueño”, uma
caixa em que as partes late-
rais são levantadas do chão.
Em seguida, fecham-se os la-
dos e depois a frente, e por úl-
timo, o teto desce sobre o todo,

formando assim uma espécie
de arca, pintada de verde com
desenhos dourados e fecho de
latão.

Também bastante caracte-
rísticas pelo sabor local são
representações do México,
Peru, Equador, Chile, Colôm-
bia, El Salvador, Paraguai, etc.

A representação nacional
se faz através de todas as
regiões do Brasil, onde cada
peça se caracteriza pelos usos
e costumes o povo local, fiel
às mais legítimas tradições.

De Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, a arte
presepista revela pequenas fi-
guras deliciosamente
marcadas pela influência da
região sulina, principalmente
na indumentária, a exemplo do
Presépio Gaúcho, com os per-
sonagens vestidos à moda dos
Pampas.

O Norte é representado
pelo Presépio do Piauí, expos-
to no espaço do Museu de

Arte Sacra na estação
Tiradentes do Metrô. Com as
peças confeccionadas em pe-
dra seixo, pintadas com muita
graça e expressão.

O Nordeste oferece uma
sugestiva coleção, onde figu-
ram os “barrinhos” do Mestre
Vitalino e seus discípulos, de
Caruaru e Tracunhaém, em
Pernambuco.

Os meninos Jesus do Mon-
te, mais conhecidos por
“Lapinhas da Bahia” constitu-
em-se em uma autêntica re-
presentação do Século 18, da-
quele estado.

MOSTRA PERMANENTE DE
PRESÉPIOS
QUANDO: DIA 24/12 (ATÉ ÀS 14H30)
ONDE: MUSEU DE ARTE SACRA (AV.
TIRADENTES, 676, LUZ, SÃO PAULO-SP)
ENTRADA: R$ 6 E MEIA-ENTRADA

(MAIORES DE 60 ANOS E MENORES DE

SETE ANOS NÃO PAGAM)
TEL.: (11) 3326-1373
WWW.MUSEUARTESACRA.ORG.BR

No presépio japonês, João e Maria tem características orientais e usam roupas típicas

DIVULGAÇÃO

BAILE

Beth Yajima divulga datas dos
bailes na Associação Mie

Os bailes organizados pela
promoter Beth Yajima estão
agora em novo endereço. A
partir de 30 de janeiro, os
embalos de sábado à noite
acontecem na Associação Mie
Kejin do Brasil, na Zona Sul
de São Paulo. E os agitos pro-
metem continuar.

No dia 30 de janeiro a ani-
mação ficará por conta do
Issamu Music Show; no dia 13
de fevereiro será a vez da
Banda Ritmo & Arte; no dia
27 de março; a Banda Néon;
e no dia 24 de abril; novamen-
te com Issamu Music Show.

Também continuam as
atrações fixas, como os sortei-
os de vários brindes e a pre-
sença de uma equipe de
personal dancers (R$ 2,50

cada ficha). Segundo Beth, a
despedida do antigo endereço,
o Restaurante Nandemoyá,
que abrigou os bailes por qua-
se 14 anos, foi contagiante,
com a presença de mais de
350 pessoas, que lotaram o
salão na Noite do Branco, no
último dia 12.

BAILE BETH YAJIMA
QUANDO: DIA 30 DE JANEIRO DE

2010, DAS 19 ÀS 24 HORAS

ONDE: ASSOCIAÇÃO MIE KENJIN DO

BRASIL (AV. LINS DE VASCONCELOS,
3352, VILA MARIANA – PRÓXIMO À
ESTAÇÃO VILA MARIANA DO METRÔ)
CONVITES: R$ 20, 00 (ANTECIPADOS) E
R$ 22,00 (NA BILHETERIA)
INFORMAÇÕES E RESERVAS PELOS

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

Noite do Branco marcou despedida do Nandemoyá

ARQUIVO PESSOAL
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Carros antigos japoneses podem ganhar exposição

COMPORTAMENTO

Aero Willys, Gordini,
Karmann Ghia, Mave-
rick, Puma, DKW,

Simca Chambord... Coleciona-
dores ou até mesmo quem sim-
plesmente é apaixonado por
carros certamente já viu – ou
já ouviu – alguns destes nomes.
Mas, quando o assunto são car-
ros antigos japoneses, a coisa
muda de figura. Para muitos, a
única imagem que vem à lem-
brança é do velho e bom Ban-
deirantes. A Associação Clube
do Carro Antigo do Brasil, no
entanto, está disposto a mostrar
que os japoneses, que enchem
os olhos com seus modelos de
última geração, também tive-
ram seus Fujicabin, Datsun,
Suzukilight e Toyopet, entre ou-
tras raridades.

E o que é melhor, a semen-
te já foi lançada. “Jogamos a
isca e muitas pessoas não só
ficaram interessadas como
também apoiaram a ideia”, ex-
plica Ricardo Luna, presidente
da associação – o Clube é for-
mado ainda por Renato
Valeriano da Silva (secretário),
Sylvia Regina Sugui Harada (te-
soureira) e Hélio Yassunori
Iwamoto (suplente). Pode pa-
recer parodoxal, mas um dos
motivos que levou os membros
do clube a planejarem a 1ª Ex-
posição de Carros Antigos Ja-
poneses foi justamente a difi-
culdade de encontrá-los.

“Queremos algo inusitado.
E quanto a isso, não vimos
nada parecido. Ou melhor, en-
contramos só em Portugal o
site AJA, sigla de Amigos dos
Japoneses Antigos, com o qual
entramos em contato para bus-
car informações”, conta Luna,
explicando que a Associação
do Clube do Carro Antigo do
Brasil é formado por simpati-

zantes do assunto e não pro-
priamente por colecionadores.

“Pelo que sabemos, exis-
tem poucos modelos de carros
antigos japoneses no Brasil.
Mas, antes, precisaríamos fa-
zer um levantamento dos pro-
prietários”, conta Luna, expli-

cando que a exposição, por
enquanto, é apenas um proje-
to. Para levá-lo adiante a as-
sociação espera sensibilizar
empresas, montadoras e até
mesmo órgãos governamen-
tais japoneses.
Emprego e cultura – Funda-

da em 2008, a Associação Clu-
be do Carro Antigo do Brasil é
uma Oscip (Organização de
Sociedade Civil de Interesse
Público) e pretende, na verda-
de, usar o tema “carros anti-
gos” e apoiar projetos sociais,
culturais e ambientais, com o

... assim como o Datsun 240z da Nissan: ideia é realizar uma exposição inusitada

objetivo de levar cultura e edu-
cação aos cidadãos. “Nosso
principal objetivo é dar opor-
tunidade de empregos e cultu-
ra para os jovens”, diz Luna.
A ideia é proporcionar, nos pró-
ximos cinco anos, 500 bolsas
de estudos para capacitação
profissional e oficinas culturais
com 85% de colocações no
mercado de trabalho.

Para tornar sua atividade
conhecida do grande público,
o Clube adquiriu um ônibus es-
colar americano, ano 86 e me-
cânica Mercedes. Restaurado
seguindo a estética original, o
ônibus foi adaptado com a fi-
nalidade de levar teatro, cine-
ma, vídeo e exposições de ar-
tes plásticas e fotografia a es-
colas públicas e particulares,
praças, feiras e eventos em
geral, sempre com um pé no
automobilismo.

Inusitado – Entre os projetos,
Ricardo Luna destaca O
Chorinho Conta a História, que
consiste em apresentações de
um grupo de chorinho da região
incorporando histórias curiosas

de personalidades da história do
Brasil ligadas à história do au-
tomóvel. Outro projeto em an-
damento é o Oficina de Minia-
turas, que visa promover ofici-
nas artesanais de miniaturas de
carros antigos fabricadas com
materiais de descarte, a fim de
capacitar jovens que residem
nas regiões próximas a cidade
de São Paulo.

“A ideia é, primeiro, sedu-
zir as pessoas para então trans-
mitirmos nosso recado. E a ex-
posição de carros antigos ja-
poneses vem de encontro com
nosso propósito por ser algo to-
talmente inusitado”, diz Luna,
lembrando que os proprietári-
os de carros japoneses com
mais de 30 anos ou quem sou-
ber seu “paradeiro”, pode en-
trar em contato com a Associ-
ação Clube do Carro Antigo do
Brasil pelo e-mail:
contato@clubedocarroantigo.org.br
ou pelo tel.: 11/0800-709-5904.

Mais informações sobre a
associação podem ser obtidas
no site:
www.clubedocarroantigo.org.br

(Aldo Shiguti)

DIVULGAÇÃO

Toyota 1951 Toyopet é um dos “carros de consumo” da Associação do Clube do Carro Antigo...

O presidente da associação, Ricardo Luna: projetos sociais
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VEÍCULOS

Honda Fit alcança a marca de 300
mil unidades produzidas no País O Código de Defesa do

Consumidor consagra o direi-
to à troca dos produtos ape-
nas nos casos de vícios, conhe-
cidos popularmente por defei-
tos, e, ainda assim, se o forne-
cedor não resolver o problema
do produto em trinta dias.

Vale dizer, o consumidor
que compra ou recebe o pro-
duto com problema tem que
reclamar na loja ou no fabri-
cante, que têm trinta dias para
sanar o vício. Se isso não
acontecer em trinta dias,
abrem-se para o consumidor
três opões: pedir o dinheiro de
volta, pedir o abatimento pro-
porcional do preço ou pedir a
substituição do produto por
outro em perfeito estado.

As trocas fundadas na sim-
ples insatisfação do consumi-
dor não têm previsão legal,
mas tornaram-se costume em
alguns ramos do comércio,
principalmente em épocas de
festas. Esse costume incorpo-
ra-se ao direito do consumidor,
nos termos do art. 7°, “caput”
do Código.

A troca de presentes, sen-
do praxe no comércio, é um
direito do consumidor e um
dever do fornecedor, ainda
mais se essa possibilidade foi
oferecida no momento da ven-
da. O fornecedor até tem a
opção de não trocar os produ-
tos que vende, todos ou par-
cela destes, mas deve informar
ostensivamente os consumido-
res a esse respeito, de forma
que estes saibam que aquilo
que estão comprando não po-
derão trocar se o presenteado
não gostar.

Produtos promocionais, em
geral, não podem ser trocados.
Antes de comprar o consumi-

dor deve ser informado acer-
ca da impossibilidade de troca
para que, se for o caso, opte
por outro produto.

Os fornecedores não po-
dem limitar a troca a horários
ou a dias da semana. Sendo a
troca possível, o consumidor
pode efetuá-la em qualquer dia
e horário. A troca também
deve ser realizada de acordo
com o preço de venda. Se o
produto, após as festas, entrou
em promoção, o valor a ser
considerado é o da nota fiscal.

A rigor também, notada-
mente no caso de presentes, é
plenamente possível a troca
sem a nota fiscal. Para esse
tipo de situação, as lojas cos-
tumam fazer uma etiqueta de
troca ou, a exemplo do que
ocorre com calçados, colocar
um carimbo na caixa, mencio-
nando a data da venda e o pe-
ríodo de troca.

As trocas também costu-
mam ser possibilitadas em cer-
to prazo, que deve ser infor-
mado no ato da venda. A loja
tem plena liberdade para esta-
belecer sua “política de tro-
cas”, desde que informe ade-
quadamente o consumidor.

Se a compra foi efetuada
em uma loja que possui várias
filiais, a troca poderá ser feita
em qualquer delas. Obviamen-
te que o consumidor não pode
pretender trocar peças usadas.
A troca é costume mas exige-
se a preservação do “estado
de novo” dos produtos.

O melhor é trocar os pre-
sentes o quanto antes para
evitar problemas.

*Arthur Rollo é advogado, mes-
tre e doutorando em Direitos
Difusos pela PUC/SP.

ARTIGO

O direito do consumidor à
troca de presentes

No dia 16 do último mês
de 2009, a linha Fit
atingiu a marca de 300

mil unidades fabricadas na
Unidade localizada em Sumaré
(SP). O expressivo número dá
uma dimensão de sua aceita-
ção no mercado brasileiro.
Apresentado oficialmente em
2003 como Honda Fit, o mo-
delo caiu rapidamente no gos-
to do consumidor nacional. Em
seis anos, transformou-se num
dos modelos mais comerciali-
zados do Brasil.

Hoje, é líder nacional en-
tre os monovolumes. Até o fi-
nal de novembro, por exem-
plo, contabilizava 45.492 uni-
dades emplacadas, o que sig-
nificava 22,1% a mais que o
registrado em todo o ano de
2008 (40.511 unidades vendi-
das).

Além disso, o Fit faturou
inúmeras premiações. Recen-
temente, o New Fit, sua segun-
da geração, foi eleito na edi-
ção especial de “Os Eleitos”
da revista Quatro Rodas como
vencedor na categoria
“Minivans”. Foi a quinta vez
consecutiva que o Fit obteve a
melhor pontução numa das
principais revistas especializa-
das da categoria.

Sua principal evolução

ocorreu no final de 2008,
quando chegou sua segunda
geração. Na ocasião, a
Honda ousou e dicidiu mudá-
lo completamente. Começou
pelo nome (New Fit). Seu
design incorporou traços es-
portivos e foi totalmente
redesenhado.

Internamente, ficou mais
espaçoso, uma vez que suas
dimensões (comprimento, lar-

gura, altura, e entre eixos) fo-
ram aumentadas. Assim, o
conceito “mínimo para a má-
quina, máximo para o homem”
ficou mais evidente. Isso sem
contar que todas as versões
dispõem de computador de
bordo e têm a praticidade dos
bancos traseiros com o siste-
ma ULT, que oferece mais de
dez configurações de posici-
onamento.

Versões – As versões (1.4l
e 1.5l) são produzidas com a
o motor i-VTEC Flex, geran-
do mais desempenho e eco-
nomia. Descanso para o pé
em todas as versões, rodas
com novas dimensões, freios
ABS (Anti-lock Braking
Systems), porta-objetos em
todas as portas e um conjun-
to óptico são outros detalhes
incorporados ao New Fit.

Linha Fit atingiu a marca de 300 mil unidades fabricadas na Unidade localizada em Sumaré

DIVULGAÇÃO

DUAS RODAS

Honda doa 50 motocicletas ao
governo do Amazonas

Para contribuir com a se-
gurança da população do es-
tado onde está localizada a fá-
brica da Moto Honda, a em-
presa doou no último dia 17, 50
motocicletas XRE 300 para a
Secretaria de Estado de Segu-
rança Pública do Amazonas. O
evento de entrega dos mode-
los ao governador em exercí-
cio, Omar Aziz, foi realizado na
unidade fabril de Manaus.

Para assegurar que os pro-
fissionais utilizarão os veículos
com segurança e o máximo de
eficiência, a Honda ofereceu
o curso Avançado de Pilota-
gem a cinquenta policiais do
Estado. As aulas, com dura-
ção de 16 horas, foram minis-
tradas pelos instrutores do
Centro Educacional de Trân-
sito Honda (CETH), de Indai-
atuba, interior do estado de São
Paulo.

Participaram do treinamen-
to, os policiais do Pelotão Es-
pecial Raio (Resposta Rápida,
Apoio e Integração Operacio-
nal) da polícia Militar do Ama-
zonas. O Grupo Especial foi
criado pelo governo do Estado
para atuar como apoio na Copa
do Mundo de 2014, quando

Manaus será uma sub-sede do
evento.

Os ensinamentos teóricos
abordaram desde dicas de
como checar todos os equipa-
mentos da motocicleta até as
regras de segurança, equipa-
mentos de proteção, postura
adequada e noções técnicas.
Já nas instruções práticas, os
participantes receberam orien-
tações sobre frenagem, desvi-
os de direção, procedimentos
em curvas, comportamento
em situações de risco, comple-
mentando com aulas de pilo-
tagem defensiva e preventiva.
Todos os treinamentos acon-
teceram na pista de teste da
Moto Honda, em Manaus.

Atuação – Segundo o coman-
dante da 3ª Cia, Major Renilton
de Jesus, o grupo Raio é de
elite, criado para atuar onde os
batalhões comuns não conse-
guiram êxito. Por isso, este trei-
namento colocado à disposição
pela maior empresa do PIM
(Pólo Industrial de Manaus)
vem ao encontro da finalidade
do grupo, que é a de estar bem
preparado para atuar na segu-
rança da população.

Honda ofereceu Curso Avançado de Pilotagem como complemento

DIVULGAÇÃO

TOP OF MIND

Sasazaki é a marca mais
lembrada entre profissionais

A Sasazaki, tradicional fa-
bricante nacional de portas e
janelas de aço e de alumínio,
acaba de conquistar o primei-
ro lugar no Prêmio Pini e na
premiação Top Of Mind.

No Prêmio Pini, a Sasazaki
foi considerada a melhor for-
necedora da categoria “Caixi-
lho Padronizado de Alumínio”,
com 37,91% da preferência
dos entrevistados pela pesqui-
sa, que são profissionais das
áreas de engenharia, constru-
ção civil e arquitetura, além de
estudantes, técnicos e empre-
sários de todo o Brasil. A vo-
tação foi realizada pela
internet, dentro do próprio
hotsite do prêmio. Neste ano,
foram contemplados os desta-
ques em 42 diferentes seg-
mentos de mercado.

A premiação, além de indi-
car a preferência de marcas
do público profissional, apre-
senta as razões técnicas e co-
merciais que motivam tal es-
colha em cada segmento de
mercado analisado. Dentre os
quesitos avaliados, a Sasazaki
foi destaque em “Melhor rela-
ção custo-benefício” (72,02%)
e “Disponibilidade de formatos

e tamanho” (62,14%).

Top Of Mind – Na cerimô-
nia da 12ª edição do prêmio
Top Of Mind, divulgada na
noite do dia 30 de novembro,
em cerimônia realizada no
HSBC Brasil, em São Paulo,
a Sasazaki recebeu mais um
troféu por ser a marca mais
lembrada pelos especificado-
res que atuam nas áreas de ar-
quitetura, design de interiores
e produtos quando o assunto é
esquadrias de alumínio. A pes-
quisa, encomendada pela
Casa&Mercado, publicação
da Editorial Magazine, foi rea-
lizada pelo Instituto Datafolha.

“Nos diferenciamos no
mercado pela qualidade e ex-
celência em produtos e servi-
ços junto aos nossos clientes,
especificadores e consumido-
res e estas premiações de-
monstram que nossas estraté-
gias estão de acordo com as
necessidades e expectativas
do mercado”, declara Edson
Ichiro Sasazaki, diretor de
marketing da empresa. “Esta-
mos honrados com os troféus,
que são o reconhecimento dos
esforços de toda uma equipe,
que de forma eficiente e com-
prometida com o desenvolvi-
mento de todos fazem da Sa-
sazaki, a cada dia, a maior
empresa de portas e janelas de
aço e de alumínio do Brasil e
da América Latina”, completa
o executivo.

Empresa recebeu mais um troféu por ser a marca mais lembrada

DIVULGAÇÃO

A NEC Corporation, prove-
dora de soluções convergen-
tes de redes de comunicação
e tecnologia da informação e
líder na tecnologia Femtocell,
acaba de implementar esta tec-
nologia na SFR, operadora de
telecomunicações líder na
França e que se torna a pri-
meira a lançar serviços base-
ados em Femtocell no país.

A NEC está fornecendo à
SFR uma solução fim a fim,
que inclui um compacto pon-
to de acesso 3G (Femtocell),
que será instalado no ambi-
ente do cliente da operadora,
e o gateway Femtocell, que
agrega e conecta diversos
Femtocells à rede principal
da Operadora, além dos sis-
temas de gerenciamento para
toda a solução. A instalação
do Femtocell no ambiente do
usuário envolve apenas a co-
nexão com o roteador de ban-
da larga e é totalmente plug
& play.

O Femtocell é um equipa-

mento de baixa potência e que
fornecerá uma rede interna 3G
dedicada para uso pessoal dos
clientes. A cobertura aprimo-
rada melhorará a experiência
com relação aos serviços de
voz e de dados, já que a capa-
cidade dedicada ampliará a
experiência de altas taxas de
dados em seus aparelhos por-
táteis e laptops habilitados para
3G, proporcionando uma cone-
xão de banda larga móvel uni-
versal de mais qualidade.

Além de proporcionar be-
nefícios aos clientes finais, a
rede femtocell ajuda as ope-
radoras a reduzirem o CAPEX
(investimento em bens de ca-
pital) associado aos equipa-
mentos das redes celulares
públicas e o OPEX (despesas
operacionais) da rede de
backhaul. O aumento do pa-
drão de prestação de serviços
ajudará também a aumentar a
fidelidade dos clientes, geran-
do nova capacidade de rede
onde for necessário.

TECNOLOGIA

NEC lança primeira operação
comercial de Femtocell
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Apesar dos desfalques, ADR
Itaim Keiko faz “barba e cabelo”

TENIS DE MESA 1

Karina Yumi Ribei-
ro Uchida, de 14 anos,
recebeu o troféu es-
portista Destaque Es-
portivo Registrense –
2009, entregue o dia 30
de novembro no salão
do Registro Base Ball
Club, como parte das
comemorações dos 65
anos de emancipação
do município. Na oca-
sião, foram homenage-
ados oito atletas, entre
eles a nadadora Tatia-
na Shiratsu.

A judoca Karina
Uchida concluiu o cur-
so fundamental na EE
Massako Hirabayashi
neste ano. Participou
nos vários campeonatos ofici-
ais e competições amistosas,
conquistando 9 medalhas de
ouro,1 medalha de prata e 4
medalhas de bronze. Sagrou-
se campeã da Seletiva Regio-
nal do Vale do Ribeira, e ficou
em terceira na Seletiva Inter-
Regional na Federação Paulis-
ta de Judô. Também foi bron-
ze na fase final do Campeo-
nato Paulista.

Representou a escola
Massako Hirabayashi no
Campeonato Estadual Estu-
dantil recebendo a medalha de
bronze na classe Sub-15, ca-
tegoria médio. “Fiquei muito
emocionada ao receber este
troféu. Acho que essa premi-
ação incentiva e valoriza a prá-
tica do esporte  pelos jovens”,
disse Karina ao receber a ho-
menagem.

DESTAQUE REGISTRENSE

Judoca Karina Uchida é
destaque em Registro

Karina Uchida, recebendo o troféu

DIVULGAÇÃO

Bruno Nagao, do Arujá
Golf Club, foi o campeão da
8ª rodada do Torneio Golfe
Nota 10, competição voltada
para participantes do projeto
da Federação Paulista de Gol-
fe que leva o ensino de golfe
a escolas particulares e públi-
cas do Estado de São Paulo.
O nikkei somou 38 tacadas,
seguido por Bruno Henrique
Saglione, do Lago Azul, com
39. Em respeito ao regulamen-
to, como Lucas Oliveira já ti-
nha vencido três etapas do
circuito no ano, seu resultado
no Damha (33 tacadas) não
foi considerado para a premi-
ação.

Entre as meninas, Raquel
Fragetti, do Lago Azul, sagrou-
se campeã geral ao somar 38
tacadas, contra 42 de Isadora
Araújo de Lima, do Portal
Japy. Isabella Damha, do pró-
prio Damha, ganhou na cate-
goria 11 e 12 anos, com 42 ta-
cadas, seguida por Sofia Wa-
tanabe, do Arujá, com 50.

Já no 22º Campeonato de
Golfe Juvenil do Estado de São
Paulo, encerrado no dia 17, no
mesmo Damha, Gustavo Sali-
nas, representante do próprio

Damha Golf Club, somou 218
tacadas (71/75/72) e venceu a
categoria geral masculina com
uma boa vantagem em relação
ao segundo colocado, Thomas
Mantovanini, do São Paulo
Golf Club, que totalizou 224
(70/75/79).

A competição contou pon-
tos para os rankings paulista
juvenil masculino e feminino.
Dividida em cinco categorias
masculinas e quatro femininas,
ambas definidas por idade, a
competição reuniu os princi-
pais jogadores juvenis do Es-
tado de São Paulo.

Garotas – Entre as meninas,
a campeã geral foi Sofia
Mourani, do Ipê Golf Club, que
somou 247 tacadas (86/81/80),
seguida por Julia Shin, do Clu-
be de Golfe de Campinas, com
252 (80/83/89), e Bianca Vidal,
do próprio Damha, com 257
(82/93/82). Sofia venceu tam-
bém a categoria B feminina e
Bianca Vidal foi a vice-cam-
peã. Yasmin Damha, do pró-
prio Damha, foi a campeã da
categoria C, com 273, seguida
por Julia Shin. Maria Luisa
Siqueira venceu a categoria D.

GOLFE

Bruno Nagao é campeão da 8ª
rodada do Torneio Nota 10

Bruno Nagao foi o campeão da 8ª rodada do Torneio Nota 10

DIVULGAÇÃO

BEISEBOL – A “Personalidade do Ano da Abcel 2009”, é
o empresário Yoneji Nakamura. Conhecido esportista, iniciou
carreira no beisebol aos 16 anos. Em 1958, ano do Cinqüen-
tenário da Imigração Japonesa, integrou a Seleção Brasileira
e foi vice-campeão. Era um dos melhores arremessador na
época e jogou em vários times. Na foto, Yoneji recebendo o
diploma de Mitiyuki Nishizawa, presidente.
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O Prêmio Bra-
sil Olímpico 2009
consagrou o nada-
dor Cesar Cielo e
a judoca Sarah
Menezes como os
melhores atletas de
2009. Os dois rece-
beram o Prêmio
Brasil Olímpico,
nesta segunda fei-
ra, dia 21, no Giná-
sio do Maracanãzi-
nho, no Rio de Ja-
neiro, em festa or-
ganizada pelo Co-
mitê Olímpico Bra-
sileiro. O presiden-
te Luiz Inácio Lula
da Silva também
foi um dos grandes
homenageados do evento. Ele
recebeu o Troféu Personali-
dade Olímpica das mãos do
presidente do COB, Carlos
Arthur Nuzman.

A escolha do Melhor Atle-
ta de 2009 foi feita pelo públi-
co, através do site www.
premiobrasilolimpico2009.
com.br. Foram computados
cerca de 375 mil votos. Além
de Cielo e Sarah, os concor-
rentes foram o ginasta Diego
Hypolito e o velejador Torben
Grael, no masculino, a nada-
dora Poliana Okimoto e a lu-
tadora de taekwondo Natália
Falavigna, no feminino.

A judoca piauiense venceu
com 46% dos votos e dedicou
a vitória à equipe e a todos os
envolvidos na sua preparação.
“O judô é o esporte individual
mais coletivo que existe. Há

uma equipe com quem você
treina diariamente, além dos
treinadores que acompanham
nosso dia a dia. Agradeço a
todos os que estiveram comi-
go até aqui”, disse Sarah ao
receber o prêmio das mãos do
presidente Lula.

Esta foi a 11ª edição do
evento promovido e organiza-
do pelo Comitê Olímpico Bra-
sileiro. A escolha dos melho-
res atletas do ano em cada
uma das 42 modalidades (ver
lista abaixo) e dos atletas que
concorreram ao troféu de
Melhor Atleta do Ano foi fei-
ta por um colégio eleitoral for-
mado por jornalistas, dirigen-
tes esportivos, atletas e ex-
atletas e personalidades do
esporte com base em uma lis-
ta tríplice encaminhada ao
COB por cada Confederação

Brasileira Olímpica, além da
Confederação Brasileira de
Futsal, já que a modalidade
integrou o programa dos Jo-
gos da Lusofonia 2009, em
Lisboa.

Os vencedores do Prêmio Bra-
sil Olímpico 2009 em cada
modalidade:

Atletismo - Fabiana Murer
Badminton - Daniel
Vasconcellos Paiola
Basquete - Anderson Varejão
Boxe - Everton dos Santos
Lopes
Canoagem Slalom - Poliana
Aparecida de Paula
Canoagem Velocidade -
Nivalter Santos de Jesus
Ciclismo BMX - Renato
Rezende
Ciclismo Estrada - Murilo
Fischer
Ciclismo Mountain Bike -
Edivando de Souza Cruz
Ciclismo Pista - Marcos
Christian Novello
Desportos na Neve - Maya
Harrison
Desportos no Gelo - Kevin
Bettencourt Alves
Esgrima - Cleia Gulhon da Sil-
va
Futebol - Marta Vieira da Sil-
va
Futsal - Tiago de Melo Mari-
nho
Ginástica Artística - Diego
Hypólito
Ginástica Rítmica - Ana
Paula Scheffer
Ginástica Trampolim -
Taissa Paraíso Garcia

Handebol - Jaqueline
Anastácio
Hipismo Adestramento -
Luiza Novaes Tavares de Al-
meida
Hipismo CCE - Serguei
Fofanoff
Hipismo Saltos - Rodrigo
Pessoa
Hóquei Sobre Grama -
Djeniffer Dombrowicz
Vasques
Judô - Sarah Menezes
Levantamento de Peso -
Rosane dos Reis Santos
Lutas - Laís Nunes de Olivei-
ra
Maratona Aquática - Poliana
Okimoto
Natação Sincronizada -
Nayara Leite Figueira
Natação - César Cielo
Pentatlo Moderno - Yane
Marques
Pólo Aquático - Marina
Canetti
Remo - Ailson Eráclito da Sil-
va
Saltos Ornamentais - César
Castro
Taekwondo - Natália
Falavigna
Tênis - Thomaz Bellucci
Tênis de Mesa - Thiago Mon-
teiro
Tiro com Arco - Brunna
Hellen Araújo
Tiro Esportivo - Ana Luiza
Ferrão
Triatlo - Reinaldo Colucci
Vela - Torben Grael
Vôlei - Fabiana Marcelino
Claudino
Vôlei de Praia - Harley Mar-
ques Silva
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Cesar Cielo e Sarah Menezes são escolhidos os melhores
atletas de 2009

A judoca Sarah Menezes
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Oclube ADR Itaim
Keiko/Guaru ESD foi
campeão geral do 40º

Campeonato Brasileiro de Tê-
nis de Mesa, realizado neste
final de semana (19 e 20), na
cidade de Florianópolis (SC),
evento oficial da CBTM com
recorde em número de parti-
cipantes e fecha o ano de 2009
com chave de ouro, sendo tam-
bém, pela 19ª vez, Campeão do
Troféu Eficiência da FPTM
(de 1989 a 99 e 2001,02,03,05,
06, 07, 08 e 2009), confirman-
do o recorde de títulos em toda
a história da Federação Pau-
lista, que comemorou, no mês
passado, 80 anos de fundação.

Com a saída de inúmeros
jogadores nesta temporada, o
clube veio na 2ª colocação da
Contagem Geral na FPTM até
a última rodada, quando no
evento por equipes, sagrou-se
Campeão Paulista da 1ª Divi-
são em ambas categorias, Fe-
minina (Esther, Jéssica e Ga-
briela) e Masculina (Eric, Jeff
e Alexandre), virada esta con-
siderada uma missão quase
impossível.

O clube ADR Itaim Keiko/
Guaru ESD - Fundado em
1983, após uma iniciativa da
atual presidente, Minako Taka-
hashi, que com o apoio e pa-
trocínio de Kyozo Abe (Itaim
Iluminação), conseguiu criar
um clube para treinar os atle-
tas que restaram do extinto
departamento de Tênis de
Mesa do Palmeiras. Desde
1986, sob a coordenação téc-
nica do engenheiro Marcos
Yamada, o clube atravessou
várias etapas e mudanças es-
truturais para formar atletas
campeões estaduais, nacionais
e internacionais. Gustavo
Tsuboi, Hugo Hanashiro, Kelly
Nagaoka, Akiko Iizuka,
Andrea e Claudia Ikeizumi,
Rodrigo e Ricardo Kojima,
Eric Mancini, Jeff e Jessica

Yamada, Karin Fukushima,
Eric Jouti, Nicolas Santos, Gus-
tavo Ogata, Diogo Kosaka,
Daniel e Ivan Uchimura, Lais
e Thais Hasegawa, Mayumi e
Masaki Kawaguchi, Aily Mu-
rashigue, Paula e Silvia Kano,
Daniel Costa, Shigueo Ueki,
Serge Mimura, Lincon Yasuda
e Fabio Takahashi, são alguns
atletas que chegaram à sele-
ção e foram criados pelo clu-
be.

 A excelente parceria com
a cidade de Guarulhos (Guaru/
ESD), foi uma forma de o clu-
be não perder todos os atletas
ali formados, deixando de ser
apenas uma fábrica de joga-
dores, porém, a pouca verba é
suficiente para manter apenas
alguns deles.

 Localizado no bairro nobre
da capital paulista (próximo à
estação Saúde do metrô), o
clube é freqüentado por mais
de 250 atletas e 12 treinado-
res para as várias turmas de

treinamento pela manhã, tar-
de e noite, dentro de uma es-
trutura  bem profissional, com
piso taraflex, iluminação im-
portada e somente 12 mesas.

Destaque especial para
Biriba (Ubiraci Rodrigues da
Costa), que desde 2000 não
perde uma competição nacio-
nal/estadual e foi um dos prin-
cipais responsáveis por mais
esta conquista do clube, sendo
um orgulho tê-lo como mem-
bro da família Itaim Keiko.

O clube recebe anualmen-
te no período de férias, atletas
de todo o País e também do
exterior, contribuindo assim
com o mesa-tenismo Latino-
Americano, sempre prestigian-
do os eventos da CBTM e
FPTM.

TENIS DE MESA 2 – Para
quem não for viajar, aproveitem
esta a grande oportunidade de
assistir os melhores do mesa-
tenismo brasileiro, nos dias 28,

29 e 30 de dezembro, no Clube
de Regatas Tiete - Av. Santos
Dumont 843 - Santana SP (me-
trô Armênia), com entrada fran-
ca. www.cbtm.org.br

Nestes dias serão disputa-
das as vagas na seleção brasi-
leira de tênis de mesa para o
ano de 2010, presenças de
Thiago Monteiro, Gustavo
Tsuboi, Eric Mancini, Hugo
Hoyama, Israel Barreto,
Mariany Nonaka, Jessica Ya-
mada, Karin Sako, Carina
Murashigue, Claudia Ikeizumi,
sendo que Cazuo Matsumoto
e Ligia Silva já estão classifi-
cados diretamente por terem
conquistado o título Latino-
Americano em 2009.

Dia 28 - Seletiva Juvenil,
Infantil e Mirim

Dia 29 e 30 - Seletiva Adul-
ta

Marcos Yamada é engenhei-
ro e consultor especialista
em tênis de mesa

Itaim Keiko fecha o ano de 2009 com chave de ouro: clube conquistou Troféu Eficiência pela 19ª vez
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NATAL

Monja Coen e padre André Ozeki explicam
sentido do Natal nos dias atuais

Natal é a melhor época
do ano para as pesso-
as avaliarem e reno-

varem tudo na vida, apesar dis-
so já acontecer diariamente.
Porém, este não é o momento
da passagem do ano celebra-
do por alguns povos e tradições
que festejam, por exemplo, em
fevereiro ou outros meses do
ano. Entretanto é um período
que todos os povos celebram
a passagem de doze meses e
o início de um ano novo. Seja
qual for a época do ano, a cul-
tura ou a etnia, todos celebram
com alegria, pedindo bênçãos,
agradecendo, e compartilhan-
do alimentos, a vida e o sonho
comum de que é possível vi-
ver a Terra Pura.

O padre André Ozeki, 82
anos, do Colégio São Francis-
co, no Ipiranga, zona Sul de São
Paulo, disse que os festejos do
Natal continuam aumentando
com o passar dos anos, em vir-
tude das crescentes manifes-
tações em vários sentidos.
Para ele o Natal é uma lem-
brança que continua forte, uma
comemoração que permane-
cerá para sempre, uma das
festas mais importantes do
Menino Jesus. “O Natal é fes-
tejado no sentido verdadeiro de
acolher o Menino Jesus, filho
de Deus e salvador da huma-
nidade, esse é o grande signi-
ficado”, ressalta. De acordo
com ele o Natal no Japão é
comemorado com muitos
eventos, mas não no mesmo
sentido que o catolicismo.

Na análise da Monja Coen,
62 anos, atual Primaz e Funda-
dora da Comunidade Zen Bu-
dista Zendo Brasil, no Pacaem-
bu, as pessoas celebram o Na-
tal em inúmeras formas. Para

Ozeki gostaria que no Natal as
pessoas se concentrassem
mais no sentido da fé, de lem-
brar o Menino Jesus, e contro-
lar as comemorações externas
como envio de cartões para as
pessoas. Já Monja Coen gos-
taria que mudasse cada dia

das vidas das pessoas, que
houvesse mais compaixão e
sabedoria, mais honestidade e
ternura, mais humildade e com-
partilhamento. Que não hou-
vesse miséria e fome, guerras
e violências, que todos compar-
tilhassem com alegria e cuida-
do da vida na Terra.

“A Terra, nosso corpo co-
mum, precisa ser respeitada
assim como todos os órgãos,
apêndices, formas de vida.
Essa transformação deve e
precisa começar em cada um
de nós, em cada ser humano,
bem como no coletivo. Há inú-
meras pessoas que já estão
mudando, ou seja, as envolvi-
das na construção de uma cul-
tura de paz e não violência ati-
va, uma cultura de justiça e
cura da Terra. Precisamos
apenas multiplicar o número de
pessoas que acordam e des-
pertam para a verdade e o ca-
minho”, defende.

(Afonso José de Sousa)

ela talvez fique mais visível o
apelo dos comerciantes, porque
falam mais alto na divulgação
de seus produtos (televisão, rá-
dio, internet, cartazes, vitrines).
“Conheço irmãos e irmãs cris-
tãs que celebram o Natal com
grande reverência, leigos e lei-
gas que comemoram o Natal
agradecendo o nascimento do
seu guia espiritual. Há uma va-
riedade incrível de maneiras de

se celebrar, há quem não cele-
bre, há quem apenas dê e re-
ceba presentes materiais e há
quem se maravilhe com a pre-
sença”, destaca a monja reve-
lar que os budistas não celebram
o nascimento de Jesus de
Nazaré.

Monja Coen concorda que
o final do ano é época do 13º
salário e de bônus anuais, e
como vivemos numa socieda-

de capitalista, o consumo não
deve ser mal visto. Segundo ela
o importante é consumir com
responsabilidade em benefício
de inúmeros seres; avaliar o que
é necessário ou não; se as com-
pras estão beneficiando a Ter-
ra, a natureza; se os produtos
são de empresas que cuidam e
são responsáveis pelo bem co-
mum. “Acredito que é uma épo-
ca de maior consumo sim. Não
só pela idéia dos Reis Magos,
daqueles que vieram presente-
ar o menino-Deus, conforme a
crença cristã, mas também a
oportunidade das pessoas com-
partilharem presentes e seus su-
cessos (ou não) durante o ano”,
explica.

De acordo com a Primaz o
Natal para os comerciantes e
fabricantes é uma benção.
“Quantas pessoas se benefici-
am com as compras de Natal?
Desde os produtores agrícolas
mais simples até os revende-
dores mais refinados”, analisa.

Mudança – Padre André
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Para monja Coen, consumo não deve ser malvisto

Bairro da LIberdade está em clima de fim de ano


