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Ministros japoneses: Tv digital, etanol e
Centenário são ‘prioridades máximas’

www.jornalnippak.com.br

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/ABR

A semana foi agitada para as relações diplomáticas entre Brasil e Japão. Primeiro, foi a vez do
ministro das Comunicações, Yoshihide Suga, visitar o País para verificar como andam os trabalhos
para a implementação da Tv digital, a ser lançada no mês de dezembro. Em seguida, o ministro dos
Negócios Estrangeiros, Taro Aso, também chegou ao Brasil para incrementar as relações bilaterais,
especialmente na importação do etanol. Ao final, ambos confirmaram que, mesmo sem um acordo
concreto, os encontros “foram mais que produtivos”.
———–—–––—————–————–—–––—————–—––––————–—–––——–––––——– | págs 3 e 4

Seicho-No-Ie realiza
convenção nacional
em São Paulo
Acontece hoje (25) a 5ª Con-
venção Nacional da Seicho-
No-Ie do Brasil no Ginásio da
Portuguesa de Desportos, no
Canindé, em São Paulo. Um
evento doutrinário da filoso-
fia da entidade. Praticantes e
interessados podem participar
e conhecer um pouco mais a
respeito. Durante todo o dia,
será um ciclo de palestras com
diversos temas que visam mos-
trar um outro olhar: por meio
de atos, palavras e pensamen-
tos é possível tornar o mundo
melhor. “Respeitando e reve-
renciando a vida através do
progredir” e “Respeitando re-
verenciando a vida de si pró-
prio” são alguns dos assuntos
abordados durante a data
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‘Satori Uso’ é
destaque em
festival de curtas
O curta-metragem sobre o
fictício poeta japonês Satori
Uso marca a estréia da
trilogia de Rodrigo Grota
sobre a cidade de Londrina
dos anos 50. A obra foi pre-
miada no 35º Festival de Ci-
nema de Gramado e será
exibida no 18º Festival In-
ternacional de Curtas de
São Paulo, que prossegue
até o dia 1º de setembro. A
obra cinematográfica, po-
rém, não é o único vídeo so-
bre nikkeis em destaque.
Com foco no universo dos
adolescentes, a série Mina
e Lisa, de Hélio Ishii, está
sendo veiculada no site
YouTube e já foi vista por
mais de 2 mil internautas.
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Fiesp e província de Shizuoka
acertam detalhes para parcerias

———–—–––—————–—––——––––——– | pág 3
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A Fiesp, interessada em se aproximar ainda mais com as in-
dústrias japonesas, promoveu na última terça-feira (21) o Se-
minário Brasil-Japão: 100 Anos de Integração. Contando com
a presença do governador de Shizuoka, Yoshinobu Ishikawa,
o encontro reuniu lideranças empresariais para a discussão e
fomento das relações comerciais. Dentre os assuntos trata-
dos, o apoio aos filhos de dekasseguis e possíveis parcerias
viáveis dentro do curto prazo. “Brasil e Japão podem se for-
talecer ainda mais. Depende somente do esforço dos gover-
nos e formação de uma base sólida entre a população”, afir-
mou Ishikawa.

Honda Lock lança pedra fundamental e se
prepara para se instalar em Itupeva

Diretores da empresa japone-
sa Honda, autoridades muni-
cipais e convidados participa-
ram, no último dia 21, da ceri-
mônia de lançamento da pe-
dra fundamental da empresa
Honda Lock. Assim, a empre-
sa instala-se oficialmente em
Itupeva (SP), dando início às
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obras de construção da unida-
de fabril. A previsão inicial de
investimentos é da ordem de
R$ 25,5 milhões, podendo
chegar a R$ 35 milhões até
2014. O início da produção
está marcado para outubro de
2008 e, inicialmente, estão pre-
vistos 150 funcionários

Paraná sedia Brasileirão de Softbol e São
Paulo a etapa tênis de mesa da Liga

Duas competições movimen-
taram os Estados de São Pau-
lo e Paraná no último final de
semana. A Acel foi palco do
18º Brasileirão de Softbol In-
terclubes Aberto Masculino/
Feminino enquanto o Bunkyo
recebeu a quinta etapa de tê-
nis de mesa da Liga Nipo-
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Brasileira. No gatebol, a equi-
pe Uruma, de Santo André,
foi a campeã da 7ª Copa São
Bernardo de Gatebol, realiza-
da no dia 20 de agosto, em
comemoração ao aniversário
de 454 anos de São Bernar-
do do Campo. Confira os re-
sultados.

Introdutor da micro-macrobiótica no Brasil, uma alimen-
tação baseada em verduras, cereais e vegetais, Kikuchi de-
safia a medicina convencional e os sinais da correria do sé-
culo 21 somente com essa nutrição. “A matéria-prima do
sangue entra pela boca. Tudo o que se come transforma-se

em cada gota de sangue, ou seja, tanto a saúde como as
doenças começam e terminam pela boca. É algo sagrado
por trazer a prevenção de malefícios”, justifica o mestre. Dessa
forma, dispensa médicos e remédios, bem como, comidas
industrializadas e excessos.

—————–——————–———————–——————–——————–————————––— | pág 5

Vida saudável: confira detalhes da filosofia macrobiótica para ‘viver mais e melhor’

Ourinhos inaugura Centro
Dekassegui no dia 30 de agosto
Ourinhos será palco, nos dias
30 e 31 de agosto e 01 de
setembro, do lançamento do
“Projeto Dekassegui Empre-
endedor”, um projeto do
Sebrae em parceria com a
Prefeitura Municipal de Ou-
rinhos e a Aeco, que visa de-

—————–——————–——————––— | pág 5

senvolver a capacidade em-
preendedora dos dekasse-
guis, além de proporcionar
apoio educacional, técnico e
gerencial na implantação de
negócios no Brasil. Durante o
evento, será inaugurado o
“Centro Dekassegui”.
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Anualmente, o Buffet Yano realiza a festa “Gente Bonita”, que reúne centenas de pessoas para dançar e se divertir. Com
muita comida e apresentações, o evento também tem um caráter beneficente.

Os organizadores: Carlos e Marta
Fukuhara

Celso Sakamoto, Celina Yano, Cathy Yano e
Marcos Lagana

Kimiko e Vitorio Yoshimura Julia Fukushima, Marina Goto, Akiko Takahashi, Olinda Oya, Helena
Yamamoto, Hirofumi Shimizu e Sumiko Goto

Aconteceu no dia
11, a 13ª Copa Ja-
pão de Turfe no
Jockey Clube de
São Paulo. O
evento, que acon-
teceu em uma tar-
de de sábado, con-
tou com coquetel
para convidados e
o Prêmio Ministro
Massami Uyeda.

Cônsul Masuo
Nishibayashi e
sua esposa
Kikuko

Ministro Massami
Uyeda e sua

esposa Emiko

Por ocasião da vinda do ministro dos Negócios Estrangeiros do
Japão, Taro Aso, o cônsul geral do Japão em São Paulo, Masuo
Nishibayashi, promoveu um coquetel no Salão Nobre da Socie-
dade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social
(Bunkyo), na segunda-feira (20). Na foto: cônsul Masuo Nishi-
bayashi, Kokei Uehara, ministro Taro Aso e embaixador Ken
Shimanouchi.

O Banco Central promove mensalmente exposições no saguão central do prédio da Paulista. Este mês, a Exposição
Aquarela ornamenta o local. Diversos artistas plásticos se reuniram para essa belíssima mostra, que teve sua abertu-
ra na quinta-feira (9).

Marinês e Regina Komatsu Jorge Ariyama, Elza Sumie Oda, Cleide Yamashiro e Sueli
Tanaka

Annelise Kobo, Cibele Fujiwara e Edna Keiko Uemura Massami Kobo, Helena Kisse, Lourdes Sakotani, Maria
Helena Kida e Lourdes Kobo

Tuyoci Ohara, Roque Komatsu, Denise H. Kanashiro e
Massami Kobo

O casal Takashi e Elisa Fukushima com a artista Regina
Komatsu

O restaurante Shin-
tori apresentou na úl-
tima sexta feira, dia
17, o concerto
Okarina e Violão
com a japonesa
Keiko Asoo e o vio-
lonista Camilo Car-
rara. Houve também
uma participação es-
pecial da tecladista
Lilian Blessa Kana-
shiro. O evento
aconteceu no piso
superior do restau-
rante.

Yuichi Ura e Kazamasa NishidaShizu Yoshiura e Nancy Saeki

Camilo Carrara e Keiko Asoo

Aurelio Nomura, Yule Fujimura,
Walter Ihoshi e Reimei Yoshioka

 Karen Ito e Izumo Honda.

O 33º Bazar Benefi-
cente do Ikoi-No-
Sono aconteceu no
dia 19, na sede da
entidade, em Bonsu-
cesso. Milhares de
pessoas se reuniram
para esse tradicional
evento, que contou
com diversas atra-
ções e muita comi-
da. O Ikoi-No-Sono
completará 50 anos
de fundação no pró-
ximo ano.

Walter Ihoshi com Kihatiro Kita, sua esposa Analia Kita,
suas irmãs e cunhadas

O 19º Torneio Wabico
Goto de Beisebol Pré
Júnior de Softbol Femi-
nino reuniu 16 equipes
no Nippon Country
Clube. O evento, que
contou com a participa-
ção especial da equipe
do Peru, é hoje um dos
mais importantes da
categoria e é coordena-
do pela Federação
Paulista de Beisebol e
Softbol.

Equipes competidoras

Olivio Sawasato, presidente da Federa-
ção Paulista de Beisebol e Softbol, Valter
Sassaki, vice presidente do Nippon
Country Clube e deputado Walter Ihoshi
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Já tive oportunidade de me
manifestar, anteriormente, so-
bre os filhos de brasileiros nas-
cidos no exterior, então,
apátridas. As questões decor-
rentes do reconhecimento da
nacionalidade dependem do
direito constitucional de cada
Estado, que estabelecerá quem
são seus nacionais. No Brasil,
tal reconhecimento é previsto
na Constituição Federal.

Em tempos modernos, em
que a globalização é um deter-
minante poderosíssimo nas
relações entre os povos, o con-
ceito de nacionalidade ganha
uma importância ímpar.  Sur-
gem blocos de interesses co-
muns onde as concepções rí-
gidas quanto às fronteiras não
podem subsistir, sob pena de
sucumbí-los.  A própria sobe-
rania resta relativa. Enfim, o
planeta tornou-se menor dian-
te da fácil locomoção e rapi-
dez de informações, onde o ser
humano é antes de tudo um
cidadão do mundo.  Tudo isso
justifica a revisão do conceito
de nacionalidade entre as vári-
as nações.

A nacionalidade é o vínculo
jurídico-político que faz da pes-
soa um dos integrantes da di-
mensão pessoal de um Estado
(aqui entendendo-se a nação).

Por outro lado, enquanto a
nacionalidade é um vínculo ju-
rídico-político do indivíduo ao
território de um Estado, a cida-
dania é a efetiva participação
desse indivíduo na vida social
e na própria vida do Estado.

As questões decorrentes
do reconhecimento da nacio-
nalidade dependem do direito
constitucional de cada Estado,
que estabelecerá quem são
seus nacionais.

A aquisição da nacionalida-
de, para nós, tem fundamento
constitucional, mais precisa-
mente, prevista no art. 12 da
Constituição Federal, com as
modificações trazidas pela EC
3/94, conforme:

Art.12. São brasileiros:
I) natos:
a) os nascidos na Repúbli-

ca Federativa do Brasil, ainda
que de pais estrangeiros, des-
de que estes não estejam a ser-
viço de seu país;

b) os nascidos no estran-
geiro, de pai brasileiro ou mãe
brasileira, desde que qualquer
deles esteja a serviço da Re-
pública Federativa do Brasil;

c) os nascidos no estran-
geiro, de pai brasileiro ou mão
brasileira, desde que venham
a residir na República Federa-
tiva do Brasil e optem, em
qualquer tempo, pela  nacio-
nalidade brasileira;

II) naturalizados:
a) os que na forma da lei,

adquiram a nacionalidade bra-
sileira, exigidas aos originári-
os de países de língua portu-
guesa apenas residência por
uma ano ininterrupto e idonei-
dade moral;

b) os estrangeiros de qual-
quer nacionalidade residentes
na República Federativa do
Brasil há mais de quinze anos
ininterruptos e sem condena-
ção penal, desde que requei-
ram a nacionalidade brasileira.

Com a aprovação da PEC
272/00 em recente data, de-
pendendo, ainda, da sua pro-
mulgação, os filhos de brasi-
leiros nascidos no exterior não
serão mais apátridas, pois, ad-
mite  mediante registro de nas-
cimento nos consulados e em-
baixadas brasileiras serem con-
siderados brasileiros.

Esclareça-se aqui, que
existem dois critérios para
atribuição da nacionalidade: o
jus sanguinis e jus soli.

Jus sanguinis: por esse cri-
tério, será nacional todo aque-
le que for filho de nacionais.

Jus soli: aqui serão nacio-
nais todos aqueles nascidos em

um território determinado.
O nosso sistema, como

podemos deduzir, na redação
original do referido Art. 12 da
Constituição Federal, adotou  o
critério do jus soli.  No Japão,
na Itália, na Alemanha e mui-
tos outros países adotam o
critério do jus sanguinis e uma
grande parte de países da
América adota o jus soli.

Porém, especificamente,
quanto aos filhos de brasileiros
nascidos no Japão, diante da
conjuntura legal que cuidava  da
matéria, surgiam várias indaga-
ções, quanto ao procedimento
e quanto a nacionalidade.

Conforme as normas cons-
tantes do Manual de Serviço
Consular e Jurídico, o decla-
rante brasileiro comparecia à
repartição consular, com o
passaporte brasileiro para a as-
sinatura do Termo de Regis-
tro de Nascimento.  Este pe-
dido, em duas vias, era assi-
nado pelo pai e pela mãe da cri-
ança.  O declarante era o pai,
se ambos, pai e mãe, forem
brasileiros, a mãe, quando o
pai for de outra nacionalidade.
Tal pedido era instruído com
os documentos da criança (a
certidão emitida pela prefeitu-
ra e o Registro de nascimento
emitido pela prefeitura) e dos
pais (cópia do passaporte vá-
lido, certidões de nascimento
brasileiro de ambos e certidão
de casamento).

Quando um dos pais for de
nacionalidade japonesa ou du-
pla nacionalidade apresentaria
o “koseki tohon” e cópia do
passaporte e carteira de mo-
torista e quando um dos pais
for de outra nacionalidade, que
não a japonesa, deveria apre-
sentar a certidão de nascimen-
to em inglês ou espanhol.

Nos casos em que da cer-
tidão japonesa não constasse
o nome do pai biológico, a re-
partição consular somente in-
cluía na certidão brasileira,
mediante comparecimento do
interessado na repartição.

Ao retornar ao Brasil, os
pais  procuravam o Cartório
do 1º Ofício de Registro Civil
da cidade de seu domicílio
com a Certidão de nascimen-
to expedida pelo Consulado
para o devido registro.

O fato de ter registrado a
certidão expedida pelo Con-
sulado aqui no Brasil, por si
só, não era suficiente para
atribuir a nacionalidade brasi-
leira, pois, o nosso sistema,
como colocamos inicialmen-
te, é o do “jus soli”.

Era necessário requerer a
nacionalidade perante a Justi-
ça Federal, nos termos do art.
12 da Constituição Federal,
em seu inciso I, a letra “c” (
Emenda Constitucional nº 3 de
1994).

Era um regime jurídico in-
tolerável, impondo a determi-
nada pessoa uma situação de
apátrida , ferindo inclusive a
Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos. O direito a
uma nacionalidade é um direi-
to fundamental do Homem.

Restava, assim, a patética
solução para os nossos irmãos
brasileiros nascidos no Japão:
que seu nascimento se desse
em território brasileiro no ex-
terior, quer seja nas embaixa-
das, nos consulados, nos na-
vios, nas aeronaves), o que era
um absurdo.

A solução legislativa residia
na modificação do dispositivo
trazido pela Emenda Constitu-
cional nº 3 de 1994, que só po-
dia ser através de outra emenda
constitucional, que se deu com
a aprovação da PEC 272/00.

A aprovação da PEC 272/
00 vem solucionar o proble-
ma dos filhos de brasileiros
nascidos fora do território na-
cional e, ainda, vem minorar o
problema de excesso de pro-
cessos que tramitam pelos es-
caninhos do Judiciário.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

FILHOS DE BRASILEIROS
NASCIDOS NO EXTERIOR

INDÚSTRIA

Fiesp e província de Shizuoka estabelecem cooperação
técnica e apoio aos dekasseguis como ‘primordiais’

Em época de visitas go-
vernamentais do Japão ao Bra-
sil, a hora é de fomentar e in-
tensificar as relações bilate-
rais. Se para os ministros dos
Negócios Estrangeiros e das
Comunicações do Japão, Taro
Aso e Yoshihide Suga, respec-
tivamente, tais premissas são
consideradas prioritárias, para
o governador da província de
Shizuoka, Yoshinobu Ishikawa,
o estabelecimento de acordos
e planos comerciais são “emer-
genciais”, principalmente na
área de investimentos industri-
ais e cooperação técnica.

Em encontro com o diretor
do Departamento de Relações
Internacionais e Comércio Ex-
terior da Fiesp (Federação das
Indústrias do Estado de São
Paulo), José Augusto Correa,
Ishikawa foi direto ao ponto: o
Brasil, em alguns anos, será o
centro das relações comerci-
ais na América do Sul. Portan-
to, o Japão deve se aproximar
ainda mais para negociações
de subsídios e parcerias com
os sul-americanos. Mas, como
fazer para fortalecer ainda
mais esse intercâmbio? Segun-
do o governador, a base está
na própria população.

“Em Shizuoka, somos a pro-
víncia líder no ramo industrial.

Mesmo com as barreiras comerciais e burocráticas, intenção é fortalecer intercâmbio industrial
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Em viagem ao Brasil para
tratar, principalmente,
da “menina dos olhos”

do Japão atualmente – o eta-
nol – o ministro dos Negócios
Estrangeiros japonês Taro Aso
confirmou que as parcerias
econômicas e comerciais es-
tão cada vez mais “consolida-
das”. Especialmente aqueles
que tratam de cooperação bi-
lateral, caso da produção do
biodiesel e da Tv digital. De
antemão, o ministro confirmou
que o Japão “está muito inte-
ressado nas comemorações do
Centenário da Imigração, prin-
cipalmente porque os nikkeis
dão muito valor aos pioneiros”.

Dentre os assuntos tratados
por aqui, Aso se surpreendeu
com a fábrica de etanol em
Pradópolis, no interior paulista,
visitada na última terça-feira. E
confirmou que o Japão está
muito atrasado em relação ao
Brasil na tecnologia. Aso tam-
bém agradeceu à receptivida-
de dos nipo-brasileiros duran-
te sua visita a lideranças.

“Podemos dizer que os es-
forços dos primeiros imigrantes
japoneses durante esses 100
anos formaram uma forte base
de cooperação entre os dois
países. No Brasil, os nikkeis dão
valor para esses esforço”, ad-
mirou-se Aso em encontro com
lideranças nikkeis no Bunkyo
(Sociedade Brasileira de cultu-
ra Japonesa e de Assistência

RELAÇÕES BILATERAIS

Etanol e 100 anos: duas prioridades
para o ministro japonês Taro Aso

Brinde às relações Brasil-Japão: Taro Aso (à dir.) confidenciou que tem um carinho especial pelo Brasil
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“O intercâmbio entre Bra-
sil e Japão, com certeza é re-
forçado pela força dos animes
e mangás”. Tal frase poderia
ser facilmente usada por qual-
quer diretor cultural relaciona-
do ao Japão, bem como por
aqueles que defendem com
unhas e dentes os quadrinhos
e animações japonesas. Po-
rém, quem disse isso foi exa-
tamente o ministro dos Negó-
cios Estrangeiros, Taro Aso.

Declaradamente fã dos
quadrinhos japoneses, o mi-
nistro confirmou que a explo-
são das animações japonesas
no Brasil é “impressionante”.
“Vemos o anime e o mangá
muito difundidos no Brasil. E

isso é uma forma de aproxi-
mação com os dois países,
principalmente com os ‘cos-
players’”, brincou ele. Sua ad-
miração é tão grande que no
mês de julho o Ministério das
Relações Exteriores do Japão
entregou o Prêmio Internacio-
nal do Manga aos melhores
desenhistas e roteiristas. “Gos-
taria que fosse um Prêmio
Nobel dos quadrinhos japone-
ses”, disse ele na ocasião.

O ministro também comen-
tou sobre os 100 anos de imi-
gração japonesa no Brasil, a ser
comemorado no ano que vem.
Ele – que já morou no Brasil na
década de 70 para a implanta-
ção de uma empresa familiar –

reiterou o interesse dos japone-
ses, mesmo que o governo de
lá já tenha sinalizado que não
arcará com grandes investimen-
tos. “Estamos organizando di-
versos eventos para 2008, den-
tre eles a visita de membros da
Família Imperial japonesa ao
Brasil, exposições em centros
culturais e exibição de docu-
mentários sobre o Japão na TV
aberta”, adiantou.

O ministro chegou a dizer
que a força do Brasil é maior
que a da Asean, organização
regional de estados do sudes-
te asiático, que congrega 10
pequenos países em desenvol-
vimento, entre eles Tailândia e
Vietnã. “Os brasileiros não

sabem da força (do País), ain-
da não têm consciência dis-
so”.

Animado com a visita, o
presidente do Bunkyo e tam-
bém da Associação do Cen-
tenário, Kokei Uehara, elo-
giou a postura e o engajamen-
to de Taro Aso. E mandou
um recado para aqueles que
não acreditam na força das
festividades. “Ele veio aqui e
mostrou um grande interesse
pelo Brasil. Elogiou a comu-
nidade nipo-brasileira. É uma
forma de mostrar que esta-
mos trabalhando, em silêncio,
para homenagear os velhos
imigrantes que aqui se insta-
laram.”

Moderno, ministro Taro Aso elogia “fenômeno cosplay” e reitera apoio ao Centenário

Por isso é importante estabe-
lecer contatos com os brasilei-
ros, em especial com a Fiesp,
para mostrar como estamos
evoluindo. Tanto na parte téc-
nica quanto de estrutura. Te-
nho certeza que, apesar da dis-
tância, os investimentos serão
maiores daqui para frente.

Dificuldades - Pelo lado bra-
sileiro, Correa confirmou que
a sinergia só será completa
entre Brasil e Japão se alguns
pontos forem trabalhados,
caso das questões políticas e
comerciais, bem como a difi-

culdade de logística. Para ele,
atualmente o Brasil prioriza os
negócios com a América, en-
quanto o Japão foca-se na
Ásia. Já no comércio e
logística, a questão levantada
é de que há quedas nas expor-
tações dos dois países, fruto,
principalmente, dos custos de
logística.

Nos negócios que podem
ganhar mais fôlego, Correa ci-
tou a bioenergia, especialmen-
te o etanol, manufaturados,
além de moda, design, cosmé-
ticos e alimentos. Na parte
manufatureira, há uma vasta

possibilidade de joint
ventures. “Se há algumas dé-
cadas o Japão era um dos
principais importadores, hoje
esse panorama está um pou-
co mais baixo. Mas claro que
há grandes possibilidades de
se retomar com força essa
questão. O que temos de pen-
sar é que, com 100 anos de
imigração, é hora de inflar no-
vamente os negócios com o
Japão. E, para o governador
de Shizuoka, as novas parce-
rias já começariam agora”, fi-
nalizou com bom humor o di-
retor da Fiesp. (RM)

Social) no último dia 20. Na
ocasião, ele plantou um pé de
ipê no jardim Viva Vida, além
de conhecer o Museu Históri-
co da Imigração.

“Vamos importar etanol” -
Durante a visita à fazenda
Tozan, em Campinas, o porta-
voz Tomohiko Taniguchi, con-
firmou que a visita foi funda-
mental para promover a apro-
ximação entre os empresários
japoneses e os usineiros e in-

crementar o comércio bilateral
(hoje de 8,1 bilhões de dólares).

“Hoje, no Japão, Brasil é si-
nônimo de etanol”, afirmou ele,
reafirmando que os japoneses
estão de olho no combustível
brasileiro há um bom tempo.
“Eu sou apenas um porta-voz
do governo, eu não posso falar
em nome das empresas priva-
das japonesas, mas certamen-
te elas vão comprar etanol bra-
sileiro, porque o Brasil é o mai-
or produtor, se não o segundo,

mas logo passará os Estados
Unidos. As empresas japone-
sas já estão envolvidas com as
usinas de etanol brasileiras e há
uma grande possibilidade para
isso”, disse Taniguchi. Sobre a
participação na 3ª Reunião Mi-
nisterial do Foro de Coopera-
ção América Latina-Ásia do
Leste (Focalal), Taniguchi con-
firmou que o encontro serviu
“para unir ainda mais o Brasil
e o Japão”.

(Rodrigo Meikaru)
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AGENDATV DIGITAL

Ministros das Comunicações acenam com
parceria de TV Digital na América Latina

Quatro meses antes da
tão esperada mudança
do padrão da televisão

brasileira, migrando para o sis-
tema digital japonês – mais
“robusto” para transmissões
para receptores móveis – o
ministro das Comunicações do
Japão, Yoshihide Suga, visitou
o País para a troca de infor-
mações com o governo local e
acompanhar de perto os tra-
balhos desenvolvidos para a
implementação.

Durante encontro com o
ministro das Comunicações do
Brasil, Hélio Costa, Suga con-
firmou que a parceria entre os
dois países “será um sucesso”,
além de lembrar que não se-
rão somente os brasileiros a
desfrutarem da tecnologia ni-
pônica. “O projeto Nipo-Bra-
sileiro tem um mercado imedi-
ato e potencial de 300 a 400
milhões, que é a América lati-
na”, disse o ministro. O Brasil
é responsável por metade des-
te mercado.

A comitiva, liderada pelo
ministro dos Negócios Internos
e Comunicações, Yoshihide
Suga, visitará o Chile e Argen-
tina para apresentar o sistema
do sistema ISDB-T, como fez
anteriormente o governo bra-
sileiro. Tanto Hélio Costa
quanto o ministro japonês sali-
entaram que a cooperação
entre os dois países não resu-
me apenas à implantação da
TV Digital, mas também em
outras áreas, como o desenvol-
vimento de softwares e a
transferência de tecnologia.

“Espero que este ano seja
o último em que fabricamos os
televisores do início do século
passado aqui no Brasil. Temos
de transformar a nossa indús-

Ministro Yoshihide Suga aprovou medidas brasileiras

tria para que seja moderna e
competitiva. Para isso, preci-
samos começar a fabricar apa-
relhos de LCD e Plasma e não
apenas montá-los como acon-
tece hoje”, afirmou.

O padrão japonês disputou
com os padrões europeu
(DVB) e americano (ATSC).
De acordo com o governo bra-
sileiro, o Japão teria se com-
prometido a estudar a viabili-
dade da instalação no Brasil de
uma fábrica de semiconduto-
res e estaria comprometido
com a possibilidade de trans-
ferência de tecnologia.

O chamado Sistema Brasi-
leiro de TV Digital Terrestre

(SBTVD-T), ou também cha-
mado de Sistema Nipo-Brasi-
leiro, deverá estar em funcio-
namento até o fim deste ano em
pelo menos três dos 27 estados
do país. Tal padrão permitirá a
transmissão de imagens com
alta definição, assim como a
captação de sinais em todos os
tipos de terminais móveis, como
telefones celulares, computado-
res portáteis ou televisores de
carros. No total, o Brasil inves-
tiu US$ 30 milhões nos traba-
lhos para definir um modelo
nacional, que deve estar em
funcionamento em todo o país
até o ano de 2012.

(Rodrigo Meikaru)

A adoção do sistema ja-
ponês para a Tv digital a ser
implantada no Brasil foi apro-
vada em junho do ano pas-
sado, através de um decreto
assinado pelo presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. Na oca-
sião, estiveram reunidos re-
presentantes dos governos
brasileiro e japonês, inclusi-
ve o então ministro do Inte-
rior e das Comunicações do
Japão, Heiko Takenaka; e
empresários da indústria

MEMÓRIA

Sistema nipo-brasileiro foi aprovado em junho de 2006

eletro-eletrônica e das emisso-
ras.

O decreto estabelece pra-
zo de 10 anos para que toda
transmissão terrestre no País
seja digital. Nesse período, os
sinais analógicos e o digital
serão transmitidos simultane-
amente. O consumidor, caso
decida desfrutar das vantagens
da nova tecnologia, deverá tro-
car de aparelho ou comprar um
adaptador. Senão, poderá con-
tinuar com a mesma tevê que

tem hoje.
“Com essa decisão, ao in-

vés de simplesmente com-
prarmos os direitos de uma
televisão digital, decidimos
criar o Sistema Brasileiro de
Televisão Digital, com carac-
terísticas brasileiras, um pro-
jeto não apenas para aqueles
que podem pagar por um ser-
viço a cabo ou por satélite”,
afirmou, em discurso duran-
te a cerimônia, o ministro das
Comunicações, Hélio Costa.
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Mesmo vangloriando-se
do sistema nipo-brasileiro e
concluindo que os trabalhos
“estão mais rápidos do que se
imagina”, o ministro das Co-
municações, Hélio Costa,
aposta em uma vigorosa ade-
são dos brasileiros acostuma-
dos a assistir televisão. Mes-
mo aqueles que nem sabem
da mudança. Porém, ao ques-
tionar alguns telespectadores,
muitos desconhecem que a tal
mudança ocorrerá a partir de
dezembro. Outros simples-
mente nem sabem que existe
a Tv digital. “O que importa é
minha novela”, dita a dona de
casa Maria das Graças Hi-
rayama. Para o comerciante
Kazuo Ogata, a mudança que
está por vir “é estranha”. “Vai
custar quanto? Se tiver de
pagar a mais, aí sim deixo de
assistir tv”, queixa-se.

Tamanho desconhecimen-
to é normal, pois nem mesmo
os responsáveis pela implan-
tação têm as respostas para
as perguntas relacionadas à
nova tecnologia. Abaixo, três
questões que atormentam
quem espera pela Tv digital:

1 – Haverá necessidade de
mudanças em meu aparelho
para assistir à Tv digital?

Sim. Para não ter de com-
prar um novo aparelho capaz
de receber os sinais da Tv di-
gital, o consumidor terá a dis-
posição um set-top box,
conversor de imagens. Po-
rém, ainda não está à venda
no mercado. Empresas de
tecnologia já possuem alguns
aparelhos, mas a comerciali-

zação ainda é uma incógnita.

2 – Quais são os benefícios
que o consumidor terá ao
aderir ao sistema digital?

O sistema proporcionará
imagens com maior definição
e cores mais vivas, além de
som mais cristalino, pois a
transmissão suporta até seis
canais de som. O formato da
imagem no sistema digital é
widescreen (16:9), como a tela
de cinema, diferente do padrão
analógico (4:3). Além disso, no
atual sistema (analógico) a
emissora pode enviar apenas
um programa por vez; no di-
gital é possível enviar até seis
programas simultaneamente,
permitindo variar a programa-
ção ou oferecer uma experi-
ência mais rica, como assistir
um jogo a partir de câmeras
diferentes. Porém, em um pri-
meiro momento, a interativida-
de não será 100%.

3 – O telespectador pode-
rá gravar o conteúdo ou
mesmo pular os comerciais
durante os programas?

O Comitê de Desenvolvi-
mento da TV digital vetou a
instalação de um bloqueador
nos aparelhos conversores do
Sistema Brasileiro para impe-
dir a reprodução de vídeos,
como a gravação de novelas
e filmes. Também, a pedido
das emissoras, o comitê con-
firmou que os aparelhos não
terão um dispositivo que per-
mita ao telespectador pular o
comercial quando fizer a gra-
vação de um determinado pro-
grama.

População ainda desconhece
mudança de sistema

Interação com telespectador será uma das novidades

A cerimônia de premiação
JCI Toyp São Paulo (The
Outstanding Young Persons of
São Paulo - Os Jovens de Des-
taque de São Paulo) acontece
no próximo dia 27, a partir das
19h30, na Câmara Municipal
de São Paulo. Trata-se de um
reconhecimento formal de jo-
vens de São Paulo com idades
entre 18 a 40 anos que se des-
tacaram em seus campos de
atuação e que criaram mudan-
ças positivas para a socieda-
de. Através deste reconheci-
mento a JCI (Junior Chamber
International) encoraja os jo-
vens a fomentar a cultura em-

preendedora e o desenvolvi-
mento da comunidade.

Os selecionados na etapa
nacional Toyp Brasil concor-
rerão ao Toyp Mundial. Os dez
ganhadores do Toyp Mundial

PRÊMIO TOYP

Cerimônia de premiação acontece nesta segunda-feira (27)

receberão o prêmio durante o
Congresso Mundial da JCI, em
Nova Delhi, Índia, o evento
contará com a presença de
mais de 5000 jovens de mais
de 100 países.

Em 2004, o diplomata Mar-
cos Prado Troyjo, presidente
internacional da Gazeta Mer-
cantil, vice-presidente do Jor-
nal do Brasil e da Revista
Forbes Brasil representou o
Brasil e foi um dos dez jovens
de destaque do mundo.

Homenageados no Toyp Brasil

Claudia Cristina Siqueira (Lide-
rança e/ou sucesso acadêmico)
Constantino de Oliveira Júnior
(Sucesso comercial, econômico
e/ou empresarial)
Daniela Caburro (Superação e/ou
êxito pessoal)
Fernanda Garlando (Liderança

humanitária e/ou voluntária)
Gustavo Cerbasi (Superação e/
ou êxito pessoal)
Luis Eduardo Salvatore (Lideran-
ça humanitária e/ou voluntária)
Milena Rodrigues Boniolo (De-
senvolvimento Científico e/ou
tecnológico)
Moise Dalva (Inovação Médica)
Simony da Rosa Garcia (Supera-
ção e/ou êxito pessoal)
Victor Kobayashi (Liderança hu-
manitária e/ou voluntária)

DATA: 27/08/2007 (SEGUNDA-FEIRA)
HORÁRIO: 19:30 HORAS

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO

PAULO - VIADUTO JACAREÍ, 100 -
BELA VISTA - SÃO PAULO

SALÃO NOBRE - 8º ANDAR

Evento premiará jovens que se destacaram em suas áreas

DIVULGAÇÃO

SOFTBOL – Numa  promo-
ção da Federação Paranaen-
se de Beisebol e Softbol e da
Aliança Cultural Brasil-Japão
do Paraná/Liga Desportiva
Cultural Paranaense e reali-
zação da Associação Cultural
e Esportiva de Maringá acon-
tece nos dias 1º e 02 de se-
tembro o 19º Campeonato
Brasileiro de Softbol Femini-
no, nos campos da Acema,
em Maringá.

BON ODORI DO PARA-
NÁ – O Festival de Bon Odori
Paranaense, promovido pela
Aliança/Liga será realizado
pela Associação Cultural e
Esportiva de Apucarana, na
cidade de Apucarana, amanhã
(26), a partir das 17 horas na
sede do clube. O presidente
Satiyo Kayukawa informa que
grupos de várias cidades
filiadas já se inscreveram e a
expectativa é receber cerca de
350 participantes. O Grupo
Hikari convidado pela Aliança
e Acea vai participar com cer-
ca de 50 pessoas.

PROFICIÊNCIA – Interes-
sados em participar dos exa-
mes de proficiência em língua
japonesa poderão fazer suas
inscrições até o dia 06 de se-
tembro na sede da Aliança, na
Rua Paranaguá, 1782, em Lon-
drina. Informações com Yoshi
pelo telefone (43) 3323-6418.

O BAILE ÉRIKA KAWA-
HASHI será realizado no dia
1º de setembro, a partir das
19h, no Restaurante Nande-
moyá (Rua Américo de Cam-
pos, 9, Liberdade). Quem es-
tiver desacompanhado (a) po-
derá recorrer à equipe de
personal dancer da Academia
Dançando na Lua capitanea-
da pelo professor Lucas San-
tiago. Durante o baile serão
sorteadas duas pulseiras de
pérolas. Reservas informações
pelos telefones: 11/2578-3829
ou 5589-7789.

O CIATE (Centro de Infor-
mação e Apoio ao Trabalha-
dor no Exterior) informa seus
próximos cursos preparatórios
para quem pretende trabalhar
no Japão. No dia 29/08 (quar-
ta-feira), o tema será “Usos e
costumes do Japão”, e no dia
30/08 (quinta-feira) “Aumen-
tando a sua auto-estima”. Os
cursos são gratuitos e aconte-
cem sempre das 10h30 às
12h30. O Ciate fica na Rua
São Joaquim, 381, 1º andar,
sala 12 (prédio do Bunkyo).
Informações e inscrições pelo
tel.: 11/3207-9014.

CULINÁRIA JAPONESA
com molho de missô, salada e
sobremesa são os destaques da
aula que acontece hoje (25), a
partir das 14h, na Associação
Beneficente Feminina Espe-
rança. O curso será ministra-
do pela professora Etsuko
Uejima na Rua São Joaquim,
381, 5º andar, sala 53 (prédio
do Bunkyo). Informações pe-
los telefones: 11/3208-3249 ou
3209-1890.

HATIRO SHIMOMOTO
estará autografando seus livros
(O Universo Infantil, Adoles-
centes, Entendendo esse Mun-
do e Universo Feminino) du-
rante a 3ª Feira do Livro do
Shopping Penha no próximo
dia 5, a partir das 19h. O Shop-
ping Penha fica na Rua Dr.
João Ribeiro, 304, Penha. In-
formações no site: www.
hatiro.com.br
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CIDADES/OURINHOS

Centro Dekassegui deve atrair
investimentos para o município

Ourinhos será palco, nos
dias 30 e 31 de agosto
e 01 de setembro, do

“Projeto Dekassegui Empre-
endedor”, uma iniciativa do
Sebrae (Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas) em parceria com a
Prefeitura Municipal de Ouri-
nhos e a Aeco (Associação
Esportiva e Cultural de Ouri-
nhos), que visa desenvolver a
capacidade empreendedora
dos dekasseguis, além de pro-
porcionar apoio educacional,
técnico e gerencial na implan-
tação de negócios no Brasil.

No último dia 16, o prefeito
Toshio Misato se reuniu no
Sebrae com o gerente do Es-
critório Regional da unidade
em Ourinhos, Wilson Nishimu-
ra, e toda a equipe envolvida

para que encontrem na cidade
um ambiente propício para que
possam se instalar com suas
famílias e estabelecer seus in-
vestimentos, o que contribuirá
para alavancar o desenvolvi-
mento econômico do municí-
pio.

A programação de lança-
mento inclui as palestras “De-
kassegui: O Sonho Além do
Oceano” (com a cineasta Ti-
zuka Yamasaki), “Planejamen-
to e Análise” (Sebrae), “O
Emprego no Japão através do
Ciate e Preparativos Antes da
Saída do Brasil” (Ciate), “Cui-
dados ao Abrir um Negócio”
(Sebrae) e “Bolsas de Estudo
e Estágio no Japão” (Asebex),
além de workhops e depoimen-
tos (veja programação).

no lançamento do Projeto De-
kassegui para acertar os deta-
lhes finais sobre a realização
do evento. Em maio deste ano,
Toshio já havia se reunido em
Brasília com Paulo Okamotto,
presidente nacional do Sebrae,
e com o deputado federal
Walter Ihoshi (DEM-SP).

Durante o evento, será
inaugurado o “Centro Dekas-
segui”, uma ação da Prefeitu-
ra de Ourinhos, através da Se-
cretaria Extraordinária de De-
senvolvimento Econômico. O
objetivo é preparar o municí-
pio para acolher os dekasse-
guis que retornam do Japão,

Misato se reuniu com Paulo Okamotto (centro) em maio

QUINTA-FEIRA (30/08)
Local: Teatro Municipal Miguel
Cury
20h - Abertura
20h30 - Palestra com Tizuka
Yamasaki: Dekassegui: O sonho
além do Oceano
21h30 - Lançamento do Centro
Dekassegui
22h - Apresentação do Projeto
Dekassegui Empreendedor

SEXTA-FEIRA (31/08)
Local: Aeco
10h - Workshop de Tai Chi
Chuan - Espaço Cultural Tai Chi
10h30 - Palestra Sebrae SP: Pla-
nejamento e Análise
11h30 - Oficina de Ikebana
12h30 - Palestra Ciate: O empre-

go no Japão através do Ciate e
Preparativos Antes   da Saída do
Brasil
13h30 - Depoimentos de Ex-De-
kasseguis
15h - Palestra Sebrae SP: Cuida-
dos ao Abrir um Negócio
16h - Palestra Prefeitura Munici-
pal de Ourinhos - Centro Dekas-
segui
16h30 - Taikô Grupo Shoryuu
Daiko - Bastos SP
17h - Oficina de Ikebana
17h30 - Palestra Ciate: O emprego
no Japão através do Ciate e Prepa-
rativos Antes da Saída do Brasil
18h30 - Palestra Sebrae SP: Como
Pesquisar o Mercado
20h - Taikô Grupo Shoryuu Daiko
- Bastos - SP

SÁBADO (01/09)
Local: Aeco
10h - Workshop de Tai chi Chuan
- Espaço Cultural Tai Chi
10h30 - Palestra Sebrae SP: Pla-
no de Negócios
11h - Oficina de Ikebana
11h30 - Depoimento de Ex-Dekas-
segui
12h30 - Palestra da Prefeitura
Municipal de Ourinhos - Centro
Dekassegui
13h - Palestra Ciate: Movimento
Dekassegui
14h - Palestra Asebex: Bolsas de
Estudo e Estágios no Japão
14h às 19h - Demonstração de
Shodo (arte da caligrafia japone-
sa)
14h30 - Oficina de Origami

15h - Taikô Grupo Ishindaiko -
Londrina - PR
15h30 - Oficina de Kirigami
16h - Bon Odori Grupo Hikari -
Londrina - PR
16h - Oficina de Ikebana
16h30 - Apresentação de Kung
Fu - Associação Combat Cen-
ter
17h - Palestra Ciate: Movimen-
to Dekassegui
17h - Oficina de Origami
18h - Palestra Asebe: Bolsas de
Estudo e Estágios no Japão
18h - Oficina de Kirigami
19h - Jantar
20h - Bon Odori Grupo Hikari -
Londrina - PR
20h - Taikô Grupo Ishindaiko -
Londrina – PR

Programação do lançamento do “Centro Dekassegui”

CIDADES/MARINGÁ

Gerente de Projetos do
Parque do Japão visita CCIJB

Helena Kodama, Fujiyoshi Hirata, Mary Cristina Yoshii Fugou,
Kátia Rocha e Cláudio Haruo Mukai

O secretário-geral Fujiyo-
shi Hirata da Câmara de Co-
mércio e Indústria Japonesa do
Brasil recebeu no último dia 15,
em audiência, a gerente de
Projetos do Parque do Japão
da Prefeitura do Município de
Maringá, Mary Cristina Yoshii
Fugou. Estava acompanhada
de Cláudio Haruo Mukai, da
OSCIP Parque do Japão –
Memorial Imin 100, de Hele-
na Kodama e Kátia Rocha da
Supra Administração e parti-
cipação. Mary Cristina em

detalhes o andamento das
obras do Parque do Japão.

Em 21 de junho do ano pas-
sado, a Câmara recebeu a vi-
sita do prefeito de Maringá
(PR), Sílvio Magalhães Barros
que apresentou aos empresá-
rios japoneses, durante confra-
ternização dos associados, re-
alizado em São Paulo, o proje-
to “Parque do Japão – Memo-
rial Imin 100”. Na ocasião, o
prefeito convidou as empresas
membros da Câmara para se-
rem parceiras da obra.

RUBENS ITO / CCIJB

DIVULGAÇÃO

CIDADES/CAMPO LIMPO PAULISTA

Região recebe título de Cidade
Amiga do Meio Ambiente

As ações adotadas pela
Prefeitura de Campo Limpo
Paulista para preservar o meio
ambiente e, ainda, combater o
aquecimento global renderam
ao município o título de Cida-
de Amiga do Meio Ambiente.
O certificado foi entregue ao
prefeito Armando Hashimoto
pelo representante do CNDA
(Conselho Nacional da Defe-
sa Ambiente), César Castro.

Junto com a placa, Castro
também entregou ao prefeito
adesivos que serão colocados
na frota de veículos da prefei-
tura, identificando que os mes-
mos poluem menos, graças a
implantação de um dispositivo
que reduz a emissão de gases
poluentes na atmosfera; um
equipamento desenvolvido pela
empresa Ecomag, a qual tam-
bém foi representada no en-
contro pelo seu diretor, Sérgio
Duarte. Este dispositivo tem
capacidade de reduzir até 36%
dos poluentes.

Atualmente, todos os veí-
culos adquiridos pela Prefeitu-
ra são bicombustíveis. Segun-
do Hashimoto, da frota de 120
veículos, 25 são bicombustíveis
e, posteriormente, será feita a
substituição do restante. “O ál-
cool passará a ser o combustí-
vel utilizado em todos os veí-
culos. Cerca de 50% da nossa
frota já possui o dispositivo re-

dutor de poluentes.
Outras medidas visando a

preservação do meio ambien-
te já estão sendo praticadas
nesta administração, como a
troca dos impressos da prefei-
tura por papel reciclado.

Outra medida adotada pela
administração visando reduzir
o impacto negativo sobre o
meio ambiente, segundo o pre-
feito, é que toda madeira com-
prada pela prefeitura terá que
ter certificado de origem. Com
isso, a cidade passa a integrar
o Programa Cidade Amiga da
Amazônia, desenvolvido pelo
Greenpeace Brasil.

De acordo com o Greenpe-
ace, atualmente 80% da madei-
ra comercializada no Brasil é
ilegal e os municípios são os
grandes compradores. Atual-
mente 37 cidades brasileiras e
dois governos estaduais (São
Paulo e Acre) integram o pro-
grama. Campo Limpo Paulista
será a 38ª Para participar do
programa, as prefeituras assi-
nam um termo de compromis-
so com o Greenpeace, forma
um grupo de trabalho e se com-
promete, por meio de decretos,
compara apenas madeira de
origem certificada. Passado um
período, o Greenpeace soma a
quantidade de madeira utiliza-
da para verificar o quanto de
floresta foi preservado.

Prefeito Armando Hashimoto recebe certificado do CNDA

DIVULGAÇÃO

Aproveitando a
viagem ao Brasil
para participar da
solenidade come-
morativa dos 50
anos da associa-
ção da província de
Shizuoka em São
Paulo, ocorrida no
dia 19, o governa-
dor Yoshinobu
Ishikawa, o prefei-
to de Kakegawa,
Shinya Totsuka, o
presidente da As-
sembléia, Kosuke
Sano, acompanhados da comi-
tiva composta de assessores,
vereadores, jornalistas e mem-
bros da associação da capital,
estiveram em Cafelândia no
dia 20, numa rápida visita, para
prestar homenagem póstuma
ao conterrâneo Unpei Hirano,
pioneiro da imigração japone-
sa.

Após ser recebida pelo pre-
feito Orivaldo Gazotto, em seu
gabinete, a comitiva visitou o
mausoléu de Unpei Hirano,
onde foram depositadas coro-
as de flores, seguindo em se-
guida para o Templo. Celebra-

CIDADES/CAFELÂNDIA

Governador de Shizuoka visita
mausoléu de Unpei Hirano

da a missa, a sacerdotisa Tijo
Okayama fez um breve relato
da vida do homenageado.  Du-
rante a visita foi feito pedido aos
visitantes do Japão que erguesse
busto de Hirano em frente à
estação da Kakegawa. O pre-
feito da cidade declarou que
faria todo o possível para tor-
nar realidade a pretensão.
Quanto à proposta de Cafelân-
dia para tornar co-irmã de
Kakegawa, o prefeito com a
concordância dos vereadores
presentes, afirmou que era qua-
se certa a sua concretização.

 (Shigueyuki Yoshikuni)

Governador durante entrevista à TV

DIVULGAÇÃO

Um pedaço do Japão, com
seus costumes, arte e culiná-
ria, vai estar exposto de 28 de
agosto a 2 de setembro no
Mercado Municipal de Curiti-
ba. Será o 3º Mercado Matsu-
ri, o Festival Oriental no Mer-
cado Municipal. Em função do
sucesso dos anos anteriores, a
edição de 2007 do festival será
maior, passou de quatro para
seis dias, e o espaço foi ampli-
ado, para abrigar as atividades
culturais, artísticas e esportivas
programadas.

O Mercado Matsuri funci-
onará de terça a sábado das

8h às 18h e no domingo, das
8h às 15h. Na programação,
apresentação de soroban;
taikô; danças típicas de crian-
ças; artes marciais (aikidô e
kendô); danças típicas (odori,
bon odori, mimbú) e cosplay.

Haverá ainda exposições
de manga; origami, kirigami,
ikebana; painel da cultura ja-
ponesa; quimonos e bonsai,
além de oficinas de origami,
kirigami, shodo e demonstra-
ções de haikai e kanji.

Na área de alimentação,
será servida a típica comida ja-
ponesa. “A idéia é que o Mer-

CIDADES/CURITIBA

3º Mercado Matsuri é destaque a partir do dia 28
cado Municipal se torne cada
vez mais um espaço cultural e
de gastronomia”, diz o diretor
de Unidades Comerciais da
Secretaria Municipal do Abas-
tecimento, Luiz Damaso Gusi.
“O Mercado Matsuri se encai-
xa nesta proposta e ainda se
apresenta como vitrine para as
comemorações dos 100 da imi-
gração japonesa”, afirma.

Como nas edições anterio-
res, o Mercado Matsuri deste
ano terá a visita de alunos de 1ª
a 4ª série de escolas municipais
e particulares. Nos festivais ori-
entais de 2005 e 2006, houve um

aumento médio de 30% nas ven-
das do Mercado Municipal. A
circulação de pessoas no local,
durante o Mercado Matsuri,
cresceu em média 40%.

MERCADO MATSURI -
3º FESTIVAL ORIENTAL DO
MERCADO MUNICIPAL
LOCAL: MERCADO MUNICIPAL -
AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 1865
DATA: DE 28 DE AGOSTO A 2 DE SETEMBRO

HORÁRIO: DE TERÇA A SÁBADO, DAS 8H

ÀS 18; NO DOMINGO, DAS 8H ÀS 15H

INFORMAÇÕES: (41) 3363-3764
CONSULTE A PROGRAMAÇÃO PELO SITE:
WWW.MERCADOMUNICIPALCURITIBA.COM.BR

Diretores da em-
presa japonesa Honda,
autoridades municipais
e convidados partici-
param, no último dia
21, da cerimônia de
lançamento da pedra
fundamental da em-
presa Honda Lock.
Assim, a empresa ins-
tala-se oficialmente
em Itupeva (SP), dan-
do início às obras de
construção da unidade
fabril. A previsão é ini-
ciar suas atividades
em outubro de 2008,
com geração de 150
empregos diretos.

O evento contou
com as presenças do
prefeito de Itupeva, Ocimar
Polli; do diretor-presidente da
Honda Lock Japão, Tetsuo
Mikami; do diretor da Honda
Lock São Paulo, Chitose
Ichimasa; do diretor-presiden-
te da Honda South America,
Sho Minekawa; do diretor da
Honda do Brasil, Iro Kiyoshi
Iegami; do presidente e do se-
cretário-geral da Câmara de
Comércio e Indústria Japone-
sa do Brasil, respectivamente,
Makoto Tanaka e Fujiyoshi
Hirata; do diretor-presidente
da construtora Toda do Brasil,
Isamu Abe; diretores da pre-
feitura e empresários da cida-
de, entre outros.

Segundo Mikami, a escolha
pelo município de Itupeva deu-
se por vários fatores como a
localização privilegiada – há
aproximadamente 40 minutos
da Capital e cercada por ro-
dovias que facilitam o escoa-
mento da produção –; a exce-
lente oferta de mão-de-obra e
“a maneira carinhosa como
foram recebidos pelo prefeito

CIDADES/ITUPEVA

Honda Lock lança pedra
fundamental em Itupeva

Ocimar Polli e sua equipe”.
“Estamos felizes em ver a

Honda Lock instalar-se em
nosso Estado e ter escolhido
nossa cidade para sediar a
empresa. Sejam bem-vindos a
Itupeva. O nosso povo abre o
coração para recebê-los”, dis-
se o prefeito.

O marco da cerimônia foi
a “cápsula do tempo”, deposi-
tada como marco inicial das
obras pelos diretores da Honda
Lock.

A previsão inicial de investi-
mentos é da ordem de R$ 25,5
milhões, podendo chegar a R$
35 milhões até 2014. O início da
produção está marcado para
outubro do próximo ano. Serão
3.800 metros quadrados de área
construída. Inicialmente estão
previstos 150 funcionários. A li-
nha de produção da Honda Lock
é de retrovisores, maçanetas,
conjunto de chaves e ignição,
além de travas de portas e
sensores de freios ABS.
(do site da Câmara de Comércio e
Indústria Japonesa do Brasil)

RICARDO PUPO/PREFEITURA DE ITUPEVA

Chitose Ichimasa e Tetsuo Mikami (agachados), deposi-
tando a “cápsula do tempo”. Masuo Murakami e espo-
sa., prefeito Ocimar Polli e a primeira dama., e Sho
Minekawa (de pé)
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VIDA SAUDÁVEL

Tomio Kikuchi mostra o fascínio
por trás da micro-macrobiótica

vida é antagônica.
É ilusão pensar que
existe o equilíbrio.

Caso existisse, o mundo seria
estático, sem vida. Na verda-
de, na realidade dinâmica, o
que existe é o equilíbrio re-
equilibrador. É preciso desequi-
librar controladamente, para
então, re-equilibrar”, discorre,
o mestre Tomio Kikuchi.

Pode parecer um tanto
complexo ou até mesmo, con-
versa de louco. No entanto, o
senhor de 81 anos, vestes sim-
ples e simpatia acolhedora está
bem lúcido, disposto a compar-
tilhar seus conhecimentos. Um
fascínio a quem está de mente
aberta para apreciar uma ou-
tra forma de viver.

Introdutor da micro-macro-
biótica no Brasil, uma alimen-
tação baseada em verduras,
cereais e vegetais, Kikuchi
desafia a medicina convenci-
onal e os sinais da correria do
século 21 somente com essa
nutrição.

“A matéria-prima do san-
gue entra pela boca. Tudo o
que se come transforma-se em
cada gota de sangue, ou seja,
tanto a saúde como as doen-
ças começam e terminam pela
boca. É algo sagrado por tra-
zer a prevenção de malefícios”,
justifica o mestre. Dessa for-
ma, dispensa médicos e remé-
dios, bem como, comidas in-
dustrializadas e excessos.

A primeira vista, hipocon-
dríacos entrariam em pânico,
gulosos cairiam em depressão
e fãs de fast food ficariam de-
solados com esse modo de
existir. Mas não, não é nenhum
bicho de sete cabeças.

Filosofia – Diferente de ve-
getarianos ou naturalistas, a
micro-macrobiótica não pode
ser considerada apenas como
uma prática alimentar, mas,
como uma filosofia. Uma es-
colha no estilo de vida que, no
fogão, ganha contornos de
apetecer o paladar através das
combinações entre o positivo
e o negativo.

Segundo o professor, as re-

“A

feições carregam as energias
Yin (negativo) e Yang (positi-
vo), duas forças opostas, po-
rém, complementares. Balan-
ceadas, proporcionam a saúde
do corpo e da alma. Caso con-
trário, resulta em doenças físi-
cas e problemas emocionais.

“O mais importante é sa-
ber comer de forma necessá-
ria, consciente e controlada, de
tal modo que nunca seja algo
desejoso”, explica. Mais ou
menos como canta o urso Balu
no clássico desenho animado
Mogli, o Menino Lobo: “Ne-
cessário, somente o necessá-
rio”.

Porém, Kikuchi deixa cla-
ro que não há uma padroniza-
ção e nem restrição de comi-
da, depende da disciplina, sexo,
idade, estação do ano, entre
outros. O próprio admite, sem
problema algum, que come
carnes quando tem de viajar.
“Procuro comer pratos regio-
nais e tradicionais, obedecen-
do a ordem da proporcionali-
dade”, pondera.

Cotidiano – “Encontrei a ra-
zão para solucionar e prevenir
doenças, da mesma forma que
Buda foi buscar a iluminação
e dividir com as pessoas”, con-

ta o motivo de acreditar nessa
filosofia e escrever mais de 50
livros.

Com esse pensamento, fun-
dou o Instituto Princípio Unifi-
cador e do Centro Internacio-
nal de Educação Vitalícia, onde
recebe os interessados em
seus ensinamentos. Mundial-
mente conhecido, realiza pa-
lestras aqui e no exterior, além
de receber telefonemas de to-
dos os cantos. Vale destacar o
ministro da cultura Gilberto Gil,
adepto da micro-macrobiótica,
que por vezes pisou na sede
da entidade para ouvir a sabe-
doria do simpático japonês.

Uma rotina que encara
com bastante alto astral após
ser despertado pelo cantaro-
lar dos pássaros pela manhã.
“Cantar é encantar”, revela o
segredo do bom humor mati-
nal, mesmo dormindo apenas
de 4 a 6 horas por dia. E, no
café da manhã, nada de pão-
zinho com manteiga. O car-
dápio é arroz, missoshiro, moti
e conservas.

Faixa preta de aikidô,
Kikuchi ao ser questionado se
ainda pratica, a resposta é sim-
ples e direta. “Claro. Aikido
não é só ir na academia. Aikidô
é cotidiano. É verbal, estraté-

gia”, amplia o conceito da arte
marcial.

Japão – O mestre conta que
a missão de vir ao Brasil di-
vulgar a filosofia que aprendeu
com George Ohsawa e Kenzo
Futaki reacendeu as esperan-
ças de encontrar um pouco de
paz, em meio ao medo e a si-
tuação de “infernização”,
como descreve, que o Japão
se encontrava após a guerra.
“Muitas pessoas se encontra-
vam ‘perdidas’. Intelectuais e
jovens estavam completamen-
te desesperançados. Principal-
mente jovens que são mais
sensíveis, inclusive eu, que era
bem novo na época”, lembra.

Orgulha-se de ser japonês
e defende fortemente a sua
terra natal. “Foram os EUA
que provocaram, não foi o Ja-
pão que começou a guerra.
Não há comparação a destrui-
ção de Pearl Harbor com a
destruição de duas cidades in-
teiras: Hiroshima e Nagasaki”,
defende. Mas se ele guarda
algum ressentimento sobre es-
ses países? A resposta é não.
“Sou contra político, o povo não
tem nada a ver. Minha relação
é apenas com o ser humano.”

        (Cibele Hasegawa)

Mestre Tomio Kikuchi mostra seus pratos: alimentação à base de verduras, cereais e vegetais

JORNAL NIPPAK

A Associação Cultural e
Esportiva Saúde (ACES) rea-
liza cerimônia comemorativa
do 40º aniversário em sua sede
social (rua Diogo Freire, 307,
Jardim da Saúde) hoje (25), a
partir das 15 h. Destinado a
sócios e convidados especiais,
o evento tem na programação
a realização de homenagens a
onze fundadores vivos, a fami-
liares dos fundadores faleci-
dos, a ex-presidentes e a algu-
mas personalidades. “Vamos
entregar placas com fotos dos
membros das diretorias ante-
riores”, afirma o presidente
Tomio Katsuragawa.

Dando continuidade às
comemorações, a ACES or-

ganiza o festival Agita Saú-
de, na Praça Xavier de Tole-
do, no dia 16 de setembro. Em
sua 6ª edição, o evento pro-
move a demonstração de ati-
vidades esportivas, como o
Rádio Taissô, corridas japo-
nesas, atividades diversas
para crianças, além de
shows, caminhadas no bair-
ro, distribuição de mudas de
árvores, feira de artesanato
e exames de prevenção do
Hospital Santa Cruz.

A associação já realizou
também uma exposição foto-
gráfica de suas atividades no
espaço cedido pelo Shopping
Plaza Sul e um undokai dentro
das festividades.

EVENTO

Associação Saúde comemora
seus 40 anos hoje (25)

Em todo início de Primave-
ra, a Associação Tooraku-kai
do Brasil realiza o haru no
Chakai. Uma demonstração
da cerimônia do chá [chadô]
desempenhada pelas alunas da
entidade que acontece no pró-
ximo domingo (02) no Osaka
Naniwa Kai, localizado próxi-
mo a estação de metrô Vila
Mariana, em São Paulo.

Neste encontro, será ser-
vido o senchá [chá verde] ge-
lado, devido ao clima ameno
da estação. E já que o inverno
ainda não acabou, as organi-
zadoras preparam também o
hoojicha [bancha torrado]
quente. Elas explicam que a
temperatura do chá varia de
acordo com cada estação, bem
como, cada utensílio utilizado.

O chadô não é simplesmen-
te servir com elegância os con-
vidados, mas, uma arte japo-
nesa que visa a purificação da

mente, criando uma ligação
com a natureza. Uma filosofia
oculta pelos gestos e o prepa-
ro da bebida, cujo ponto mais
alto da eventualidade é o mo-
mento em que os participan-
tes compartilham o chá.

Nesse contexto, o período
do ano escolhido para promo-
ver essa fascinante ocasião se
deve ao fato da época trazer
naturalmente um cenário co-
lorido pelas flores. Assim, a
decoração promete trazer um
pouco desse florescer prima-
veril.

HARU NO CHAKAI –
DEMONSTRAÇÃO DA
CERIMÔNIA DO CHÁ
DATA: 02/09/2007
HORÁRIO: 13H ÀS 16H

LOCAL: OSAKA NANIWA KAIKAN

ENDEREÇO: R: DOMINGOS DE MORAIS,
1581 – PRÓXIMO A ESTAÇÃO DE METRÔ

VILA MARIANA

CERIMÔNIA DO CHÁ

Demonstração será realizada
com a entrada da Primavera

A Fundação Japão realiza
nesta segunda-feira (27), a
partir das 19h30, palestras
com o tradutor de mangá Le
Quéré David e o pesquisador
em etnicidade e imigração
Jeffrey Lesser sobre identi-
dade cultural.

Graduado em Língua japo-
nesa pela Inalco (National
Institute of Asiatic Languages
and Civilisations, Paris, Fran-
ça), Le Quéré David aborda-
rá a origem da animação nos
meios de comunicação japo-
nesa explorando os temas
principais e personagens e/ou
esteréotipos recorrentes.

“Presença de povos do
Pacífico no Mundo Atlântico”
é o tema da palestra a ser mi-
nistrada por Jeffrey Lesser,
doutor em História pela Uni-

versidade de Nova York,
mestre em Civilização Ame-
ricana e graduado em ciên-
cias políticas pela Brown
University.

DATA: 27 DE AGOSTO DE 2007
(SEGUNDA-FEIRA)
HORÁRIO: 19H30 ÀS 21H30
ABERTA AO PÚBLICO EM GERAL

LOTAÇÃO MÁXIMA: 100 LUGARES

INSCRIÇÃO: É NECESSÁRIO EFETUAR

INSCRIÇÃO PRÉVIA. FAVOR ENVIAR NOME

COMPLETO, E-MAIL PARA CONTATO PARA

INFO@FJSP.ORG.BR

LOCAL: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO

AV. PAULISTA, 37 – 1º ANDAR

PALESTRA EM JAPONÊS COM TRADUÇÃO

CONSECUTIVA EM PORTUGUÊS.
ENTRADA GRATUITA

INFORMAÇÕES: (11) 3141-0110 /
3141-0843 (MINA)

DIA 27

Identidade cultural é tema de
palestras na Fundação Japão

BENEFICENTE

Campanha de corte de cabelo
acontece amanhã (26)

No dia 26 de agosto acon-
tece mais um Soho Solidário,
a campanha beneficente do
Soho Hair International com
cortes de cabelo, sessões de
massagens e esmaltações a
preços acessíveis.

Das 9h às 16h, os visitan-
tes da Feira da Vila Madalena
poderão participar do Soho
Solidário realizando cortes de
cabelos e sessões de “Quick
Massages” por R$ 7,00 e fa-
zer esmaltação por R$ 3,00.  A
Campanha acontecerá no Pos-
to Shell esquina das ruas Fra-
dique Coutinho e Wizard.

Toda a renda obtida no
evento será revertida para o
Lar Alvorecer Cristão, uma
entidade que tem como missão
criar e manter obras assisten-
ciais com o objetivo de ampa-

rar, proteger e o bem estar de
pessoas ou famílias carentes.

Além dos serviços de bele-
za oferecidos pelos profissio-
nais do Soho durante a Cam-
panha, a Feira da Vila Mada-
lena terá shows musicais, ati-
vidades infantis com oficinas,
contadores de historias, fábri-
ca de doce e brincadeiras. Os
visitantes também poderão
comprar artigos de moda e
beleza, artesanatos e utensíli-
os para casa entre outros ob-
jetos.

SOHO SOLIDÁRIO NA FEIRA
DA VILA MADALENA
DATA: 26/08/2007
HORÁRIO: DAS 9H ÀS 16H

ENDEREÇO: POSTO SHELL - RUA FRADI-
QUE COUTINHO COM A RUA WISARD

INFORMAÇÕES: (11)3170-4199

Evento promoverá cortes, sessões de massagem e esmaltação

DIVULGAÇÃO

O Projeto Integração – In-
serindo a Terceira Idade na Era
Digital, do Instituto Paulo Ko-
bayashi (IPK) e da JCI Brasil-
Japão, formou sua terceira tur-
ma, no dia 11 de agosto. Os 35
alunos foram diplomados na
Associação Cultural e Esporti-
va Saúde, acompanhados de
seus familiares, filhos e netos.

Além da distribuição de
certificados, o evento ainda
festejou o final do concurso de
desenho e redação. Em todo
final de curso, os alunos devem
escrever um texto sobre suas
vidas e fazer um desenho no
programa Paint Bruch, cujo
tema é escolhido pelo corpo
docente. Este ano, o tema do
desenho foi o Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.
Não faltaram Montes Fujis,
Cristos Redentores e lindas
paisagens no campeonato.
“O principal objetivo do con-
curso é fazer com que nossos
alunos exercitem os recursos
aprendidos nas aulas, como o
editor de textos e o programa
de pintura. Mas eles fazem
mais do isso: se revelam gran-
des escritores e desenhistas”,
afirma o presidente do IPK,
Victor Kobayashi.

Mesmo depois do término
do curso, os ex-alunos costu-
mam a freqüentar o Projeto
Integração. Mas, desta vez,
como monitores dos novos es-
tudantes. Trabalham como vo-
luntários, e unem o útil ao

agradável: ajudam aqueles que
estão iniciando no universo di-
gital, e praticam seus conheci-
mentos durante as aulas e em
computadores disponíveis em
horários vagos. O IPK faz
questão de incentivar os forma-
dos, e disponibiliza três micros
para que eles possam usá-los
sempre que necessário.

“É bastante comum ex-alu-
nos aparecerem para enviar e-
mails aos netinhos ou aos filhos
que estão no Japão. É gratifi-
cante saber que estamos aju-
dando os mais experientes a
descobrirem um novo mundo.
Mais do que isso, possibilitando
uma ponte entre gerações”,
comenta Leandro Hattori, pre-
sidente da JCI Brasil-Japão.

No dia 25, mais 30 alunos do
projeto, unidade Kibô-no-Iê (Vila
Mariana), se formarão. As pró-
ximas turmas, tanto da unidade
ACE Saúde quanto do Kibo-No-
Iê, começarão em setembro.

TERCEIRO SETOR

IPK forma sua terceira turma
no projeto de inclusão digital
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NHK – PROGRAMAÇÃO – 27 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO

Programação da NHK
27 – Segunda-Feira

05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Tanka Poetry
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

127
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 The Ultimate Cuisine
10:30 Micro World (R)
10:35 My Gardening
11:00 News & Weather
11:05 NHK Overseas Network
11:40 Asian Word Traveller (R)
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 127
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

127 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 News & Weather
16:05 Hello from Studio Park
16:59 World Weather
17:00 NHK News
17:15 J-MELO Summer Special (E, R)
17:59 World Weather
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Living Well at 100
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Weekly Book Review
20:54 World Weather
20:55 Japanese Traditional Music
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 NHK Special
22:50 Pa Pa Saurus
23:00 The Mark of of Beauty (B)
23:25 World Music Album
23:30 News & Sports
00:10 Shibuya Live Stage: That’s Enka!
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Close-up Miyagi
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:07 Undecided
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

28 – Terça-Feira
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Haiku Poetry
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

128
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Living Well at 100 (R)
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 128
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

128 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 News & Weather
16:05 Hello from Studio Park
16:59 World Weather
17:00 NHK News
17:15 Science for Everyone (R)
17:59 World Weather
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Micro World
18:50 Songs for Everyone
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Extracurricular Lesson (R)
20:30 Japan on Site
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 NHK Song Concert
22:43 World Weather

22:45 Tsurube’s Salute to Families
23:30 News & Sports
00:10 Shibuya Live Stage: Japanese

Narrative
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Little Trips (R)
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:07 Undecided
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

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

Master
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

129
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Enjoying Hot Springs
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 129
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

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

Paradise
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Law and Laughter (R)
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Tsurube’s Salute to Families (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

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

gures
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

130
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Pottery Dream Atelier
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 130
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

130 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather

14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 News & Weather
16:05 Hello from Studio Park
16:59 World Weather
17:00 NHK News
17:15 Professionals (R)
17:59 World Weather
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Mini Japanese Lessons
18:50 Asian Word Traveller
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Songs of Our Generation
20:30 Neo-Office Chuckles
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Thursday Samurai Drama

“Crossing of Heat Haze” Eps. 5
22:43 World Weather
22:45 The Moment History Changed
23:30 News & Sports
00:10 Shibuya Live Stage: That’s

Comedy!
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 Japanese Art Tour (B)
02:30 Overseas Safety Information
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 NHK Song Concert (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Express Yourself! Mini
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

31 – Sexta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: Real Life Stories
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

131
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Meet the Legend (R)
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 131
12:00 News
12:20 Friday Variety
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

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

“Crossing of Heat Haze” Eps. 5
(R)

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

01 – Sábado
05:00 NHK News
05:10 Exercise for Everyone
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: History at Hand
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather (E)

08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.
132

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

Eps. 132
12:00 News
12:15 Law and Laughter
12:40 Micro World (R)
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

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

Eps. 34 (R)
13:50 Enjoying Hot Springs (R)
14:00 NHK News
14:10 World Strollers
14:55 World Music Album
15:00 NHK News
15:05 Overseas Safety Information
15:10 J-MELO (E)
15:39 World Weather (E)
15:40 Insight & Foresight (E)
16:00 News
16:05 Overseas Safety Information
16:10 Undecided
18:00 News
18:10 News for Kids Weekly
18:42 Our Favorite Songs
18:45 Pottery Dream Atelier (R)
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Undecided
20:45 News & Weather
21:00 Saturday Drama “I Want to Learn!”

Eps. 3 (Final)
21:58 Anime Creators 15
22:00 NHK News
22:10 Can You Speak English?
22:40 World Music Album Selection
22:55 Asian Word Traveller (R)
23:00 NHK News
23:10 Nature Wonder Land
23:40 Inspiring Lives: Europe
00:00 Saturday Sports News
00:25 MUSIC JAPAN Summer Special
00:55 Overseas Safety Information
01:00 NHK News
01:10 WHAT’S ON JAPAN (B)
01:40 Getting into Nihongo
02:00 NHK News
02:10 Battle for Laughs
02:40 The Ultimate Cuisine (R)
03:00 NHK News
03:10 Go & Shogi Journal
04:30 Japanese Narrative Art

02 – Domingo
05:00 NHK News
05:10 Sunday Art Museum
05:55 Asian Word Traveller (R)
06:00 News & Weather
06:15 What’s New on Japanese Food
06:50 TV Exercise
07:00 News: Good Morning, Japan
07:45 Natural Grandeur of the East
07:59 World Weather (E)
08:00 Little Trips
08:25 Business Compass
08:57 World Weather
09:00 Sunday Debate
10:00 News & Weather
10:05 Number One in Japan
10:50 World Heritage 100
10:55 Overseas Safety Information
11:00 Time for a Hobby
11:59 World Weather
12:00 News
12:15 NHK Amateur Singing Contest
13:00 News
13:05 Comedy Hour
13:35 With Mother
14:00 NHK News
14:10 Deciphering Science Special
14:55 World Music Album
15:00 NHK News
15:10 Beautiful Peaks of Japan
15:30 Nature Wonder Land (R)
15:59 World Weather
16:00 NHK News
16:10 Undecided
17:40 Green Fingers
18:00 News
18:10 Junior High School Diary
18:40 World Music Album Selection
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Battle for Laughs (R)
19:59 World Weather
20:00 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 35
20:45 News & Weather
21:00 NHK Special
21:49 World Weather
21:55 World Heritage 100 (R)
22:00 NHK News
22:10 Pop Music Club
23:00 This Week and You
23:40 NY Streets
00:00 Sunday Sports News
01:00 NHK News
01:10 NHK Amateur Singing Contest (R)
01:55 Overseas Safety Information
02:00 NHK News
02:10 Songs of Our Generation (R)
02:39 Anime Creators 15
02:40 Three-month English Lessons
03:00 NHK News
03:10 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 35 (R)
03:55 Our Favorite Songs (R)
04:00 The 23rd Children’s Sumo

Tournament at Ryogoku

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

Ah, como é bom conse-
guir alcançar uma vitória!

É a melhor recompensa
que podemos obter, valoriza
da melhor maneira possível
nossa árdua luta.

Muitas pessoas desistem
no meio do caminho pelo sim-
ples medo da derrota.

Mas é esse medo que tem
que nos dar forças para con-
tinuarmos seguindo em fren-
te, mesmo que a situação não
nos seja favorável.

É claro que não vamos
agir como loucos, é para isso
que existe a estratégia.

Vamos conquistando o
território inimigo pouco a
pouco, vamos avançando
sem que ele perceba nossos
movimentos.

Quando percebe, seu ter-
ritório já foi tomado por in-
teiro, aí só resta uma solu-
ção, se render.

Na nossa vida também é
assim, nossos atos vão dizen-
do aos outros que somos dig-

nos, e assim vamos conse-
guindo respeito e admiração,
assim nos tornamos líderes
natos, sem forçar situações,
nem fazendo discursos expli-
cando porque somos bons. E
sim pelos nossos atos.

Por isso é muito impor-
tantes sabermos a hora cer-
ta de agir, e agir com caute-
la e discrição, não precisa-
mos ficar fazendo alarde, o
tempo se encarregará de
espalhar naturalmente para
os outros e isso tem muito
mais efeito do que se imagi-
na.

Nunca desista de nada
por causa do medo, não po-
demos deixar que obstácu-
los nos derrubem.

Temos de lembrar que o
medo tem que ser nosso ali-
ado sempre. Nas derrotas
porque não desistimos, mas
lutamos, fizemos nosso me-
lhor e nas vitórias porque
vencer sempre é muito bom,
é muito doce!

O DOCE SABOR DA VITÓRIA

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

RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PAGO NO JAPÃO

PARTE 1

Os trabalhadores brasilei-
ros que estiveram trabalhan-
do nos últimos 5 anos e re-
tornaram do Japão tem ago-
ra a oportunidade de efetuar
a declaração de Imposto de
Renda em japonês, no Brasil,
e restituir valores pagos du-
rante o período em que tra-
balhou naquele país.

Hoje, aproximadamente
320 mil brasileiros residem e
trabalham no Japão. Parte
significativa deste contingente
periodicamente retorna para
o Brasil a fim de reverem
seus familiares, para passeio
de férias ou em caráter defi-
nitivo.

Muitos deles que retornam
ao Brasil, não fazem valer ou
mesmo desconhecem o direi-
to de pleitear a restituição de
impostos pagos naquele país,
inclusive, aqueles que vão com
a finalidade de trabalho tem-
porário (arubaito).

Desta forma, valores
restituíveis, são na maioria
das vezes, esquecidos por
falta de conhecimento, ou em
outras situações, por declara-
ções de restituição efetuadas
no Japão de forma simples,

por falta de conhecimento
mais detalhado pelo dekasse-
gui, reduzindo as chances de
se obter a restituição de um
valor maior.

Outra informação muitas
vezes interpretada de forma
incorreta é com relação a res-
tituição que alguns julgam ter
sido feito pela própria emprei-
teira onde prestaram os ser-
viços, quando na realidade o
que as empresas fazem ao
devolver uma parte do que foi
descontado do holerite é o
que normalmente chama-se
de “Ajuste de Final de Ano”
(Nenmatsu Choosei) dos va-
lores deduzidos para paga-
mento dos impostos, o que
não tem relação com o valor
(normalmente muito maior)
do Imposto de Renda que efe-
tivamente foi recolhido para
a Receita Federal do Japão.

Para que isso seja possí-
vel, é necessário que o decla-
rante junte todos os docu-
mentos necessários solicita-
dos pela Receita Federal ja-
ponesa e efetue todos os cál-
culos para justificar a resti-
tuição (o que em muitos ca-
sos, são valores muito signi-
ficativos), como é feito aqui
no Brasil.

O que é importante para
quem retornou ao Brasil

Shinji Jorge Nakaoka
Diretor Executivo

Daiwa Service
snakaoka@daiwaservice.com.br

Tel (11) 5572-1717 / (11) 3105-2114
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Oprimeiro curta-metra
gem da trilogia de
Rodrigo Grota sobre a

cidade de Londrina dos anos
50 tem rendido bons frutos. No
35º Festival de Cinema de Gra-
mado, Satori Uso abocanhou
os prêmios de Melhor Fotogra-
fia e da Crítica. Já nesta se-
mana, o filme é exibido no 18º
Festival Internacional de Cur-
tas de São Paulo.

A obra retrata a passagem
do poeta japonês Satori Uso
pela cidade paranaense atra-
vés da óptica do cineasta Jim
Kleist e de trechos de seu
inacabado filme Isolation.
Autor do livro de poesias
Nihonbashi Doji, pela Tokyo
Press, o nipônico, desiludido
com a separação de sua musa
inspiradora, Satine, decidiu in-
terromper a publicação de
seus haicais.

A história de Uso fascinou
não só o nova-iorquino Kleist,
como também Grota, que des-
cobriu parte da trajetória do
poeta na época em que atua-
va como repórter da Folha de
Londrina, quando leu a coluna
do londrinense Rodrigo Garcia
Lopes. Decidido a transformar
a história em roteiro cinema-
tográfico, o diretor realizou as
filmagens do curta-metragem
no início de 2006, nas cidades
de Londrina e Assaí.

Um detalhe diferencia o
documentário de qualquer ou-
tra produção do segmento: tan-
to os personagens como o con-
texto são fictícios. “É um per-
sonagem inusitado, que tem
seu lado zen, mas também
aventureiro. Só que ele não
existe, é um alterego do
Rodrigo Garcia, que também
é poeta”, explica Grota, cria-
dor do imaginário cineasta
americano que incrementou a
adaptação do texto.

Trilogia - Satori Uso dá iní-
cio à trilogia que irá retratar
também a passagem por Lon-
drina do jazzman americano
Booker Pittman e do fotógra-
fo Haruo Ohara, nascido em
Kochi e que trocou a terra na-
tal pelo Brasil, onde veio a fa-
lecer no final da década de 90.
Diferentemente do estreante,
ambos personagens não são
fantasiosos e colocam a ima-
ginação de Grota a mais uma

SATORI USO

Premiado, curta retrata passagem
de poeta japonês em Londrina

EXPOSIÇÃO

Comunicação é tema de
individual de Kaoru Katayama

Kaoru Katayama (1966,
Himeji) é uma artista japone-
sa residente na Espanha, licen-
ciada em Belas Artes pela
Universidade de Salamanca.
Seu trabalho se desenvolve no
âmbito da imagem, principal-
mente em vídeo-arte e perfor-
mance.

Em sua primeira mostra in-
dividual no Brasil, intitulada “So
far, so close…”, na galeria
Casa Triângulo, destaca-se um
conjunto de obras que reflete
a idéia de diálogo. Este pode
ser transcultural, como em sua
série rodada em Salamanca,
Dancing in the space (2005)
ou Ba-ji-toh-fuh, cuando el
viento del este sopla al oído del
caballo (2006); através do tem-
po, como em Technocharro
(2004), ou do casamento, em
Sobremesa (2007).

Através da performance,
Kaoru põe em cena as dificul-

dades que se produzem em
todo processo de comunica-
ção. A artista prefere trabalhar
com pessoas reais - e não ato-
res profissionais - para que a
obra, mesmo que estando en-
cenada, conserve um laço com
a realidade. Deste modo, a
experiência pessoal dos prota-
gonistas trascende e é capaz
de transmitir os contratempos,
as defasagens e as cumplici-
dades que toda comunicação
gera.

EXPOSIÇÃO “SO FAR, SO CLOSE...”,
INDIVIDUAL DE KAORU KATAYAMA

QUANDO: ATÉ 08 DE SETEMBRO. DE

TERÇA A SÁBADO, DAS 11 ÀS 19H

ONDE: CASA TRIÂNGULO (RUA PAES

DE ARAÚJO, 77 – ITAIM BIBI)
TELEFONE: 11/3167-5621
QUANTO: ENTRADA FRANCA

HOMEPAGE: HTTP://
WWW.CASATRIANGULO.COM

Artista japonesa valoriza apresentação em vídeo-arte e performance

DIVULGAÇÃO

prova, a de fazer com que
obras reais e de ficção este-
jam interligadas.

À espera dos resultados
após a participação no Festival
Internacional de Curtas de São
Paulo, Grota afirma ter ficado

surpreso quando anunciado o
Prêmio da Crítica para Satori
Uso. “É um prêmio mais crite-
rioso, nas qual é observada a
linguagem do filme”, justifica.

O curta será exibido neste
domingo (26), às 22h, na

Cinemateca - Sala BNDES;
na terça (28), às 17h, no Mu-
seu da Imagem e do Som e na
quinta (30), às 18h, no Centro
Cultural São Paulo. A entrada
para as sessões é gratuita.

(Luciana Kulba)

Primeira da série de três obras de Rodrigo Grota é a única que explora personagens e fatos fictícios

Seriados sobre adolescen-
tes há tempo que deixou de
ser novidade. A fórmula, po-
rém, ganhou diferencial nas
mãos do cientista social Hé-
lio Ishii, que trouxe nikkeis
para os papéis de protagonis-
tas, encurtou para cerca de 2
minutos e meio o tempo de
cada capítulo e ainda inves-
tiu numa forma independen-
te de distribuição: a internet.

Os diálogos de Mina
(Liana Naomi) e Lisa (Evelyn
Matsuoka) retratam parte das
aflições e desejos de quem
está na fase da adolescência
e deixam ansiosos os que têm
de esperar por, no mínimo,
mais uma semana para assis-
tir à continuação da novela.
“A intenção era colocar no ar
um capítulo a cada sexta-fei-
ra, mas não estamos conse-
guindo gravar tanto, mesmo
porque são todos voluntári-
os”, explica Ishii.

Sem divulgação, os dois
capítulos que estavam dispo-
níveis no site YouTube até o
final da última semana já

Cotidiano de adolescentes nikkeis
vira tema de novela na internet

contabilizavam cerca de 2 mil
visitas. O projeto não conta
com patrocínio e são os pró-
prios produtores quem custei-
am as despesas com as filma-
gens. A verba restrita não pre-
judicou em nada a qualidade
de som e imagem do trabalho.
“Queremos colocar em dis-
cussão a questão da qualidade
caseira das produções”, sali-
enta o cientista, que acumula
15 anos de experiência em
produções de vídeo.

Após dirigir dois documen-
tários sobre brasileiros no Ja-
pão  - Cartas (2004), que traz

a história de mulheres que fo-
ram trabalhar no arquipélago,
e Permenência (2006), com
o panorama  das dificuldades
dos filhos de dekasseguis -,
Ishii resolveu experimentar o
segmento de ficção com o
universo adolescente. A no-
vela, que começou com um
jogo da verdade, poderá che-
gar ao fim com mais de 20
capítulos. Mas, até lá, a his-
tória deverá mudar de rumo,
como antecipa o próprio cri-
ador, que assina os roteiros
junto com Nana de Castro.
(L.K)

A novela Mina e Lisa já foi vista por mais de 2 mil internautas

REP´RODUÇÃO

DIVULGAÇÃO

A artista plástica e calígrafa
Susan Hirata participa da ex-
posição de caligrafias no 18º
Encontro Nacional de Profes-
sores Universitários de Língua,
Literatura e Cultura Japonesa
(ENPULLCJ) e 5º Congresso
Internacional de Estudos Japo-
neses no Brasil (CIEJ) que
será realizado nos dias 30 e 31
de agosto, nas dependências
da Faculdade de Ciências e
Letras da Universidade Esta-
dual de São Paulo (Unesp),
Campus de Assis, na cidade de
Assis, São Paulo.

Estarão expostos caligrafi-

as e pinturas sobre a antologia
clássica japonesa intitulada
“Hyaku Nin Isshu”, compila-
da em 1235 pelo poeta Fujiwa-
ra no Teika. São poesias que
foram escritas do século 7 ao
13.Murasaki Shikibu, Sei
Shonagon, Jitô-tennô,
Chûnagon Ariwara no Yukihira,
Motoyoshi-shinnô são alguns
dos poetas presentes.

LOCAL:  DLM / UNESP AV. DOM

ANTONIO, 2100.ASSIS,SP
DATA: 30 E 31 DE AGOSTO DE 2007
MAIS INFORMAÇÕES: (11) 7682-9769
(11) 3237-2102

ARTES

Exposição reúne caligrafias
e pinturas japonesas
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CAMPOS DO JORDÃO

Baden Baden cria cardápio
com dicas de harmonização

A tradicional choperia
Baden Baden, em Campos do
Jordão, resolveu facilitar a
vida dos clientes e inovou o
cardápio, que agora traz su-
gestões sobre quais pratos
combinam com cada tipo de
cerveja da casa.

Porções, entradas, sandu-
íches e até foundues seguem
com orientações sobre qual
cerveja melhor harmoniza
com cada opção. Para quem
não dispensa uma porção de
lingüiça calabresa (R$ 23,80)
no happy hour, a sugestão é a
Baden Baden Stout. Já aos
que não resistem ao creme de
queijo no pão italiano (R$
21,80), a dica é pedir a cer-
veja Cristal.

A Red Ale pode ser uma
boa opção para acompanhar
o Kassler - bisteca de porco,
chucrute e batatas cozidas (R$
32,80 - individual, R$ 49,80 -
para duas pessoas). Os aman-
tes da bock podem degustar
a cerveja com o Filé Alemão,
recheado com presunto e

queijo, servido com arroz com
ervilhas e fritas (R$ 51,80).

Menu vegetariano – Outra
novidade da casa é a criação
do menu especialmente para
vegetarianos, com receitas ela-
boradas sem nenhum produto
de origem animal. Entre os
pratos estão o medalhão de
soja ao molho páprica (R$
26,80 individual e R$ 40,80
para duas pessoas); o Filé Ale-
mão, filé de proteína de soja
recheado com queijo tofu e
servido com molho de shitake,
arroz com ervilhas e batata fri-
ta (R$ 27,80 individual e R$
41,80 para dias pessoas), e a
salsicha veggie com salada
russa (R$ 21,80).

CHOPERIA BADEN BADEN
RUA DJALMA FORJAZ 93, VILA

CAPIVARI - CAMPOS DO JORDÃO (SP)
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
ABERTO DIARIAMENTE, DAS 10H ATÉ O
ÚLTIMO CLIENTE

INFORMAÇÕES: 12/3663-3610
WWW.BADENBADEN.COM.BR

Red Ale pode ser um bom acompanhamento para a bisteca de porco

DIVULGAÇÃO

Confira os tipos de cerveja e as sugestões de acompanhamentos

Cristal: pilsen leve, dourada e com aroma frutado, um acompanha-
mento ideal para carnes brancas, peixes e massas leves

Bock: cerveja de corpo médio, escura, com aroma tostado. O acom-
panhamento perfeito para carnes vermelhas, salmão e massas com
molhos picantes

Red Ale: cerveja densa, cremosa, avermelhada e de aroma marcante,
que acompanha carnes vermelhas, caça e carne de porco

Stout: é escura, encorpada, levemente amarga e com aroma extra-
tostado, o acompanhamento ideal para pratos condimentados e
sobremesas, especialmente as de chocolate

JAPÂO

Häagen-Dazs está entre as
25 marcas mais valorizadas

A revista The Nikkei
Weekly Magazine Special
publicou recentemente um ran-
king com as 40 marcas mais
valorizadas no mercado japo-
nês. A Häagen-Dazs, que tem
20% de market-share na ca-
tegoria de sorvetes no Japão,
saiu da 63ª posição e figura
hoje na 22ª colocação, repre-

sentando um dos maiores sal-
tos entre as marcas avaliadas.

O Brand Japan 2007, como
a pesquisa é conhecida, foi re-
alizado pela Nikkey BP
Consulting e levou em conside-
ração a opinião do público em
relação às inovações, conveni-
ência e simpatia das principais
marcas do mercado mundial.

DIVULGAÇÃO

Chocolate substitui alga e
transforma sushi em sobremesa

GASTRONOMIA

Ocolorido e os formatos
de um dos mais tradi-
cionais pratos da culi-

nária japonesa tem servido de
inspiração até para quem pas-
sa longe de um balcão de
sushibar. Com algumas gramas
de açúcar, creme de leite, fru-
tas secas e chocolate, o sushi
ganha uma nova versão e pas-
sa a atrair os que não dispen-
sam uma boa sobremesa.

O cardápio do Jow Sushi
Bar é um dos que oferecem a
novidade aos clientes. O res-
taurante resolveu unir a tradi-
ção da cozinha nipônica e o
sabor do chocolate para criar
um combinado doce, que, en-
tre as opções, traz o gunka de
manga com chocolate de ave-
lã e morango, o niguiri de goi-
abada coberto com calda de
chocolate branco crocante e
chocolate de avelã e o batera
prestígio, com chocolates ao
leite e branco e coco ralado.

Para quem quiser experi-
mentar a invenção e testar a
receita em casa, a culinarista
Zilda Sandrim Araújo ensina
passo a passo como preparar
os sushis de chocolate e de
amêndoa:

1 2

3 4

5

6

7 8

1 – Corte 4 colheres de sopa
de cerejas e 4 colheres de sopa
de damascos. Junte as frutas
com 4 colheres de sopa de uvas
passas

2 – Leve ao fogo 200g de creme
de leite com soro até levantar
fervura. Retire do fogo e junte
450g de chocolate branco picado

Misture bem até dissolver todo o
chocolate. Se necessário, volte a
panela ao fogo para ajudar a der-
reter

3 – Despeje a mistura em uma fôr-
ma de alumínio forrada com plás-
tico filme e deixe na geladeira por
cerca de 4 horas, ou até ficar con-
sistente

4 – Abra a massa com a ajuda de
um rolo. Para facilitar, unte a área
de trabalho ou coloque a massa
entre dois plásticos

5 - Despeje as frutas e enrole a
massa como um rocambole

6 – Corte em pedaços de cerca de
2cm cada

7 – Banhe o sushis em chocolate
meio amargo derretido. Não mer-
gulhe por completo, deixe a parte
superior sem chocolate

8 – Coloque os sushis sobre um a
folda de papel manteiga e espere
o chocolate secar para retirar o ex-
cesso de chocolate das bordas
com o auxílio de uma faca

Massa pode ser preparada com amêndoa ou chocolate branco

Para fazer o sushi de
amêndoa, misture 150g de
farinha de amêndoa e 150g
de açúcar de confeiteiro.
Acrescente 1 colher de
chá de essência de amên-
doa e, cuidadosamente, a
clara de ovo até dar pon-
to. Coloque 2 colheres de
sopa de conhaque e 4 co-
lheres de sopa de coco
seco ralado. Esta receita
substitui a massa prepara-
da com creme de leite e
chocolate branco (abaixo).
Siga o modo de preparo a
partir do passo 4 para fi-
nalizar o sushi de amêndoa.

Para obter a farinha, dei-
xe as amêndoas mergulha-
das em água quente por
alguns minutos para facili-
tar a retirada das cascas.
Moa as amêndoas descas-
cadas em um liquidificador
ou processador.

Os sushis podem perma-
necer por até 15 dias fora
da geladeira.

JORNAL NIPPAK

(R$ 29,00), com bolinhos de
peixe ao molho cítrico e tár-
taro, bruschetta de tomates
frecos, torrada de queijo brie
e compota de tomates, rolinho
vietnamita goi cuon (com fo-
lha de arroz e recheio de le-
gumes frescos) e saté (aperi-
tivo tailandês de frango com
molho de amendoim).

Lopes também incluiu no-
vos pratos no menu da casa,
com especialidades da culiná-
ria do sudeste asiático, grelha-
dos com molhos leves e fres-
cos e massas diversas. Entre
as novidades estão a Salada
Carmel (salmão com crosta de
gergelim, abacaxi grelhado,
alface, rúcula e tomate – R$
19,00/ R$ 32,00), o Village
(medalhão de filé ao molho de
vinho tinto, purê de mandio-
quinha, ervilhas e tomate-ce-
reja salteado – R$ 34,00), o
Margrande (escalope de
robalo cozido em leve molho
de leite de coco fresco, toma-

te picado sem pele, coentro,
azeite e cebola, acompanha-
do de arroz – R$ 42,00) e o
Acapulco (medalhões de filé
com tortilla de milho e “salsa
de tomate” – R$ 31,00).

Duas novas sobremesas
também foram incluídas: o
semifreddo de maracujá com
calda de chocolate e crocante
(R$ 11,50) e a torta de maçã
com amêndoas (acompanha-
da de chantilly ou sorvete de
creme – R$ 12,50).

O chef Renato Lopes criou
uma novidade para os clien-
tes do restaurante Fillipa que
sempre ficam em dúvida na
hora de escolher uma das su-
gestões de entrada do cardá-
pio. Ele reuniu os cinco petis-
cos de mais sucesso da casa
e lançou o Mix de Entradas

O restau-
rante conta
com projeto de
arquitetura as-
sinado por Mar-
celo Suzuki e
traz elementos
como madeira,
metal e vidro.
O bar em des-
nível é uma das
curiosidades do
projeto, pois ele
atravessa um

arco de pedra existente des-
de a construção do imóvel, em
1940.

FILLIPA
RUA JOAQUIM ANTUNES, 260 –
JARDIM PAULISTANO

TELEFONE: (11) 3083-3868
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A QUINTA, DAS 11H45 ÀS 15H E
DAS 18H30 À 0H; SEXTA, DAS 11H45 ÀS

15H30 E DAS 18H30 À 01H; SÁBADO,
DAS 11H45 À 01H E  DOMINGO, DAS

11H45 ÀS 22H30

NOVIDADE

Fillipa reúne porções mais pedidas e cria mix de entrada
DIVULGAÇÃO

Criação do chef Renato Lopes reúne 5 petiscos
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AHonda participa pela
segunda vez da
Adventure Sports Fair,

considerada a maior feira do
segmento na América Latina
e que prossegue até amanhã
(26), no Pavilhão da Bienal do
Ibirapuera, em São Paulo (SP).
Além de expor quadriciclos,
produtos de força e motocicle-
tas on-off-road e off-road, a
marca apresenta a nova XL
1000V Varadero, que será im-
portada a partir de setembro.

Assim como ocorreu no ano
passado, a Honda disponibili-
za duas áreas aos visitantes.
Um estande interno, de 151
m2, concentra a exposição de
modelos de uso misto, como
NXR 150 Bros, XR 250 Tor-
nado e NX4 Falcon, além do
modelo CRF 230F, direciona-
do especialmente ao uso fora-
de-estrada.

Uma das principais atra-
ções é o quadriciclo esportivo
TRX 450 ER, específico para
competições off-road, que foi
utilizado pelos pilotos Maurício
Neves Ramos (campeão na
classificação geral da catego-
ria quadriciclo) e Robert Nahas
(3º lugar na categoria
quadriciclos até 750 cm3) no
Rally dos Sertões 2007, reali-
zado de 5 a 18 de agosto.

Além disso, o espaço inter-
no destaca o quadriciclo atu-

DUAS RODAS

Além de quadriciclos, produtos de força e motocicletas on-off-road, marca apresenta a nova XL
1000V Varadero na maior feira do setor de esportes e turismo de aventura

Honda apresenta novidades na
Adventure Sports Fair 2007

almente comercializado pela
Honda no Brasil, o TRX 350
Fourtrax, nas versões 4x2 e
4x4. Com excelente relação
custo x benefício, é produzido
por meio do Processo Produ-
tivo Básico (PPB), em Manaus
(AM) desde o início de 2002.

Um dos pilares de atuação
da marca no país, os produtos
de força também estão repre-
sentados na Adventure Sports
Fair 2007 pelos motores de

popa, moto bomba, gerador e
motor estacionário, que podem
ser acoplados a equipamentos
para os mais diversificados
usos (doméstico, profissional e
lazer).

Lançamento – Os visitantes
da feira também têm a opor-
tunidade de conhecer o lança-
mento da Honda no país, a XL
1000V Varadero, que chegará
ao mercado nacional a partir

de setembro. Trata-se de um
modelo que concentra a ver-
satilidade presenciada no se-
tor on/off-road com o confor-
to existente numa motocicleta
da categoria Big Touring.

Paralelamente à exposição
de seu extenso leque de pro-
dutos, a Honda dispõe de uma
área externa exclusiva para
realização de test-drive com o
quadriciclo TRX 350 Fourtrax,
nas versões 4x2 e 4x4.

DIVULGAÇÃO

LANÇAMENTO

Nova TDM 900 chega às
concessionárias da Yamaha

A Yamaha acaba de lançar
mais um modelo que promete
atrair amantes das duas rodas.
A nova TDM 900 chega à
rede de concessionárias com
pompa, afinal, se consagrou
mundialmente durante mais de
uma década por apresentar
virtudes essenciais ao prazer
de pilotar.

Equipada com um motor
quatro tempos de dois cilindros
paralelos, com cinco válvulas
cada um, de capacidade
volumétrica de 897 cc e
cabeçote DOHC, a TDM 900
tem um desempenho satisfa-
tório, pois são 88 cv a 7.500
rpm e um torque máximo de
9,1 kgf.m a 6.000 rpm.

Os dois carburadores de-
ram lugar ao Sistema Yamaha
de Injeção Eletrônica, muito
mais eficiente e “limpo”, e ao
Air Induction System (Sistema
de Indução de Ar).

Como o motor está posici-
onado mais à frente, a Yama-
ha TDM 900 tem uma distri-
buição do seu peso total a seco
de 192 kg muito próxima do
ideal, quase 50/50.

O segredo para chegar em
um peso favorável sem perder
a segurança e a maneabilidade
é a balança traseira de alumí-
nio. Esta característica fez
com que a Yamaha TDM 900
fosse a única motocicleta a
participar da exposição “Pre-
sença do Alumínio: um pano-
rama histórico, utilitário e ar-
tístico do alumínio na vida mo-
derna” que ocorreu no Museu
Brasileiro da Escultura - MuBE

em São Paulo, capital.
O chassi da TDM 900 é

fabricado sob o selo “Yamaha
CF Aluminium Die Casting
Technology”. Um processo
exclusivo da Yamaha que dis-
pensa soldas e também elimi-
na 30% do ar encontrado na
liga de alumínio na manufatu-
ra convencional. Esta tecnolo-
gia de produção é a mesma
utilizada para a construção do
chassi da Yamaha YZF-R1.

O resultado de toda a tec-
nologia empregada pode ser
encontrado nas pistas e estra-
das, afinal, com ângulo de
caster 25,50o e trail 114 mm a
ciclística da Yamaha TDM 900
é uma das mais bem resolvi-
das do mundo. Outro motivo
que eleva o prazer da pilota-
gem e a segurança é a suspen-
são dianteira composta por
garfo telescópico que conta
com amortecedores de 150
mm de curso.

Com rodas de liga leves
calçadas com pneus radiais de
120/70 de 18 polegadas na di-
anteira e 160/60 de 17 polega-
das na traseira, além dos frei-
os com disco duplo de 298 mm
de diâmetro na frente e único
de 245 mm atrás, a Yamaha
TDM 900 oferece estabilida-
de extrema e desenvoltura
para encarar todo os tipos de
asfalto.

A Yamaha TDM 900 tem
um ano de garantia sem limite
de quilometragem. O modelo
está disponível na cor verme-
lha com um ano de garantia,
sem limite de quilometragem.

Modelo une esportividade e conforto com novo motor

DIVULGAÇÃO

No próximo dia 21 de se-
tembro, das 13h30 às 17h, o
Grupo de Voluntários do Hos-
pital Santa Cruz estará promo-
vendo o seu tradicional Chá
Beneficente em prol da insti-
tuição.

O evento acontecerá no
salão social da entidade Mie
Kaikan (av. Lins de Vascon-
celos, 3352, Vila Mariana, pró-

ximo à estação Vila Mariana
do metrô).

Os convites custam R$
40,00 (individual) e podem ser
adquiridos no setor de Orien-
tação Hospitalar do Hospital
Santa Cruz (rua Santa Cruz,
398, Vila Mariana, próximo à
estação Santa Cruz do metrô).
Mais informações pelo telefo-
ne 5080-2045.

HOSPITAL SANTA CRUZ

Grupo de Voluntários
promove Chá Beneficente

No próximo dia 7 será rea-
lizada a Prova de Seleção para
Bolsas de Estudo de Provín-
cia, organizada anualmente
pelo Kenren (Federação das
Associações de Província do
Japão no Brasil) e coordena-
da pela Asebex (Associação
Brasileira de Ex- Bolsistas no
Japão) para futuros candida-
tos às bolsas de estudos ofe-
recidas pelos governos de pro-
víncias japonesas (Kenpi
Ryugaku e Kenpi Kenshu).

A prova, que também está
aberta para aqueles que dese-
jam testar seus conhecimentos
em língua japonesa, será reali-
zada no Centro Cultural Hiro-
shima do Brasil (Rua
Tamandaré, 800 – entre as
Estações São Joaquim e Ver-
gueiro do Metrô) e terá como
foco principal estudantes uni-
versitários graduados e interes-
sados que estejam pleiteando
uma bolsa de estudos no Ja-
pão (com embarque em 2008).

Trata-se de uma oportuni-
dade única de concorrer a bol-
sas de estudos oferecidas pelo
governo japonês para estudar
/estagiar no Japão, nas provín-

cias de onde descendem as
famílias dos candidatos.

Caso seja candidato à bol-
sa Kenpi, o candidato deve
confirmar junto a sua associa-
ção de província (Kenjinkai) se
esta prova unificada faz parte
do processo seletivo, bem
como sobre a existência de
vagas para a bolsa almejada.

Informações – Mais informa-
ções sobre a prova e as bolsas
Kenpi podem ser obtidas atra-
vés do site da Asebex
www.asebex.org. br , pelo e-
mail luciosuzuki@ asebex.org.
br ou no Kenren, através do
telefone (11) 3277-8569.

A inscrição pode ser feita
pelo site da Asebex
(www.asebex.org. br), no
Kenren (Rua São Joaquim,
381, 3º andar, Liberdade – São
Paulo)  ou nos próprios kenjin-
kais, cujos endereços e telefo-
nes estão disponíveis também
no site do Kenren
(www.kenren.org. br).

Investimento: R$ 35, 00 (an-
tecipado – até 05/09) ou R$
45,00 (após 05/09, e no dia da
prova)

BOLSA DE ESTUDO

Prova de seleção será no
feriado de 7 de Setembro

A Nokia emi-
tiu um alerta sobre
produto para a
bateria Cda mar-
ca Nokia,
fabricada pela
Matsushita Bat-
tery Industrial Co.
Ltd., do Japão,
entre dezembro
de 2005 e novem-
bro de 2006. Este
alerta sobre pro-
duto não se apli-
ca a qualquer ou-
tra bateria com a marca Nokia.

A Nokia identificou que, em
casos muito raros, as baterias
BL-5C com a marca Nokia
sujeitas ao alerta sobre produto
poderiam potencialmente expe-
rimentar superaquecimento pro-
vocado por um curto circuito
durante o carregamento, fazen-
do com que a bateria seja
expelida. A Nokia está traba-
lhando estreitamente com a
Matsushita e cooperará com
autoridades relevantes para in-
vestigar esta situação.

A empresa japonesa tem di-
versos fornecedores para as
baterias BL-5C, que, coletiva-
mente, têm produzido mais de
300 milhões de baterias BL-5C.
Este alerta se aplica apenas às
46 milhões de baterias fabrica-
das pela Matsushita entre de-
zembro de 2005 e novembro de
2006, entre as quais aproxima-
damente 100 incidentes de su-
peraquecimento foram reporta-
dos mundialmente. Nenhum
ferimento grave ou dano à pro-
priedade foram reportados.

Como identificar uma bate-
ria BL-5C - Para poder deter-

minar se a bateria está sujeita
a este alerta, é necessário re-
mover a bateria do dispositivo.
Uma bateria Nokia terá
“Nokia” e “BL-5C” impressos
na parte da frente da bateria.
No verso, a marca Nokia apa-
rece no topo e o número de
identificação da bateria (com-
posto de 26 caracteres) é en-
contrado na parte inferior. Os
consumidores devem se refe-
rir a este número de identifica-
ção para determinar se a bate-
ria deles está entre as baterias
fabricadas pela Matsushita en-
tre dezembro de 2005 e novem-
bro de 2006. Uma comparação
daquele número com aqueles
sujeitos a este alerta determi-
nará a possibilidade de um con-
sumidor obter uma substituição
gratuita.

Os consumidores deverão
visitar o site www.nokia.
com/batteryreplacement ou
contatar o número 0800 770
1282, implementado especi-
ficamente para clientes que
identifiquem terem essa ba-
teria em seu aparelho ou
queiram mais esclarecimen-
tos sobre o tema.

CELULARES

Nokia anuncia alerta sobre
produto para a bateria BL-5C

DIVULGAÇÃO

Acontece hoje (25) a 5ª Con-
venção Nacional da Seicho-No-
Ie do Brasil no Ginásio da Por-
tuguesa de Desportos, no
Canindé, em São Paulo. Um
evento doutrinário da filosofia da
entidade. Praticantes e interes-
sados podem participar e conhe-
cer um pouco mais a respeito.

Será um ciclo de palestras
com diversos temas que visam
mostrar um outro olhar: por
meio de atos, palavras e pen-
samentos é possível tornar o
mundo melhor. “Respeitando e
reverenciando a vida através
do progredir” e “Respeitando
reverenciando a vida de si pró-
prio” são alguns dos assuntos
abordados durante a data.

“A convenção é uma opor-
tunidade de ter os primeiros
contatos com a Seicho. Como
se fosse a porta de entrada
para a formação de grandes
líderes”, afirma Luciana
Pissuto Trevisan da comissão
organizadora do evento.

Haverá também apresenta-
ções artísticas, relatos de ex-
periência e a outorga do título
de “Cidadão Paulistano” ao
professor Yoshihico Iuassaca
– diretor-presidente da Seicho-
No-Ie do Brasil, por iniciativa
do vereador Ushitaro Kamia.

Jovens – E no próximo sába-
do (01) no mesmo local, das
13h30 ás 21h30, acontece a 52ª
Convenção Nacional da Asso-
ciação dos Jovens da Seicho-

No-Ie do Brasil. A ocasião é
semelhante à Convenção Na-
cional voltado para o público
em geral, entretanto, com pro-
messa de trazer mais exibições
de arte para agradar o gosto
do público juvenil.

Segundo os organizadores,
a intenção é dar um estilo mais
sublime nesta reunião anual.
Seguidores e interessados te-
rão acesso aos ensinamentos
da filosofia de forma mais jo-
vial e dinâmica.

Nas palestras serão discu-
tidos a constante presença do
ser divino: “Para quem se doa
ao próximo existe Deus”, “No
coração generoso existe
Deus”, entre outros títulos.
Além de histórias de mudan-
ças na vida por conta do pen-
samento e uma apresentação
musical.

5ª CONVENÇÃO NACIONAL
DA SEICHO-NO- IE DO BRASIL
DATA: 25/08/2007
HORÁRIO: DAS 8H55 ÀS 16H30
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA: 8H

LOCAL: GINÁSIO DA PORTUGUESA DE

DESPORTOS

RUA AZURITA – PORTÃO 7 – CANINDÉ

52ª CONVENÇÃO NACIONAL
DOS JOVENS DA SEICHO-NO-
IE DO BRASIL
DATA: 01/09/2007
HORÁRIO: 13H30 ÀS 21H30
LOCAL: GINÁSIO DA PORTUGUESA DE

DESPORTOS

RUA AZURITA – PORTÃO 7 – CANINDÉ

EVENTO

Ginásio da Portuguesa recebe
convenções da Seicho-No-Ie
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TÊNIS DE MESA 1

Após ouro no Pan, Gustavo Tsuboi
parte para temporada na França

Ofutebol é o esporte nú-
mero um no Brasil.
Até aí, nenhuma novi-

dade. Acontece que, nas com-
petições de grande porte no
País, torcer pelas demais prá-
ticas como se faz numa parti-
da da modalidade pentacam-
peã mundial é algo recorren-
te. Tal comportamento, porém,
já pegou de surpresa muitos
atletas experientes, como o
mesatenista Gustavo Tsuboi.
Apesar da medalha de ouro
por equipes, o nikkei estranhou
o “barulho” durante a derrota
nas semifinais de simples nos
Jogos Pan-Americanos do Rio.
“Vibrando a cada ponto como
se fosse um gol”, o público
deixou o atleta “contente e
impressionado”, mas acabou
influenciando em seu desem-
penho. “Perdi a concentração,
mas não culpo a torcida. Eu
tinha que estar focado somen-
te no jogo, sem prestar aten-
ção em mais nada.”

Segundo Tsuboi, o primeiro
lugar, no entanto, foi uma “re-
compensa à torcida, à família,
à namorada” e a todos que o
apoiaram: Clube Estrela de
Ouro, Clube Itaim Keiko,
Fupes, Marcos Yamada e os
técnicos Wei Jian Ren e
Lincoln Yasuda. “Só quem está
no tênis de mesa sabe das di-
ficuldades. Passamos por se-
letivas internas [análises da
comissão técnica] de seis me-
ses de duração sem saber
quem ia jogar. O Pan é espe-
cial porque acontece de qua-
tro em quatro anos, e esse era
ainda mais por ter sido no Bra-

neses naturalizados [fortes
candidatos a títulos] e era jo-
gado em quatro categorias: in-
dividual, equipe, duplas e du-
plas mistas [hoje, é disputado
apenas nas duas primeiras].

Para atuar entre os melho-
res, Tsuboi sempre teve que
“superar limites”. Quando jo-
gava pela categoria juvenil, dis-
putava de igual para igual com
os melhores do mundo as com-
petições internacionais quando
uma lesão na coluna lombar
afastou o mesatenista por um
ano dos jogos. “Cheguei a ga-
nhar do chinês campeão mun-
dial”, relembra. Numa época
em que vários atletas “balan-
çam e optam pelos estudos”,
a contusão foi um fator a mais
que Tsuboi teve que conside-
rar em sua decisão. “Muitos
desistem no final do terceiro
colegial, mas fui movido pelo
sonho de jogar um Pan ou uma
Olimpíada”.

Hoje, recuperado, ele con-
seguiu voltar à velha forma fí-
sica e contabiliza uma série de
feitos expressivos, como a re-
cente conquista de 100 posi-
ções no ranking (é o atual 177º)
e vitórias sobre jogadores de
alto nível. Para o nikkei, atuar
na Europa teve um papel fun-
damental em seu aprimora-
mento. “Jogo com pessoas di-
ferentes toda hora, enquanto,
no Brasil, enfrentava sempre
os mesmos. Não sinto mais
pressão em pegar um cara que
é o 50º do mundo. Se eu conti-
nuar evoluindo, fico mais tem-
po no exterior.”

(Gílson Yoshioka)

sil”, explica. Com a vitória so-
bre a Argentina, outro mesa-
tenista, o nikkei Hugo Hoya-
ma, tornou-se o brasileiro que
mais conquistou medalhas de
ouro (nove) na competição.

A relação com o recordista
é boa. A aproximação dos jo-
gadores após uma série de
competições comuns proporci-
onou a Tsuboi dicas “não só do
tênis de mesa, mas também do
lado psicológico e de como se

virar nas viagens”. “Ele já deu
muitas alegrias ao Brasil. Ape-
sar de não estar mais no auge,
a conquista da 9ª medalha foi
o melhor momento dele”, co-
loca. Indagado sobre as con-
dições de um dia superar a
marca histórica, o atleta afir-
ma que as mudanças nas re-
gras dos jogos tornaram o de-
safio “muito difícil, mas não
impossível”. “Antes, o Pan-
Americano não aceitava chi-

“Não sinto mais pressão em pegar um 50º do mundo”, afirma nikkei

DIVULGAÇÃO

O Departamento de Beise-
bol e Softbol da Acel (Associ-
ação Cultural e Esportiva de
Londrina), com apoio da Fe-
deração Paranaense de Beise-
bol e Softbol e da Aliança Cul-
tural Brasil-Japão do Paraná/
Liga Desportiva Cultural Pa-
ranaense realizou nos dias 18
e 19 de agosto o 18º Brasilei-
rão de Softbol Interclubes
Aberto Masculino/Feminino. A
competição reuniu equipes do
Paraná, São Paulo e Mato
Grosso do Sul nos campos da
Acel. Confira os resultados:

Categoria Super Super (69 anos)
Equipes participantes: Maringá
Nikkey, Santo André e Suzano
Premiações
Chave Ouro: 1) Maringá Nikkey,
2) Santo André, 3) Suzano

Categoria Super Super (59 anos)
Equipes participantes: Apucara-
na, Assai,Diamante Londrina,
Dourados, Ibiporã, Integrada,
Maringá Matsuzawa, Uraí, Suza-
no e Rolândia.
Chave Ouro: 1) Suzano, 2) Dia-
mante Londrina
Chave Prata: 1) Maringá Matsu-
zawa, 2) Rolândia
Chave Bronze: 1) Integrada, 2)
Ibiporã

Categoria Super Veterano (49
anos)
Equipes participantes: Assai,
Liga Oeste, Central Glória, Coo-
percotia, Mogi Shibata, Naviraí,
Ótica PVC, Três Coroas.
Chave Ouro: 1) Central Glória, 2)
Coopercotia
Chave Prata: 1) Shibata Mogi, 2)
Naviraí

Categoria Super Veterano B
Equipes participantes: Auto Elé-
trica Araguaia,Bratac, Cambe,
Central Glória, Dourados, Santo
André, Suzano.
Chave Ouro: 1) Dourados, 2) San-
to André
Chave Prata: 1) Central Glória, 2)
Bratac

Categoria Veterano (39 anos)
Equipes Participantes: Doura-

SOFTBOL

Confira os resultados do 18º
Brasileirão Interclubes Aberto

dos, Hamada, Hidromatic-Curiti-
ba, Naviraí/Paranavaí, São José
Chave Ouro: 1) Hidromatic-Curi-
tiba, 2) São José

Categoria Veterano B
Equipes participantes: Arapon-
gas, Bratac, Indaiatuba, liga Oes-
te.
Chave Ouro: 1) Arapongas, 2)
Indaiatuba

Categoria Cartola Veteranos
Equipes participantes: Brás
Onda, Coopercotia, Doctors, Ele-
trônica Ito, Indaiatuba, T-Ball
Chave Ouro: 1) Indaiatuba, 2)
Brás Onda

Categoria Cartola Livre
Equipes Participantes: Araçatuba,
Bastos, Cambe, Central Glória, Dia-
mante do Norte, Eletrônica Ito,  Flo-
rianópolis A, Florianópolis B, Lins,
Mirandópolis, Nikkei GG, Nippon
Blue Jays, Printeria, Viva/Curitiba.
Chave Ouro: 1) Diamante do Nor-
te, 2) Araçatuba
Chave Prata: 1) Doctors, 2) Ele-
trônica Ito
Chave Bronze: 1) Mirandópolis,
2) Viva Curitiba
Chave Incentivo: 1) Florianópo-
lis

Categoria Lady
Equipes participantes: Araçatu-
ba, Central Glória, Coopercotia,
Marilia, Nippon Blue Jays.
Chave Ouro: 1) Coopercotia, 2)
Central Glória, 3) Araçatuba

Categoria Adulto Livre A
Equipes participantes: Amigos,
Assai/Sato Super, Campo Grande,
Central Glória, Garça Rural, Inte-
grada, Paranavaí, Presidente Pru-
dente, Presidente Venceslau.
Chave Ouro: 1) Amigos, 2) Inte-
grada
Chave Prata: 1) Paranavaí, 2) Cen-
tral Glória

Categoria Adulto Livre B
Equipes participantes: Assai,
Bastos, Eletrônica Ito, Florianópo-
lis, Ibiporã, Suzano, Garça Rural B.
Chave Ouro: 1) Eletrônica Ito, 2)
Campeão: Bastos
Chave Prata: 1) Suzano, 2) Garça
Rural

A Federação Internacional
de Judô confirmou a lista de
países inscritos no Campeona-
to Mundial de Judô, que acon-
tecerá no Rio de Janeiro de 13
a 16 de setembro. Serão 129
países e 776 judocas de potên-
cias como Japão, Rússia, Ho-
landa, França e Cuba.

“O grande número de ins-
critos e de paises é um marco
histórico para a modalidade.
Nossa expectativa é de um
evento com o mais alto nível
técnico, onde os amantes do
judô poderão ver de perto pela
primeira vez no Brasil os mai-
ores atletas do mundo”, diz
Maurício Santos, diretor-exe-
cutivo do comitê organizador
do Campeonato Mundial.

Apenas da Europa, serão
45 países. Da Ásia, berço do
judô, virão 31 nações. Dos 776
inscritos, 467 são homens e
307 mulheres. A categoria com
o maior número de competido-
res será a meio-médio mascu-
lino (até 81kg). Além do brasi-
leiro Tiago Camilo, lutarão por
medalha outros 72 judocas.

“O meio-médio é a catego-
ria mais disputada do mundo e
não me surpreende este gran-
de número de inscritos. Será
mais um desafio na minha vida
e estou treinado para poder
encará-lo. Acredito que o ní-
vel será altíssimo e que todos
os atletas vão vir bem prepa-
rados para este mundial, já que

estarão em disputas vagas
para os jogos olímpicos”, afir-
ma Tiago Camilo.

O Brasil será representado
no Campeonato Mundial por
Daniela Polzin (-48kg), Érika
Miranda (-52kg), Danielle
Zangrando (-57kg), Danielli
Yuri (-63kg), Mayra Aguiar (-
70kg), Edinanci Silva (-78kg),
Priscila Marques (+78kg e ab-
soluto), Alexandre Lee (-60kg),
João Derly (-66kg), Leandro
Guilheiro (-73kg), Tiago Camilo
(-81kg), Carlos Honorato (-
90kg), Luciano Correa (-
100kg), João Gabriel Schlittler
(+100kg) e Daniel Hernandes
(absoluto).

JUDÔ

Mundial do Rio deve reunir
mais de 700 judocas

Danielli Yuri está confirmada

DIVULGAÇÃO

GATEBOL

Uruma conquista título da
Copa São Bernardo do Campo

A equipe Uruma, de Santo
André, foi a campeã da 7ª
Copa São Bernardo de
Gatebol, realizada no dia 20 de
agosto, em comemoração ao
aniversário de 454 anos de São
Bernardo do Campo.

Os representantes da equi-
pe Uruma faturaram o título
nas  categorias sônen (idade
livre) e kôreisha (até 70 anos).
Na sônen, foi seguida pelo Rio
Grande e pela Vila Matilde,
segundo e terceiros lugares,
respectivamente. Na kôreisha,
ficou à frente de Cotia, vice-
campeã, e de Diadema, que
ficou com o terceiro lugar.

A Copa São Bernardo con-
tou com a participação de 50
equipes e foi realizada pela As-
sociação de Gateball de São
Bernardo do Campo com
apoio da Secretaria de Espor-

tes e da Secretaria de Plane-
jamento Municipal, esta última
que tem o vereador licencia-
do, Hiroyuki Minami, em sua
direção.

Na solenidade de abertura,
estiverem presentes o prefei-
to William Dib, o deputado es-
tadual Orlando Morando, os
secretários José Fiorizi (espor-
tes) e Minami, o presidente da
União de Clubes de Gateball
do Brasil, Toru Hondo, dentre
outras autoridades e represen-
tantes da comunidade nipo-
brasileira.

A Copa São Bernardo de
Gateball é realizada desde o
ano 2000 e integra o calendá-
rio oficial em comemoração ao
aniversário da cidade. Segun-
do o Dib, o evento demonstra
o apreço pela comunidade
nipo-brasileira, “que desde os
primeiros imigrantes, através
da tradição, cultura e muito tra-
balho, ajudaram no desenvol-
vimento da nossa cidade”.

Na ocasião, o prefeito tam-
bém elogiou a atuação de Mi-
nami. “Minami é o represen-
tante da comunidade nipo-bra-
sileira em nossa cidade e vem
realizando um ótimo trabalho
político. Com certeza, no pró-
ximo ano, vamos comemorar
com muita festa o centenário
da imigração japonesa”, disse
em seu discurso.

Equipe de Uruma foi a grande campeã da competição

DIVULGAÇÃO

POR MARCOS YAMADA

A Liga Nipo-
Brasileira de Tênis
de Mesa realizou
nos dias 18 e 19, no
Bunkyo (SP), a 5ª
Etapa da Liga. Pela
primeira vez na his-
tória das 17 etapas
realizadas, o even-
to ocorreu em dois
dias, registrando número re-
corde de participantes (520
atletas de 38 agremiações).
Os campeões desta etapa
receberam uma bolsa para
treinarem gratuitamente na 5ª
Clínica Bunkyo, que será re-
alizada no dia 2 de setembro.

Paralelamente, no dia 18,
o Departamento de Tênis de
do Bunkyo, em parceria com
colaborador do Jornal
Nippak, Marcos Yamada,
organizaram o seminário
“Evolução Tecnológica no
Tênis de Mesa”.

Confira os campeões
da 5ª Etapa

Pré-mirim feminino: 1) Ana
Laura Zaffalon Souza
(Acad. Afonso Valente), 2) La-
rissa Saito (Itaim Keiko)
Pré-mirim masculino: 1) Lucas
Rodrigues da Costa (Col. Máster
Amabilis), 2) Rafael Yamaguti
(Ken Zen/Carrão)
Mirim feminino: 1) Thayná
Raineri de Almeida (Acrepa), 2)
Juliana Shingaki (Ken Zen/
Carrão)
Mirim masculino A: 1) Guilher-
me da Silva (Itaim Keiko), 2)
Willian Ninomya (Kosmos)
Mirim masculino B: 1) Victor
Kodama, 2) Luiz Henrique Gal-
vão (Acenbo)
Infantil feminino: 1) Patrícia
Mitiko Thaira (Casa Verde), 2)
Andreza Higuchi (Represa)
Infantil masculino: 1) Gustavo
Hoshino (Kosmos), 2) Danilo
Oshiro (Casa Verde)

TÊNIS DE MESA 2

Seminário e recorde marcam
quinta etapa da Liga

Infantil masculino B: 1) Moisés
José da Silva (Acrepa), 2) Mar-
celo Castelo Branco (Showa)
Geral feminino: 1) Thamyres
Mori (Represa), 2) Renata Silva
(Méd. Santa Casa)
Juvenil masculino A: 1) Gusta-
vo Alencar (Pira), 2) Ronaldo
Lopes (Itaquera)
Juvenil masculino B: 1) Andrei
Tartari (Bunka SBC/Saúde), 2)
Roberto Tochiro (Itaim Keiko)
Juventude masculino: 1) Shoiti
Ito (T3), 2) Éderson Assis (Itaim
Keiko)
Adulto: 1) Luis Henrique Lisboa
(Eng. Mauá), 2) Marcos
Nagazawa (Bunka SBC/Saúde)
Pré-senior: 1) Carlos Makiuchi
(Pira), 2) Laércio Ferreira
Gonçalvez (Ateme)
Sênior: 1) Pedro Eiki Uehara
(Casa Verde), 2) Edson Yabuuti
(Guará)
Veteranos: 1) Armando Saka-
moto (Casa Verde), 2) Mario
Tominaga (Três Coroas)
Super Veteranos: 1) Yassuo
Ogaki (Acenbo), 2) Fukuhara
Takatika (Helvetia)
Pré-Ladies: 1) Kimie Sadamitsu
(Liga Vale do Ribeira), 2) Olga
Uehara (Casa Verde)
Ladies: 1) Taeko Ogaki (Acenbo),
2) Luiza Fussuma (Acenbo)
Iniciantes mirim: 1) Vitor Roman
(Franco da Rocha), 2) Victor de
Souza (Ipê)
Iniciantes geral: 1) Marcos Perez
(Ken Zen/Carrão), 2) Frank
Munhoz (Ken Zen/Carrão)
Troféu Eficiência: 1) Casa Ver-
de (1080), 2) Kosmos (860), 3)
Itaim Keiko (790)
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MÚSICA

Cantora Kana Aoki homenageia
Luiz Gonzaga em show

Acantora e compositora
japonesa Kana Aoki
está de volta aos pal-

cos. Na verdade, não se trata
exatamente de um retorno por-
que com o grupo autoral 4+1
(Álvaro Cueva, Márcio Poli-
castro, Alexandre Cueva e
Léo Nogueira) ela tem dado
“canja” no Clube Caiubi – na
definição do próprio site “um
botequim musical”, que reúne
compositores novos. Mas a
noite do próximo dia 31, no
Villaggio Café, promete ser
especial. No show “Viva
Gonzagão!”, Kana prestará
uma homenagem ao “mestre”
mesclando as canções de
Gonzagão com as da própria
compositora, além de flertar
com a música japonesa.

No repertório não faltarão
clássicos como “O Xote das
Meninas”, “Asa Branca” e
“Baião”, além de canções de
seus dois CDs, “Do Japão ao
Ceará” e “Imitação”. Kana, ao
violão, será acompanhada por
Alice Fregnan nos teclados e
Bebê do Góes na percussão.
Contará também com a parti-
cipação dos componentes do
4+1.

“Aprendi muito com o Luiz
Gonzaga, apesar de não
conhecê-lo. Suas composições
tocam fundo na alma porque
falam das coisas do sertão, de
alegrias e tristezas. Enfim, suas
músicas expressam uma par-
te da cultura brasileira que só
pode ser encontrada no Nor-
deste”, conta Kana, lembran-
do que aprendeu a admirar o
músico “de tanto ouvir falar em
um tal de Gonzagão”.

Isso, logo que decidiu fixar

moradia definitiva no Brasil,
em 1995. Até então, percorria
o Japão como vocalista do
Hiroki Trio, cantando música
brasileira e jazz. “Até então, só
conhecia a bossa nova e o sam-
ba”, observa. No Brasil, para-
fraseando o Rei do Baião, “sua
vida foi andar por este País”
para pesquisar ritmos.

Herói brasileiro – Nessas
andanças conheceu o poeta
cearense Léo Nogueira, seu
atual parceiro, e descobriu o
“herói brasileiro” – como se
refere ao poeta – , que passou
a ser uma referência em suas

composições. “Sua obra virou
uma espécie de bíblia para
mim”, revela a cantora, que
ficou fascinada pela maneira
simples de se fazer música,
“apenas com zabumba, acor-
deon e triângulo”.

A paixão pela música bra-

sileira fez com que Kana mo-
rasse por quatro no bairro da
Liberdade. Não para matar a
saudade de sua terra natal.
“Na época, costumava ir no
Maracangalha, um bar nordes-
tino que ficava na Rua Conse-
lheiro Furtado. Era meio brega,
mas um bom lugar para dan-
çar”, conta Kana, que passou
a freqüentar também a Rádio
Atual, reduto de nordestinos.
“A música nordestina é muito
rica. Além disso, funciona
como uma espécie de cartão
de visitas porque ela é bem
aceita até em redutos mais fe-
chados, como as rodas de
samba”, explica Kana, anteci-
pando seu próximo projeto.
“Estou bastante propensa a
desenvolver um trabalho com
a música cubana”, revela
Kana, que participou de diver-
sos festivais, com destaques
para o primeiro lugar no
Fampop (1999), em Avaré
(SP), com sua composição
“Bye Bye, Japão” (c/ Léo
Nogueira), que interpretou ao
lado de Élio Camalle, e o pri-
meiro lugar no 1º Ribeirão Cri-
ança (festival de música infan-
til), em Ribeirão Preto (SP),
com sua música “Balão (Doki
Doki)” (c/ Élio Camalle e Léo
Nogueira).

(Aldo Shiguti)

SHOW VIVA GONZAGÃO,
COM KANA AOKI
ONDE: VILLAGGIO CAFÉ

(PRAÇA DOM ORIONE, 298, BIXIGA)
QUANDO: DIA 31/08 (6ª FEIRA),
A PARTIR DAS 21H30
COUVERT ARTÍSTICO: R$ 10
RESERVAS E INFORMAÇÕES

PELO TEL.: 11/3251-3730

No repertório, não faltarão clássicos como “Asa Branca”

DIVULGAÇÃO

Promovido pela UPK
(União Paulista de Karaokê)
em conjunto com a Associa-
ção Nipo-Brasileira de Bauru,
no dia 18 de agosto, o Seminá-
rio de Karaokê contou com a
presença de cantores de 13
cidades. Segundo um partici-
pante de Pereira Barreto, va-
leu a pena viajar  de tão longe.
O curso é destinado aos pro-
fessores, jurados e cantores
em geral. Segundo o presiden-
te da entidade promotora,
LuizYuki, e o vice, Toshio
Kiyohara, coordenador dos
seminários, o objetivo da UPK
é colocar os cursos à disposi-
ção dos praticantes de kara-
okê também do interior, pois
antes só eram realizados na
capital. O próximo já tem lo-
cal determinado: será em Ri-
beirão Preto.

Os palestrantes sempre são
a nata do mundo artístico, com
vasta experiência no ensino e
na vida profissional. Como a
fonoaudióloga Alessandra
Sayuri Tsuchiya que enfocou
“Como cuidar da sua voz”. Ela
já conquistou muitos prêmios
cantando, inclusive o Grand

Prix no Paulistão de 1999.
A professora Érica Kawa-

hashi, conceituada e conheci-
da, filha nada menos que a  da
chefe do clã Hassumuna, de
Bauru, ensinou  sobre “Práti-
ca de Vocalização e Respira-
ção”, com muitos exercícios
práticos com o diafragma, um
dos fundamentos importantes
para quem pratica o karaokê.

O tema “Dicas para parti-
cipar bem no concurso de ka-
raokê”, foi tratado pelo maes-
tro Shoiti Shimada. Veteranos
dos chefes de jurados em qua-
se todos os importantes con-
cursos, do país e do Japão.  Ele
só folga no domingo dos Dias
das Mães.

Disse também que está ca-
pacitado a fazer palestra como
estava proferindo hoje, graças
ao karaokê que o fez se
desinibir.  E faz também bem à
saúde. Em quase todos os cer-
tames há pelo menos uns cinco
médicos participando. Sua mais
recente conquista foi o prêmio
compondo a música para os
versos da canção escolhida
para ser o hino do centenário
da imigração.  (S. Yoshikuni)

KARAOKÊ

Seminário da UPK reúne
cantores de 13 cidades

Evento reuniu lideranças do karaokê em Bauru

DIVULGAÇÃO


