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Brasil divulga roteiros turísticos de olho
no crescimento do mercado asiático
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Cerca de 80 voluntários trei-
nados e coordenados pelo
Departamento de Estatísticas
da Universidade Estadual de
Maringá (UEM), iniciam nos
próximos dias a pesquisa de
campo do Censo Nikkei de
Maringá. Última atividade das
comemorações dos 100 anos
de imigração japonesa no
Brasil, o Imin 100, o censo
pretende levantar com preci-
são o número de descenden-
tes vivendo no município, os
parentes que trabalham no
Japão, e as condições de vida
destas famílias.

Censo Nikkei de
Maringá terá início
nos próximos dias
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Em reconhecimento à con-
tribuição prestada ao desen-
volvimento de São Paulo e
do Brasil, o Instituto de En-
genharia homenageou no dia
18 de outubro os cem pri-
meiros nikkeis formados em
engenharia no Estado. A ce-
rimônia emocionou os cer-
ca de 600 participantes en-
tre homenageados, familia-
res, amigos e associados do
instituto que prestigiaram o
evento. Os homenageados e
seus representantes recebe-
ram uma medalha e um di-
ploma cada.

Homenagem do IE
aos profissionais
nikkeis pioneiros
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O cinema japonês está em
alta na capital pauista com
a realização de dois even-
tos. Dando continuidade do
projeto Sempre Cinema, a
Fundação Japão traz clás-
sicos com títulos de direto-
res consagrados como
Akira Kurosawa e Shohei
Imamura. Já a PlayArte Ci-
nemas e a Associação para
Comemoração do Cente-
nário da Imigração Japone-
sa no Brasil promovem o
Dia do Cinema Japonês
com sessões especiais de
filmes japoneses.

Cinema japonês é
destaque na
capital paulista

————––—–| pág. 12

O concerto “The Villa-Lobos
Event – from Classical Music
to Bossa Nova” apresentará
obras de Villa-Lobos e de seu
mais famoso herdeiro: Tom
Jobim, cujas canções serão
interpretadas pela cantora
convidada Fernanda Takai.
Durante a excursão japone-
sa, será lançado o DVD
“Alma Brasileira” (Biscoito
Fino e Sanctus), que mostra
o concerto de encerramento
da turnê nacional da orques-
tra, realizado no Auditório
Ibirapuera, em São Paulo, em
abril deste ano.

Fernanda Taikai
interpretará Tom
Jobim no Japão

De olho no crescimento do
mercado asiático, o Ministé-
rio do Turismo, por meio da
Embratur (Instituto Brasileiro
de Turismo), participou pela
primeira vez de uma feira em
Cingapura, a ITB Ásia - ex-
pansão da tradicional ITB
Berlin (uma das mais impor-
tantes feiras da indústria do Tu-
rismo) para o mercado.
Focado na realização de no-
vos negócios com o trade,

além dos produtos de viagens,
a feira contemplou também
reuniões e conferências. Ou-
tras ofensivas promocionais já
vêm sendo realizadas na região
por meio da participação da
Embratur em eventos como a
Jata (World Tourism Congress
& Travel Fair) em Tóquio.  Até
o final do ano, a agenda da
Embratur o encerramento do
Centenário da Emigração Ja-
ponesa, em Tóquio, no Japão.

–––——––––—–——––—–—––—–––––——–| pág 03

Toshio: “O que me move é
ser prefeito de Ourinhos”

DIVULGAÇÃO

Amanhã (26), enquanto milha-
res de eleitores em muitos
municípios retornam as urnas
para o segundo turno, alguns
prefeitos já começam a plane-
jar o próximo mandato. É o
caso de Toshio Misato.
Avitória nas urnas não só co-
locou o engenheiro civil pela
terceira vez à frente da Pre-

–––——––––—–——––—–—––—–––––——–| pág 04

DIVULGAÇÃO
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ROPPONGI –  Realizada
pelo Instituto Paulo Kobaya-
shi (IPK) em conjunto com os
empresários Chieko Aoki e
Eduardo Sakamoto, a apre-
sentação do coral japonês

Roppongi, no último dia 15, foi
revestida de emoção, beleza e
palsticidade. O concerto - cujo
patrocínio foi da Camargo
Corrêa e co-patrocínio do
Bradesco - teve duração de

duas horas com um repertório
pra lá de especial: além das
canções típicas japonesas, o
grupo nipônico entoou com-
posições em português, resul-
tado de um trabalho realizado

pelo maestro Carlos Eduardo
Moreno da Osusp. Os músi-
cos da orquestra também ti-
veram que se familiarizar com
músicas compostas por
Shigeaki Saegusa.

Masp apresenta hoje recital
de shakuhachi e koto

DIVULGAÇÃO

O Masp (Museu de Arte de
São Paulo Assis Chateaubri-
and) apresenta hoje (25), às
16h, no Grande Auditório, o
recital “A Luz da Lua Azul”,
duo de shakuhachi e koto
com Danilo Tomic e Fernan-
do Neves. O espetáculo con-

tará com participações espe-
ciais do Chadô Urasenke do
Brasil e membros da Associ-
ação Brasileira de Música
Clássica Japonesa. No pro-
grama, músicas contemporâ-
neas japonesa e a inédita
Rise”, de Danilo Tomic.

–––——––––—–——––—–—––—–––––——–| pág 08

Roberto Requião embarca
em novembro para o Japão

DIVULGAÇÃO

O governador do Paraná vai
participar no dia 1º de novem-
bro da abertura oficial da ex-
posição “Brasil x Japão: O
Caminho Unido pela Arte”,
em Kobe. A mostra é uma
parceria entre o Museu de
Arte de Hyogo e o Museu

Oscar Niemeyer. A presiden-
te do MON, Maristela Re-
quião, e o governador de
Hyogo, Toshizo Ido, também
participam da solenidade. Em
Hyogo, Requião terá audiên-
cia com o governador da pro-
víncia, Toshizo Ido.

–––——––––—–——––—–—––—–––––——–| pág 03

feitura de Ourinhos (SP) como
também o fez entrar para a his-
tória do município como o pri-
meiro prefeito reeleito para um
segundo mandato consecutivo.
Em entrevista concedida com
exclusividade ao Jornal
Nippak, Toshio Misato faz um
balanço de sua administração
e os planos para o futuro.
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GREVE – No dia 17 de outubro, o deputado federal William
Woo (PSD-SP), membro da Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados –
juntamente com o presidente da Comissão, o deputado Raul
Jungmann (PE) –, foram interlocutores entre os grevistas da
Polícia Civil a Secretario de Segurança Publica – Ronaldo
Marzagão e o Governador José Serra. O objetivo foi acalmar
os ânimos entre o Governo Estadual e os Grevistas da Policia
para que o confronto que ocorreu na última quinta-feira não
ocorra novamente.

Investigador José Batista Rebouças, Sérgio Marcos Roque
(presidente da Associação dos Delegados), Raul Jungmann e
William Woo

DIA DO AVIADOR – O deputado federal William Woo
(PSDB-SP) participou de evento comemorativo pelo Dia do
Aviador e da Força Aérea Brasileira no dia 14 de outubro. Na
ocasião, o deputado foi recebido pelo Tenente-Brigadeiro da
Aeronáutica Juniti Saito. A comemoração foi realizada no Mi-
nistério da Aeronáutica, em Brasília (DF). Também estiveram
presentes ao evento, entre outras autoridades, o presidente do
Senado Federal, Garibaldi Alves, o ministro da Defesa, Nelson
Jobim, o deputado federal Gustavo Fruet, e o senador Valdir
Raupp. O Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira é come-
morado em 23 de outubro.

Engenheiro Iwao Inada, 81 anos Engenheiro Kokei Uehara após receber sua
medalha e diploma

Engenheiro Mario Saito do Instituto de Engenharia
e Kokei Uehara - Presidente do Bunkyo

Engenheiro Tamaaki Sasaoka 82 anos e
esposa Suzuka Sasaoka

Sumako Kawai esposa do engenheiro Takeo Kawai
e a filha Celia Seri Kawai

Walter Ono, Takeko (esposa do engenheiro
Schigueru Ono), e Edgar Ono

Harumi Ohno, única engenheira nikkei
homenageada durante o evento

HOMENAGEM – O Instituto de Engenha-
ria realizou no dia 18 de outubro uma home-
nagem aos cem primeiros nikkeis formados
em engenharia em São Paulo, em reconheci-
mento à contribuição prestada por eles ao de-
senvolvimento do Estado e do Brasil. Durante
a cerimônia um clima de comoção contagiou
os cerca de 600 participantes entre homena-
geados, familiares, amigos e associados do Ins-
tituto de Engenharia que prestigiaram o even-
to. Leia mais na pág 3

COPA TAIYO DE TÊNIS DE MESA – Foi realizada de 10
a 12 de outubro, nas dependências do Taiyo Thermas Hotel, em
Caldas Novas (GO), a 9ª Copa Taiyo de Tênis de Mesa, que
este ano além de participantes de Brasília e São Paulo, contou
também com as presenças especiais dos campões brasileiros
Silnei Yuta, Akira Shikaraisni e o atleta paraolimpico Kaíke. Em
dois dias de jogos, os três atletas fizeram demonstrações de
treino e jogo que levantaram aplausos da platéia presente, entre
elas, crianças carentes do Lar Reencontro com a Vida. O en-
cerramento e a premiação ocorreram no dia 12, no Taiyohall.

PRAÇA KOHEI DENDA – Por iniciativa do vereador Auré-
lio Nomura (PV), foi inaugurada no dia 20 de setembro, a Pra-
ça Kohei Denda, situada nas imediações da Estação Metrô Con-
ceição. Kohei Denda, falecido em 2005, foi presidente do ex-
Banco América do Sul e depois diretor superintendente da Fun-
dação Kunito Miyasaka. Compareceram ao local, além dos fa-
miliares, representantes de diversas entidades nikkeis, desem-
bargadores, advogados, amigos e um grande número de antigos
colegas  do Banco América do Sul e atualmente associados da
Associação Naguisa, da qual Kohei Denda era também associ-
ado.

BINGO NA NAGUISA – Com a presença de cerca de 200
pessoas, a Associação Naguisa realizou no dia 4 de outubro o
seu tradicional Bingo, na sua sede, no bairro de Cidade Vargas
(Zona Sul de São Paulo). O evento marcou novamente o reen-
contro de vários ex-funcionários do antigo Banco América do
Sul: “Procuramos, através de eventos assim, reunir o maior nú-
mero possível de antigos colegas nossos e passar um dia agra-
dável, recordando os bons tempos e mantermo-nos unidos atra-
vés da amizade”, destacou o presidente Milton Sugahara.

O vereador Aurélio Nomura, com o pessoal da cozinha, Terezinha
(dir), Mitio e Maiumi

(esq/dir): Yoshikazu Kanegae, Eiji Denda e Aurélio Nomura

Milton Sugahara entregando o prêmio a um dos vencedores das
rodadas do Bingo
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TURISMO

Ministério do Turismo divulga
roteiros para mercado asiático
De olho no crescimento

do mercado asiático, o
Ministério do Turismo,

por meio da Embratur (Insti-
tuto Brasileiro de Turismo), par-
ticipou pela primeira vez de
uma feira em Cingapura, a ITB
Ásia - expansão da tradicional
ITB Berlin (uma das mais im-
portantes feiras da indústria do
Turismo) para o mercado asi-
ático -, que aconteceu de 22 a
24 de outubro.

A presença do Brasil no
evento, em conjunto com a
Secretaria de Turismo da Re-
pública Argentina, teve como
objetivo promover os produtos
e segmentos turísticos brasilei-
ros (como o golfe, por exem-
plo) para os países da região.

Para isso, o Instituto mon-
tou um estande de 27m2, onde
foi feita distribuição de mate-
riais promocionais, como gui-
as turísticos em inglês, pins da
Marca Brasil e brindes como
sacolas, camisetas e canetas,
além de calendários de feiras.

Focado na realização de
novos negócios com o trade,
além dos produtos de viagens,
a feira contemplou também
reuniões e conferências. Des-
te modo, a ITB Ásia cobriu
toda a gama de produtos de
viagens, serviços e bens do
setor do Turismo.

Outras ofensivas promoci-
onais já vêm sendo realizadas
na região por meio da partici-
pação da Embratur em even-

Toshizo Ido, Requião e Luiz Nishimori em encontro no Paraná

PARANÁ

Roberto Requião terá audiência
com governador de Hyogo

O governador Roberto Re-
quião vai participar no dia 1.º
de novembro da abertura ofi-
cial da exposição “Brasil x Ja-
pão: O Caminho Unido pela
Arte’, em Kobe, capital da pro-
víncia japonesa de Hyogo. A
mostra é uma parceria entre o
Museu de Arte de Hyogo e o
Museu Oscar Niemeyer. A
presidente do MON, Maristela
Requião, e o governador de
Hyogo, Toshizo Ido, também
participam da solenidade.

Em Hyogo, Requião terá
audiência com o governador da
província, Toshizo Ido, e deve
visitar a Universidade de Osa-
ka, para conhecer os departa-
mentos de tecnologia, biotec-
nologia e agronomia. Localiza-
da no centro do Japão, Hyogo
é província irmã do Paraná há
quase 40 anos – o acordo de
irmandade foi assinado em
1970.

A capital Kobe está ligada
às várias metrópoles japonesas
por modernas rodovias e fer-
rovias. Kobe é considerada a
porta de entrada do Japão des-
de a inauguração de seu por-
to, em 1868. Dali partiu o
Kasato Maru, navio que trou-

xe os primeiros imigrantes ja-
poneses ao Brasil, em 1908.

Dubai – Requião e a comitiva
paranaense vão aproveitar a
escala do vôo em Dubai, se-
gundo maior emirado dos
Emirados Árabes Unidos, para
se reunir com representantes
da Sadia – uma das maiores
indústrias alimentícias brasilei-
ras, que tem cinco fábricas no
Paraná – e com outros empre-
sários exportadores brasileiros.

Também em Dubai está
prevista visita à sede do grupo
Al Habtoor, que atua em diver-
sos setores – hotelaria, imobi-
liário, automotivos, publica-
ções, seguros, educação – em
toda a região dos Emirados
Árabes Unidos. Em Abu
Dhabi, cidade próxima a Du-
bai, Requião deve se encontrar
com o embaixador do Brasil
nos Emirados Árabes Unidos,
Raul Campos de Castro.

Fazem parte da comitiva pa-
ranaense a presidente do Mu-
seu Oscar Niemeyer, Maristela
Requião, os secretários espe-
ciais Luís Mussi e Benedito Pi-
res Trindade e o deputado es-
tadual Alexandre Curi.

ARQUIVO

Número de turistas asiáticos que visitam o Brasil tem crescido consideravelmente nos últimos anos

DIVULGAÇÃO

tos como a Jata (World Tourism
Congress & Travel Fair) em
Tóquio, a ATM (Arabian Travel
Market ) em Dubai, os Jogos
Olímpicos de Pequim e a CITM
(China International Travel
Mart), realizada este ano em
Xangai, além da realização de
treinamento online (e-learning)
e workshops para agentes de
viagens e eventos para público
final.

Centenário – Até o final do
ano, a agenda promocional da
Embratur para o mercado asi-
ático prevê mais cinco even-
tos, entre seminários de trei-
namentos para agentes de vi-
agem, noite cultural e encer-
ramento do Centenário da
Emigração Japonesa, todos em
Tóquio, no Japão.

Mercado - Considerado um

dos mercados prioritários para
a promoção do Brasil no exte-
rior pelo Plano Aquarela de
Marketing Internacional, espe-
cialmente no caso de China e
Japão, e mercados emergen-
tes, nos demais casos, o núme-
ro de turistas asiáticos que vi-
sitam o Brasil tem crescido
consideravelmente saltando de
151.358 em 2005 para 162.124
em 2007

Em um dos eventos mais
importantes da sua existência
o Instituto de Engenharia rea-
lizou no dia 18 de outubro uma
homenagem aos cem primeiros
nikkeis formados em engenha-
ria em São Paulo, em reconhe-
cimento à contribuição presta-
da por eles ao desenvolvimen-
to do Estado e do Brasil. Du-
rante a cerimônia um clima de
comoção contagiou os cerca de
600 participantes entre home-
nageados, familiares, amigos e
associados do Instituto de En-
genharia que prestigiaram o
evento.

Músicas japonesas tradici-
onais tocadas pelo quinteto Sol
Nascente recepcionaram os
convidados, e na abertura da
solenidade, executou os hinos
do Japão e do Brasil. Profissio-
nais vivos e familiares represen-
tando os falecidos receberam
uma medalha e um diploma
cada. Para marcar a homena-
gem foi publicada uma revista
contando a trajetória dessas
grandes pessoas. O aconteci-
mento fez parte das comemo-
rações do Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil.

Takeo Kawai – in memori-
am, formado em engenharia ci-
vil pelo Mackenzie, em 1931, foi
o primeiro engenheiro nikkei for-
mado no Brasil, de acordo com
pesquisa realizada pelos organi-
zadores. Harumi Ohno primei-
ra mulher nikkei engenheira for-
mada em engenharia civil pela O presidente Edemar de Souza

Homenagem aos cem primeiros engenheiros nikkeis foi um dos eventos mais importantes do IE
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ENGENHARIA

Clima de emoção marca homenagem do Instituto aos nikkeis pioneiros
que são os senhores”, garantiu.

O presidente do Instituto de
Engenharia, Edemar de Souza
Amorim, ressaltou a superação
das dificuldades dos primeiros
imigrantes e destacou alguns
nomes como exemplos de su-
cesso. Afirmou que em virtude
das constantes crises brasilei-
ras o fluxo foi invertido, e os
descendentes têm tomado o
caminho de volta. “Eles levam
em sua bagagem um pouco do
Brasil para o Japão e contribu-
em para aproximar ainda mais
os dois países”, assegura.

Em seu discurso, o diretor
da Escola de Engenharia
Mackenzie, Marcel Mendes,
citou a chegada dos primeiros
imigrantes ao Brasil, a sua cul-

tura e seus pensamentos. “Me-
lhor que guardar dinheiro é ter
um filho doutor”. Ele destacou
a trajetória dos primeiros en-
genheiros nikkeis formados na
década de 30 e de alguns no-
táveis.

A mesa de honra do tributo
foi composta pelo prefeito de
Mogi das Cruzes, Junji Abe; o
diretor da Escola de Engenha-
ria Mackenzie, Prof. Dr. Marcel
Mendes; o presidente do Insti-
tuto de Engenharia, Edemar de
Souza Amorim; a presidente do
Tribunal Regional da 3ª Região,
Marli Ferreira; o deputado fe-
deral Walter Ihoshi; e o Prof.
Dr. Kokei Uehara, Presidente
do Bunkyo.

(Afonso José de Sousa)
Poli, em 1957, foi a única mu-
lher homenageada. A lista tam-
bém conta com personalidades

como Kokei Uehara, presiden-
te da Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assistên-
cia Social (Bunkyo).

Emocionado com a home-
nagem Kokei Uehara, se des-
culpou com a platéia falando
que como imigrante começou
seu trabalho puxando enxada.
Agradeceu os governos do
Brasil e do Japão pela come-
moração do Centenário que,
segundo ele, foi noticiado em
jornais europeus como o Le
Monde da França, nas TVs
BBC de Londres - Inglaterra
e Al Jazeera da Arábia Saudi-
ta.  “Os imigrantes foram re-
cebidos de braços abertos no
Brasil, apesar da diferença de
cultura”. Ressaltou o tributo
para relembrar os esforços dos
avós, pais e irmãos. “O sacri-

fício dos velhos imigrantes não
foi em vão, houve uma vitória
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ENTREVISTA

Reeleito, Toshio Misato faz história em Ourinhos

Avitória nas urnas em
2008 não só colocou o
engenheiro civil Toshio

Misato pela terceira vez à
frente da Prefeitura de Ouri-
nhos (SP) como também o fez
entrar para a história do muni-
cípio como o primeiro prefeito
reeleito para um segundo man-
dato consecutivo. Os números
são incontestáveis. Misato
(PSDB) obteve 38.631 dos vo-
tos (73,39%) contra 14.008 vo-
tos (26,61%) de seu adversá-
rio, Claudemir Ozório Alves da
Silva (PTB). Números que o
fazem “olhar para o futuro”,
mas com os pés no presente.
Isso porque Toshio Misato afir-
ma que cumprirá seu terceiro
mandato como prefeito, ape-
sar de ser “estimulado” a ten-
tar uma vaga na Assembléia
Legislativa.

Eleições à parte, Toshio, de
51 anos, nasceu e foi criado em
Ourinhos, onde construiu sua
vida pública. Formado em Téc-
nico em Edificações pelo Co-
légio Técnico de Ourinhos e
em Engenharia Civil pela Fa-
culdade de Engenharia de
Bauru (1981), presidiu a As-
sociação dos Engenheiros e
Arquitetos da Região de Ouri-
nhos e foi vice-prefeito de
1989 a 1992, período em que
ocupou a Secretaria Municipal
de Planejemento. Foi eleito
prefeito entre 1997 e 2000 e
reeleito em 2005. Parte, ago-
ra, para o terceiro mandanto.

Filho de Choso (Antônio)
Misato e Aruka (Rute) Misato,
é casado com Yoko Guskuma
Misato (bancária aposentada)
e pai de Rafael e Fabiana
Misato. E avô de Guilherme
Misato Gracindo. Conta, orgu-
lhoso, que o pai ajudou a cons-
truir a história da imigração
japonesa no Brasil. História
que agora ele próprio tem opor-
tunidade de escrevê-la.

Confira entrevista exclusi-
va concedida ao Jornal
Nippak

Jornal Nippak: Qual a
avaliação que o sr. faz das
eleições em Ourinhos?

Toshio Misato: Essa elei-
ção se diferenciou de outras
que participei como candidato
a prefeito porque estava em
pleno mandato e concorrendo
à reeleição. Então, tinha mui-
tas obras e licitações em an-
damento e por isso
tive que ficar mui-
to tempo preso na
administração, pro-
priamente dita. Po-
deria dizer que foi
uma campanha
mais de ações ad-
ministrativas e que
o resultado foi mui-
to calcado em qua-
tro anos de manda-
to e não apenas
num processo elei-
toral de três meses.
Foi uma eleição em
que andei menos
pelas ruas, visitando casas...
Em Ourinhos ainda é possível
fazer algumas visitas nos bair-
ros, nas casas das pessoas e
neste ano fiz menos que nas
eleições passadas. No entan-
to, o resultado foi bastante di-
ferente do ponto de vista his-
tórico de eleições em Ouri-
nhos. Não só fomos eleitos
como também conseguimos
um percentual bastante alto.
Isso demonstra que o trabalho
de quatro anos foi reconheci-
do nessas eleições.

J.N.: O sr obteve 38.631
votos (73,39%) contra
14.008 (26,61%) do seu
adversário, o candidato der-
rotado Claudemir Ozório
Alves Silva (PTB), o que o
torna o primeiro reeleito na
história de Ourinhos...

T.M.: O que demonstra
uma aprovação da gestão.

J.N.: Isso representa

Centro Dekassegui foram
abertas seis pequenas micro
pequenas empresas. E o Cen-
tro, em parceria com o Sebrae,
continua dando assessoria para
eles no sentido de melhorar o
desempenho desse pessoal que
abriu ou que quer abrir negó-
cios em Ourinhos.

J.N.: Já que estamos fa-
lando em comunidade, este
ano comemora-se o Cente-
nário da Imigração Japone-
sa. De alguma forma, essas
comemorações refletiram
nas eleições em Ourinhos
ou o Centenário não teve o
efeito desejado pelo fato de
os problemas dos municípi-
os serem localizados?

T.M.: Em Ourinhos, como
a comunidade não tem uma
grande representatividade, ela
fica sempre muito limitada, não
tem capacidade de interferir
numa eleição dessas propor-
ções. De qualquer forma, nós
sedimentamos na comunidade
e criamos convicções que es-
tamos trabalhando juntos com
a comunidade. E no principal
evento em homenagem ao
Centenário, a inauguração da
escultura “Força”, não pude
participar porque estávamos
em período eleitoral. Quer di-
zer, a questão do Centenário no
resultado das eleições foi mui-
to restrita em Ourinhos. Pelas
várias ações que foram feitas
ao longo do ano, talvez em al-
gum momento a comunidade
tenha pensado: ‘Poxa, aqui tem
um prefeito nikkei, é esse mes-
mo’. Mas pelo tamanho do re-
sultado a comunidade não tem

força para desequilibrar [Se-
gundo dados da Aeco  – Asso-
ciação Esportiva e Cultural de
Ourinhos – Ourinhos conta
atualmente com cerca de 400
famílias nikkeis].

J.N.: E em relação ao
apoio do governador José
Serra?

T.M.: [O apoio] do Serra
também foi muito bom pelas
ações do Estado. Por exem-
plo, no período das eleições
foram determinadas as licita-
ções das rodovias que cortam
Ourinhos, que era um trabalho
que vinha fazendo há quatro
anos. Quando o Governo do
Estado realiza isso acaba me-
lhorando as ações do Executi-
vo local, o que repercutiu em
uma boa votação. Mas não
tem jeito de alguém de fora por
a mão no candidato e ele ser

eleito. No caso
de prefeito a re-
eleição, a popu-
lação acaba
vendo o trabalho
de quatro anos
para fazer uma
análise. Graças
a Deus, nos pró-
ximos dois anos

tenho recursos o suficiente
para transformar Ourinhos
num canteiro de obras, literal-
mente falando. São R$ 50 mi-
lhões do PAC, além de outros
R$ 40 milhões para obras de
estradas. Ou seja, só em obras
de infra-estrutura temos um in-
vestimento de R$ 90 milhões,
o que significa, em termos de
investimentos, dez vezes mais
do que tradicionalmente é in-
vestido na cidade pela Prefei-
tura.

J.N.: A aprovação maci-
ça dos eleitores nas urnas

e o fato de ter sido o pre-
feito nikkei mais votado do
País o credencia a pensar,
no futuro, em pleitear uma
vaga na Assembléia Legis-
lativa?

T.M.: Quem está na políti-
ca acaba levando o futuro em
consideração. Mas no meu
caso, particularmente, não me
movimento dessa forma. Tan-
to é que algumas pessoas nos
estimulam a sair candidato da-
qui a dois anos. Mas garanto
que não saio porque quero ter-
minar um trabalho que me pro-
pus, que é o de mudar e desen-
volver minha cidade. O resto é
conseqüência do trabalho que
vou fazer. Se for bem e puder
partir para uma candidatura
desse tipo, talvez eu faça. Mas
no momento não é isso que me
move. O que me move é o tra-
balho atual de prefeito.

J.N.: Mas hoje o sr está
mais maduro que em 2002
[quando se candidatou a
deputado estadual]...

T.M.: Sem dúvida, até com
mais articulações no Estado,
com mais bagagem... É um
outro momento.

J.N.: Até porque Ouri-
nhos e região não tem re-
presentante na Assem-
bléia...

T.M.: Ourinhos já teve mas
não foi bem. Então, uma cida-
de ter deputado não significa
redenção. Pode ajudar como
pode não servir para muita
coisa. Não há de se imaginar
que o sucesso de uma cidade
é eleger um representante.
Ajuda, mas não é condição su-
ficiente para desenvolver uma
cidade.

J.N.: Assim como Ouri-
nhos, a comunidade nikkei
também não tem represen-
tante...

T.M.: É verdade, é uma fal-
ta para a comunidade. Acho
que a comunidade tem que se
unir porque tem muitas lideran-
ças que podem muito bem nos
representar na Assembléia.
Mas é preciso que tenha voto
não só no meio nikkei, é preci-
so que se busque votos em
outros setores da sociedade
para que se possa ter um com-
plemento. Mas se a comuni-
dade se unir é possível eleger
pelo menor um representante,
como fez no Congresso.

J.N.: O sr se considera
o melhor prefeito que Ou-
rinhos já teve?

T.M.: [risos]. Na verdade,
termino uma gestão numa
perspectiva de obras e ações
para os próximos anos
inigualáveis. Isso, aliada a ro-
tina de quatro anos me qualifi-
cam como um dos prefeitos
que mais perspectivas deixa-
ram para Ourinhos.

J.N.: Para concluir, qual
a mensagem que gostaria
de deixar para os eleitores
nikkeis?

T.M.: No apagar das luzes
em que se comemorou o Cen-
tenário da Imigração Japonesa
no Brasil, queria cumprimentar
toda a comunidade pela data e
que mostrou claramente para a
sociedade o quanto foi impor-
tante os nossos antepassados
virem para o Brasil ajudar a
construir uma nova cultura e
mostrar a importância da nos-
sa raça num país completa-
mente diferente do Japão. Eu
que tenho um pai que é da dé-
cima turma da imigração, tive
a oportunidade de trazê-lo para
São Paulo para ser um dos ho-
menageados quando das come-
morações dos 80 anos da imi-
gração, fico muito orgulhoso de
pertencer a esta comunidade e
ter um pai que foi homenagea-
do e que ajudou na construção
deste País.

(Por Aldo Shiguti)

uma continuidade sem ser
continuísmo?

T.M.: Isso. Na verdade,
queremos aproveitar todo o
trabalho que foi aprovado,
vamos remodelar algumas
áreas e melhorar aquilo que
teve deficiência
para possa ser
a p r i m o r a d o .
Uma nova ges-
tão não quer di-
zer continuísmo,
como você
mesmo disse.
Nós queremos
que ela seja
uma continuida-
de das boas ex-
periências e uma mudança
das experiências que não fo-
ram tão positivas. O que que-
ro é criar uma nova motiva-
ção para a equipe, sendo pos-
sível vamos alterar o próprio
corpo de colaboradores, isto
é, fazer algumas mudanças
estratégicas de forma a atin-
girmos nossos objetivos, que
são as melhorias.

J.N.: O que o sr gosta-
ria de ter feito e que espe-
ra concretizar no próximo
mandato?

T.M.:  Olha, uma ação
muito grande na área do de-
senvolvimento urbano é o con-
torno ferroviário. Praticamen-
te encerro este mandato com
o Projeto Executivo concluído
– está em vias de aprovação
no DNIT [Departamento Na-
cional de Infra-Estrutura de
Transportes – órgão vincula-
do ao Ministério dos Transpor-
tes]. Na verdade, gostaria de
tê-lo concluído e colocado isso
em licitação pelo Ministério
dos Transportes ainda em
2008. Acabou atrasando, mas
nos próximos quatro anos es-
pero fazer o contorno ferrovi-
ário da cidade, ou seja, tirar os
trilhos do centro da cidade. Na
área do desenvolvimento urba-
no é uma obra muito importan-
te do ponto de vista de segu-
rança, de melhoria do tráfego

de veículos e da oxigenação de
determinados bairros da cida-
de. Na área da saúde, gostarí-
amos de reforçar o atendimen-
to médico primário, que são os
postos de saúde.

J.N.: O sr
diria que a área
da saúde foi o
principal alvo
de críticas da
oposição?

T.M.: A área
da saúde sempre
será o calcanhar
de Aquiles das
Prefeituras de
um modo geral.

Ela [a área da saúde] tem de-
ficiência por conta do próprio
repasse do SUS, que ainda é
muito acanhado e precisa ser
melhorado. Por conta disso
temos dificuldades em contra-
tar profissionais e melhorar a
estrutura na cidade porque o
repasse é muito pequeno. Mas
vamos informatizar todos os
postos de saúde e com isso dar
uma racionalidade no atendi-
mento à população, assim
como vamos fazer a entrega
domiciliar de remédios. São
pequenas ações e que no final
vão melhorar o atendimento à
população.

J.N.: Os prefeitos que
assumirão agora em 2009
terão um desafio “extra”
pela frente, ou seja, a crise
mundial que pegou muita
gente de surpresa. Como
fazer para trabalhar com o
orçamento apertado?

T.M.: Na verdade, podemos
fazer muito pouco para enfren-
tar uma crise dessas dimen-
sões. O que nós podemos fa-
zer é refazer as análises de or-
çamento. Ou seja, tratar a ques-
tão do orçamento de forma
mais conservadora. Até então
vínhamos num processo de
crescimento econômico, o que
elevava substancialmente as
receitas do município em fun-
ção do bom desempenho do
País. A partir de agora já frea-
mos os investimentos, estamos
cortando os gastos para, inclu-
sive, terminar o ano dentro da
lei da responsabilidade fiscal.
Essa crise realmente nos preo-
cupa porque todo o investimento
de uma cidade está calcado nas
receitas e as receitas são con-
seqüências do desempenho
econômico de um país.

J.N.: Na sua gestão, o sr
implantou o Centro Dekasse-
gui e também está levando o
Senai para a região. Os inves-

timentos nesses projetos con-
tinuam?

T.M.: Sim. O Senai, por
exemplo, tem prioridade, em
função de qualificar mão de
obra porque as pessoas às ve-
zes ficam desempregadas não
por falta de oportunidade, mas
por falta de qualificação profis-
sional. Isso é facilmente detec-
tado na cidade até por conta de
Ourinhos ser uma zona
canavieira e a medida em que
há uma mecanização em pauta
na lavoura você vai criando um
excedente de mão de obra sem
qualificação perigosíssima. Por
isso você precisa qualificar boa
parte desse pessoal com uma
escola como o Senai. Então o
Senai tem prioridade até por-
que temos um convênio com a
Fiesp [Federação das Indústri-
as do Estado de São Paulo] e é
preciso concluir as obras até os
meados de 2009.

J.N.: Em relação ao Cen-
tro Dekassegui...

T.M.: O Centro Dekasse-
gui não demanda recursos
muito ostensivos e é possível
mantê-lo porque trata-se de
um órgão ligado à Secretaria
de Desenvolvimento Econômi-
co. De uma certa, sempre ti-
vemos uma perspectiva limita-
da de atuação em relação a um
Centro Dekassegui em função
da própria característica dos
dekasseguis, cuja procura, no
sentido de união, ainda é mui-
to tímida. Temos, por exemplo,
dificuldade de unir dekasseguis
em uma associação.

J.N.: Vale lembrar que a
proposta do Centro Dekas-
segui era
t r a n s f o r m a r
Ourinhos num
centro acolhe-
dor de ex-de-
k a s s e g u i s .
Isso tem dado
retorno?

T.M.: Tem, já
fizemos sete cur-
sos e temos mais dois progra-
mados. Cursos que vão ajudar
na requalificação profissional.
São cursos que são feitos em
parceria com o Sebrae nas áre-
as de empreendedorismo, fis-
cal, tributação... Nós temos
fornecido muitas informações
para dekasseguis que voltam
para nossa região e aqueles
que estão no Japão nos con-
sultam via telefone ou por e-
mail.

J.N.: O sr poderia dar
exemplos concretos?

T.M.: Depois da criação do

Toshio Misato: “Quero terminar um trabalho que me propus, que é o de desenvolver a minha cidade”

DIVULGAÇÃO

“Ter um
representante na
Assembléia pode

ajudar como pode
não servir”

“Uma nova
gestão não
quer dizer

continuísmo”



São Paulo, 25 de outubro de 2008 JORNAL NIPPAK 5

CIDADES/MARINGÁ

Censo Nikkei fará “mapeamento
fiel” da comunidade em Maringá

*SHIGUEYUKI YOSHIKUNI

Em japonês essa idade
tem o nome de Koki, que sig-
nifica idade difícil de ser atin-
gida. É uma travessia em que
a pessoa enfrenta vários obs-
táculos penosos de serem
superados. Sabe que tal pro-
fecia tem um fundo de ver-
dade? No limiar dos setenta
tive oportunidade de consta-
tar isso.

Primeiro começou com a
fraqueza e o cansaço das per-
nas. Procurei o clínico. É a
idade, disse. Após isso vieram
as cólicas no estômago, do-
res seguida de febre. Fiz a
endoscopia. Prognosticaram
diversas coisas e encheram-
me de medicamentos. A fe-
bre continuava e comecei a
perder peso. Fui à Capital
onde fiquei duas semanas.
Passei por baterias de testes,
exames, ultra-som, tomogra-
fia e até equipe médica. En-
frentei filas em laboratórios,
nos hospitais. Nada apareceu
sobre a origem da febre, das

ARTIGO

70 Anos
cólicas e da perda do peso.
Cansado, retornei a casa.

Num sábado, veio-me à
idéia de pedir a presença de
um clínico geral. Consultei-o
sobre as possibilidades das ori-
gens de tais sintomas. Vamos
fazer os exames restantes, as
que não foram feitas ainda.

Sugeri radiografia do pul-
mão. Para quê, você não tem
qualquer sintoma ligado ao
pulmão. Insisti e tirei o raio-
x. E no resultado deu: pneu-
monia, para surpresa do mé-
dico. Fui ao especialista.
Uma semana com antibióti-
co os sintomas desaparece-
ram. Já readquiri dois quilos
e estou sentindo-me bem,
fora pequeno cansaço.

Quase parto para outro
lado, caso não fosse diagnos-
ticado a moléstia em tempo.
Pneumonia em idosos é em
geral, letal, dizem. Até falam
que para sarar de Alzheimer
é só pegar uma pneumonia.

*Shigueyuki Yoshikuni é jor-
nalista e reside em Lins (SP)

Com o tema “Rumos do
Movimento Dekassegui – Co-
nhecendo Novas Dimensões”
será realizado no dia 1º de no-
vembro, das 13h30 às 19h30,
na Aliança Cultural Brasil-Ja-
pão do Paraná, em Londrina,
o Simpósio Internacional Sobre
Dekassegui. A promoção é do
Sebrae e da Aliança Cultural
Brasil-Japão do Paraná pelos
25 anos de Emigração Nipo-
Brasileira e Centenário da Imi-
gração Japonesa.

Os palestrantes e temas es-
tão a cargo da Dra. Kiyoko
Nakagawa (“Questões Psico-
Sociais das Crianças e Adoles-
centes Envolvidos no Movi-
mento Dekassegui”), Dr.
Sampei Suzuki (“Iniciativas
Oficias e Privadas do Japão e

do Brasil na Educação das Cri-
anças e Adolescentes brasilei-
ros, Hoje”); Júlio Fernando
Cabizuca (“Escolas Pitágoras
Japão: Cuidando da Educação
da Família Dekassegui”); Ma-
sato Ninomiya (“Delinqüência
e Criminalidade do Nikkei Bra-
sileiro no Japão: Direito Penal
japonês”); Marcos Aurélio
Gonçalvez (“O Potencial do
Dekaseegui Empreendedor na
Integração Econômica entre o
Brasil e o Japão – Situação
Atual e Perspectivas”) e
Kiyohara Miike (“Dekasseguis
– Perspectivas e Desafios”)

 Inscrições Gratuitas e Va-
gas Limitadas com Sebrae
(Guilherme) Fone (43) 3373-
8012, na Aliança (Stela Cristi-
na) fone (43) 3324-6418

CIDADES/LONDRINA

Simpósio Internacional discute
situação de dekasseguis

ARQUIVO

Tema será discutido na Aliança Cultural Brasil-Japão do Paraná

Mogi das Cruzes foi a ci-
dade escolhida para receber o
Centro de Cultura e Memória
do Alto Tietê (Amat). A deci-
são, de caráter exclusivamen-
te técnico, foi anunciada no
último dia 20, durante a 29ª
reunião ordinária da Associa-
ção dos Municípios do Alto
Tietê (Amat), realizada em Ita-
quaquecetuba. O projeto está
orçado em cerca de R$ 15 mi-
lhões e prevê uma área cons-
truída de 13 mil metros qua-
drados.

“Esta questão vem sendo
discutida pela Amat, através de
seu Grupo Gestor de Cultura,
e a partir de uma série de pa-
râmetros técnicos chegou-se à
decisão de que Mogi das Cru-
zes reúne as melhores condi-
ções de abrigar este projeto”,
frisou o prefeito Junji Abe, que
completou em seguida: “Dei-
xamos o tema para depois das
eleições, até para que o deba-
te não fosse contagiado pelo
calor das disputas eleitorais”.

O terreno mogiano tem
como vizinhos o Terminal Ro-
doviário Estação Estudantes,
as Universidades de Mogi das
Cruzes (UMC) e Braz Cubas

Decisão, de caráter técnico, foi anunciada no último dia 20

DIVULGAÇÃO

definição da melhor área, para
que futuramente seja encami-
nhada à diretoria da Ceagesp-
SP para análise.

Sobre o tamanho da área,
a Adrat listou em uma planilha
as dimensões dos 11 Ceasas
localizados no interior paulis-
ta. Ainda que as unidades te-
nham áreas diferentes é pos-
sível perceber que um projeto
desta natureza exige terrenos
com proporções superiores a
100 mil metros quadrados – até
mesmo por causa da pujança
da agricultura do Alto Tietê,
que ostenta indicadores como
maior produtor de hortaliças
folhosas e segundo maior pro-
dutor de flores do Brasil, entre
outros.

As Prefeituras interessa-
das em apresentar áreas de-
verão entregar suas propostas
até o dia 4 de novembro, com
tolerância de 15 dias. A Adrat
também define como critério
fundamental a localização es-
tratégica da futura área, que
deverá ter acesso fácil ao fu-
turo Rodoanel, bem como à
Marginal Tietê e às rodovias
Dutra, Ayrton Senna, Fernão
Dias e Anchieta/Imigrantes.

(UBC), bem como o Centro
Cívico. Além disso, a localiza-
ção em Mogi faz com que o
futuro Centro Cutural fique em
um ponto central dentro da re-
gião, próximo de todos os mu-
nicípios vizinhos.

Sobre a busca de recursos
para a obra, o prefeito Junji
Abe disse que não haverá in-
jeção de verbas por parte dos
municípios da região. Caberá
aos administradores se unirem
e utilizarem seu prestígio polí-
tico para a conquista de ver-
bas: “As autoridades políticas
do Alto Tietê dispõem de mui-

to prestígio e o caminho será
usá-lo para este objetivo”, fri-
sou, acrescentando que a ges-
tão do futuro Centro será com-
partilhada pelos municípios.

Ceagesp – Ainda na reunião
da Amat, um ofício encaminha-
do pela Agência de Desenvol-
vimento Regional do Alto Tietê
(Adrat) apresentou os critéri-
os e datas para o envio das
propostas para a escolha do
local da Ceagesp – Alto Tietê.
A Câmara Temática de Agri-
cultura da Adrat examinou
uma série de critérios para a
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Amat elege Mogi para sediar Centro Cultural Regional

Cerca de 80 voluntários
treinados e coordena-
dos pelo Departamen-

to de Estatísticas da Universi-
dade Estadual de Maringá
(UEM), iniciam nos próximos
dias a pesquisa de campo do
Censo Nikkei de Maringá. Úl-
tima atividade das comemora-
ções dos 100 anos de imigra-
ção japonesa no Brasil, o Imin
100, o censo pretende levan-
tar com precisão o número de
descendentes vivendo no mu-
nicípio, os parentes que traba-
lham no Japão, e as condições
de vida destas famílias.

com precisão todos os núme-
ros”, adianta. Além de contar
as pessoas que residem em
Maringá, o censo vai levantar
também os familiares que es-
tão no Japão, os dekasseguis
que ainda mantêm laços com
pessoas da cidade.

O censo vai identificar ain-
da as condições de vida das
famílias, como grau de esco-
laridade e renda. Com os da-
dos em mãos, as entidades li-
gadas à comunidade e o poder
público poderão desenvolver
programas específicos para
atender estas famílias.

Shudo Yasunaga lembra
que as entidades japonesas são
muito detalhistas, ligadas em
números, e sempre que podem
ajudar alguma comunidade
querem saber o tamanho e a
importância dessa comunida-
de, como vivem as famílias e
como podem ajudar. “Com este
estudo detalhado teremos con-
dições de mostrar a importân-
cia e a organização da comu-
nidade nikkei para Maringá”,
ressalta

O secretário extraordinário
das comemorações do Imin
100, Shudo Yasunaga, explica
que foram selecionados volun-
tários entre integrantes da co-
munidade, como forma de fa-
cilitar o trabalho. Todo muni-
cípio será visitado. “O que re-
sulta em um levantamento pre-
ciso”, diz o secretário.

Ele lembra que no Censo
2000 realizado pelo IBGE, a
população foi classificada por
raças, citando a amarela como

os descendentes japoneses.
Naquele trabalho, lembra
Shudo Yasunaga, o IBGE iden-
tificou em Maringá 9.640 pes-
soas da raça “amarela”. “Mui-
tos se consideram da raça
branca, mas são descenden-
tes”, explica.

A estimativa, de acordo com
o secretário, é que Maringá está
atualmente com cerca de 5 mil
famílias e 15 mil pessoas des-
cendentes de japoneses. “Com
o Censo Nikkei vamos saber

Comunidade nikkei de Maringá em festa durante visita de Naruhito

O secretário Shudo Yasunaga

ARQUIVO

O prefeito de Mogi das Cru-
zes, Junji Abe (PSDB), rece-
beu no último dia 17, em seu
gabinete, um grupo de direto-
res da Associação dos Agricul-
tores de Cocuera, que esteve
na Prefeitura para falar sobre
os preparativos da tradicional
festa Furusato Matsuri, que
este ano está em sua 18ª edi-
ção e será realizada nos dias 8
e 9 de novembro. A expectati-
va dos organizadores é que um
público de 40 mil pessoas
prestigie o evento.

CIDADES/MOGI 2

Junji Abe recebe organizadores da 18ª edição da festa Furusato Matsuri
DIVULGAÇÃO

O prefeito Junji Abe com diretores da Associação de Cocuera

“Trata-se de uma festa tra-
dicional e que cumpre um im-
portante papel, que é o de va-
lorizar a produção agrícola de
Cocuera, estimulando o espí-
rito associativo. O Furusato
Matsuri também demonstra a
capacidade de produção dos
valorosos agricultores locais,
que sempre cultivaram horta-
liças, frutas e flores com cons-
tante atualização e desenvol-
vimento técnico”, afirmou
Junji na reunião.

Ainda durante o encontro,

o prefeito mogiano confirmou
a inauguração de uma unida-
de do Programa Saúde da Fa-
mília (PSF) no bairro na data
de abertura da festa. O PSF
Cocuera será o primeiro dos
novos cinco postos do progra-
ma a serem entregues em
Mogi. Ao todo, 1,5 mil famílias
serão beneficiadas no bairro.
Junji ressaltou que o posto será
de grande utilidade para toda
a população da região.

Compareceram ao gabine-
te o presidente da entidade,

Terutika Kimoto, os diretores
Hiroshi Tajima, Massashi Shi-
buya, Isamu Fukunaga, Tadao
Tsukahara e Yutaka Konno,
além da assessora Helena
Nakagawa. Eles enalteceram
o dinamismo da Administração
Municipal e destacaram o bom
trabalho realizado por Junji à
frente da Prefeitura: “Nestes
oito anos, observamos que o
município cresceu e se desen-
volveu de forma marcante,
com grande progresso econô-
mico e social”, disse Kimoto.



6 JORNAL NIPPAK São Paulo, 25 de outubro de 2008

PESQUISA
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Ponto de Encontro apresenta
quatro novas pesquisas

O concurso, promovido pela
Associação Brasileira de Lin-
foma e Leucemia (ABRALE)
e Associação Brasileira de
Talassemia (ABRASTA) foi
dividido em quatro categorias:
profissionais da fotografia, pú-
blico em geral e estudantes de
qualquer área, inclusive fotogra-
fia, familiares e pacientes de
enfermidades onco-hematológi-
cas e talassemia, e profissionais
da saúde.

Na categoria profissionais
da fotografia, a primeira colo-
cação ficou com o nikkei Jor-
ge Tadao Sato. As obras fica-
rão expostas até 31 de outu-
bro no metrô e em enovembro
seguem para a estação Luz.

Para o curador da exposi-
ção, João Kulcsár, professor da
faculdade de fotografia do Ser-
viço Nacional de Aprendiza-
gem Comercial (Senac), “a
fotografia também pode con-
tribuir para a divulgação do tra-
tamento de câncer, que com o
concurso atingiu diferentes
camadas da população”.

As imagens foram avalia-
das por profissionais de comu-

FOTOGRAFIA

Nikkei vence concurso “Retratos da Coragem”; obras ficarão
expostas na estação Sé do metrô até o dia 31 de outubro

profissionais da saúde, pacien-
tes e familiares, de como con-
viver com as doenças”, expli-
ca Merula”.

Além de serem expostas, as
imagens vencedoras vão ilus-
trar a agenda e o calendário
da Abrale, cujo valor da venda
é revertido aos projetos e
ações das ONGs.

VENCEDORES POR
CATEGORIA

Profissionais da fotografia:
1º) Jorge Tadao Sato; 2º)  João
Batista Martins de Freitas; 3º)
Júlio César Gonçalves do
Carmo
Público em geral e estudan-
tes: 1º) Marcia Aparecida de
Oliveira Lima; 2º) José Roberto
Cômodo Filho; 3º) Ingrid Juli-
ana Francini
Familiares e pacientes: 1º)
Rosely Cyrulin Soicher; 2º)
Vanessa Teixeira da Silva Bar-
bosa; 3º) Raphael Rodrigo
Noronha Dias
Profissionais da Saúde: 1º)
Jamil Ribeiro Cadê; 2º)
Reynaldo André Brandt; 3º)
Ricardo G. Pecego

nicação e formadores de opi-
nião como os jornalistas Gil-
berto Dimenstein e Heródoto
Barbeiro; professor da facul-
dade de fotografia do Serviço
Nacional de Aprendizagem
Comercial (Senac) e curador
da exposição, João Kulcsár;
ex-diretor geral da TV Cultu-
ra e ex-ministro-chefe da área
de comunicações do governo
FHC, Roberto Mulayert; artis-
ta plástica e professora da

Universidade Presbiteriana
Mackenzie, Fanny Feigenson,
mãe de um paciente; fotógra-
fos Paulo Fridman e Chico
Audi; psicanalista Contarto
Galligaris; os artistas plásticos
David Dalmau e Maramgoní e
a presidente das duas entida-
des, Merula Steagall. “O con-
curso ‘Retratos da Coragem’
é uma maneira de divulgar o
trabalho expressivo, não só de
fotógrafos, mas também de

Trabalho de Rosely Cyrulin Soicher, de “Familiares e Pacientes”

DIVULGAÇÃO

SAÚDE

Rotary International realiza
evento preventivo para a saúde

Cinco Clubes do Rotary
International de São Paulo pro-
movem hoje (25) no Parque da
Aclimação (Zona Sul de São
Paulo) o evento gratuito Rotary
em Ação pela Saúde e Cida-
dania. Na ocasião será reali-
zado um atendimento com vá-
rios serviços como odontologia
– Prevenção; Pressão Arteri-
al – PA; Glicemia e Colesterol;
Prevenção ao Câncer de Pele;
e Antitabagismo; oftalmologia
– mutirão da catarata.

Também estão programa-
dos uma caminhada saudável
(percurso de três quilômetros
com largada às 9H e inscrições
a partir das 8H); cidadania de

documentos para carteira de
identidade, corte de cabelo, ela-
boração de currículo, assistên-
cia e orientação jurídica.

Os cinco clubes que partici-
parão do evento são das regiões
da Liberdade, Zona Leste, Acli-
mação, Cambuci e Brás.

ROTARY EM AÇÃO PELA

SAÚDE E CIDADANIA
QUANDO: 25 DE OUTUBRO

ONDE: PARQUE DA ACLIMAÇÃO - RUA

MUNIZ DE SOUZA, 1119 – ACLIMAÇÃO

– SÃO PAULO

HORÁRIO: 9H ÀS 15H
ENTRADA: 1 QUILO DE ALIMENTO NÃO

PERECÍVEL

INFORMAÇÕES: 7226-9993

Evento acontece hoje (25) no Parque da Aclimação, em São Paulo

DIVULGAÇÃO

AFundação Japão e a
Associação Brasileira
de Estudos Japoneses

(Abej) apresentam quatro no-
vas pesquisas de dissertação
de mestrado e tese de douto-
rado de Estudos Japoneses,
defendidas entre 2005 e 2008,
no Brasil e no Japão. O Ponto
de Encontro vem sendo reali-
zado periodicamente e, devido
ao grande número de inscritos,
será dividido neste ano, em
duas etapas: dia 30 de outubro
de 2008 e dia 18 de março de
2009, das 19 às 22h.

O evento tem como objeti-
vo divulgar as novas pesquisas
realizadas na área de Estudos
Japoneses, bem como fortale-
cer o network entre os pesqui-
sadores da área.

As pesquisas a serem apre-
sentadas no dia 30 de outubro
são Máscaras de Kannon - per-
curso simbólico e presença em
três narrativas do Konjaku
Monogatarishu, de Teresa
Augusta Marques Porto;  O
efeito da lesão esportiva na ima-
gem corporal (de atletas japo-
neses), de Fábio Cardias;  Ca-
risma e poder no discurso reli-
gioso: um estudo do legado de
Masaharu Taniguchi - A
Seicho-No-Ie no Brasil, de
Ediléia Diniz e O significado das
práticas religiosas entre os
migrantes brasileiros no Japão,
de Regina Yoshie Matsue.

CONFIRA OS
PALESTRANTES

Teresa Augusta Marques
Porto: “Máscaras de Kannon
- percurso simbólico e presen-
ça em três narrativas do
Konjaku Monogatarishu”. Dis-
sertação de mestrado pela
Universidade de São Paulo -
Faculdade de Filosofia, Letras
e Ciências Humanas da Uni-
versidade de São Paulo, 2007.

Resumo: A dissertação
rastreia algumas transforma-
ções de Avalokitesvara, o Se-
nhor dos Mil Olhos compassi-
vos do budismo indiano, em seu
percurso simbólico por países
asiáticos até chegar à figura de
Kannon, introduzida no Japão
no período Asuka (550-710),
firmada com características
femininas e maternais prepon-
derantes. Procura-se detectar

sua presença no imaginário ja-
ponês antigo através de rela-
tos de intervenções fantásticas
encontrados na tradição oral e
em três narrativas setsuwa da
antologia literária Konjaku
Monogatarishu, do período
Heian(794-1192), cruzados
com postulações do “Sutra do
Lótus” - sobre o espectro de
33 máscaras possíveis da com-
paixão em socorro aos seres
em sofrimento - e em inter-re-
lação com o contexto cultural
e religioso dos períodos histó-
ricos evocados nas narrativas.

Fábio Cardias: “O efeito da
lesão esportiva na imagem cor-
poral (de atletas japoneses).
Dissertação de Mestrado pela
Universidade de Tsukuba,
2005.

Resumo: Investigou-se o
efeito de lesões esportivas na
imagem corporal de atletas ja-
poneses universitários. Os re-
sultados demonstraram dife-
renças significativas entre atle-
tas lesionados e não lesionados
como também a insatisfação
relacionada à parte do corpo
lesionada e não ao corpo total,
o que apontou para a dimen-
são performática do corpo e da
identidade atlética. Concluiu-
se que para atletas japoneses

jovens, a lesão afeta a imagem
corporal de forma negativa,
mas relacionada com a moda-
lidade praticada.

Ediléia Diniz: “Carisma e po-
der no discurso religioso: um
estudo do legado de Masaharu
Taniguchi - A Seicho-No-Ie no
Brasil”. Dissertação de Mes-
trado pela Universidade Me-
todista de São Paulo, 2005.

Resumo: A inserção das
novas religiões japonesas no
Brasil, entre elas a Seicho-No-
Ie, está diretamente ligada à
imigração japonesa. Esses imi-
grantes trouxeram com eles
cosmovisões e práticas religi-
osas, que faziam parte de um
antigo e rico legado cultural. No
Japão, o surgimento dessas
novas religiões deu-se, princi-
palmente, em decorrência da
“Restauração Meiji”. Nessa
época apareceram a Oomoto,
o Tenrikyô, a Soka Gakkai, a
Igreja Messiânica e a Seicho-
No-Ie. Inicialmente restrita às
fronteiras da colônia, mais tar-
de passou a atrair brasileiros,
sendo hoje, a religião de ori-
gem japonesa de maior visibi-
lidade. É também uma ampla
divulgadora de elementos da
cultura japonesa por meio da
literatura e hábitos religiosos.

Regina Yoshie Matsue: “O
significado das práticas religi-
osas entre os migrantes brasi-
leiros no Japão”. Tese de dou-
torado pela Universidade de
Tsukuba, 2006.

Resumo: O estudo busca
analisar as atividades religio-
sas de três grupos - os
messiânicos, os católicos, e os
membros da Soka Gakkai -
entre os brasileiros no Japão.
Ao mesmo tempo, visa refletir
sobre o significado que estas
práticas representam para os
brasileiros no contexto
diaspórico. Por um lado, as
doutrinas e práticas dos três
grupos são distintas, oferecen-
do instrumentos diferenciados
de transformação e adaptação
dos seus membros na
socidedade japonesa. Por ou-
tro lado, apesar destas diferen-
ças, os grupos representam de
forma semelhante o local de
suporte, socialização e perten-
cimento para seus membros
que se sentem alienados no
contexto migratório.

PONTO DE ENCONTRO: NOVAS

PESQUISAS

DATA: 30 DE OUTUBRO DE 2008
HORÁRIO: 19H00
LOCAL: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO

A atuação da Seicho-No-Ie no Brasil foi tema de dissertação de mestrado de Ediléia Diniz

DIVULGAÇÃO

EXPOSIÇÃO

“Maoz” homenageia ceramista
paranaense Alice Yamamura

Um estudo da arqui-
tetura e do sentido dos
abrigos mais remotos e
simples transformou-se
na exposição Maoz –
palavra em hebraico
que significa proteção
na forma de abrigo,
mostra inaugurada nes-
ta quinta-feira(23), na
Casa João Turin, em
Curitiba (PR). A expo-
sição apresenta três ins-
talações em cerâmica
assinadas pela artista
plásticca Marly Willer e
homenageia a premiada
ceramista paranaense
Alice Yamamura que
faleceu em agosto.

Nesta exposição, Marly
buscou explorar com o barro as
diversas formas de moradias,
como as cavernas, iglus e
nuraghes (construções carac-
terísticas da ilha da Sardenha,
na Itália, edificadas há pelo
menos 4 mil anos). “A forma
de abóbada desses abrigos
sempre me chamou atenção,
pois está ligada a necessidade
do homem em busca da prote-
ção e segurança”, diz a artista.

Para o professor de história
da arte e crítico de arte, Fer-
nando Bini, as obras de Marly
nos conduzem à reflexão das
nossas necessidades primordi-
ais de abrigo e de calor, da vida
em comunidade, da preserva-
ção de nosso passado arqueo-
lógico bem como a procura da
resposta a uma questão sem-
pre presente: quem somos e
para onde vamos”.

Bini diz ainda que os abri-
gos ancestrais podem ser ob-
servados sob o olhar arqueo-
lógico, mas também como uma
memória e imagem do passa-
do e do presente. “Podemos
pensar na casa como forma,
mas também é refúgio famili-
ar, abrigo de homens e mulhe-
res, tribos que se reúnem em
torno do fogo – elemento me-
tafórico que aquece e mantém
a vida”.

Já a artista contrapõe a era
tecnológica com a proteção.
“Não há qualquer referência a
isso na exposição, mas penso
que o rápido desenvolvimento
da tecnologia pode causar uma
perda de abrigo”, afirma. A
opção de Marly pelo uso da

argila local encontrada nos ar-
redores de Campo Largo e a
utilização da queima única,
sem alta temperatura nem es-
maltação não foram escolhas
em vão. Para Bini, o barro é
um material natural e ances-
tral que tem a ver com a histó-
ria do homem. “Mas a artista
nos mostra que podemos usar
esse material para falarmos de
outras coisas. Trabalhando a
cerâmica na forma clássica,
ela retoma o valor artesanal e
a necessidade de todo artista
‘pôr a mão na massa’”.

Para Alice - A terceira insta-
lação exposta em Maoz pres-
ta homenagem a artista plásti-
ca Alice Yamamura, falecida
no último 29 de agosto. “Como
ela também trabalhava com a
cerâmica, resolvi utilizar a téc-
nica clássica em forma de ti-
gela, produzidas em vários ta-
manhos. Fazendo ainda refe-
rência ao trabalho dela, colo-
quei corações dentro de algu-
mas peças, pois ela criava
muitos corações em cerâmi-
ca”, relembra Marly. “Alice
possuía a magia implícita na
arte do barro e do fogo. Antes
de nos abandonar, ela nos deu
seu coração”, finaliza Bini.

MAOZ – EXPOSIÇÃO DE TRÊS

INSTALAÇÕES EM CERÂMICA DA ARTISTA

MARLY WILLER

QUANDO: ATÉ 23 DE NOVEMBRO.
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 9 ÀS 18.
SÁBADOS E DOMINGOS, DAS 10H ÀS 16H.
ONDE: CASA JOÃO TURIN

(R. MATEUS LEME, 38)
INFORMAÇÕES: (41) 3323-5715

Obra explora diversas formas de moradia

DIVULGAÇÃO
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Obra mostra “o olhar brasileiro”
sobre a cultura japonesa

Canto do
Bacuri

FRANCISCO HANDA

Bem a noite caía, a lua
resplandescente aparecia so-
bre as águas da fonte do jar-
dim da matriz, no centro da-
quela cidade do interior. Épo-
cas áureas tinham sido as do
café. Nada mais existia da-
queles tempos. Todos se fo-
ram, menos aqueles. Mas o
que realmente os prendiam lá.
Poderiam vender o bar, se
assim desejassem. Desde
que deixaram os cafezais, da
escassa economia poupada
compraram um bar por um
preço abaixo do mercado. Do
preço pedido, não tinham,
mas daquilo que poderiam
oferecer foi o suficiente para
a viúva de um português sair
de lá, depois de um ciclo de
tragédias que abatera na fa-
mília: morreu primeiro o filho,
depois a filha, o genro e o
marido.

Mudaram o nome do es-
tabelecimento. De Bar
Lusitânia passou a se chamar
Bar Quioto. Vendiam de tudo:
pastel, coxinhas, empadas,
torresmo e, de quebra, o prin-
cipal produto, a velha cacha-
ça Tatuzinho. Para ajudar,
cedo colocaram a filha Hide-
ko para servir a freguesia. A
mulher reclamou: “lugar de
menina é na cozinha, não jun-
to com esta gente, que toma
pinga e não paga”. Mas o
marido contornava a situa-
ção, sem muito falar, nem
explicar. Era do bar que po-
diam custear os estudos dos
filhos homens. Jun tinha ido
a São Paulo estudar Direito
e Shinji contabilidade. Para
Hideko, ainda jovem, o sonho
era mandá-la para um colé-
gio de moças, lá mesmo na
capital. Depois, era só arran-
jar-lhe um marido, se a sorte
bater as suas portas, podia ser
um funcionário de carreira de
uma cooperativa agrícola.

De roupa de chita com
estampas desenhadas, a ma-
gricela Hideko ia para trás do
balcão e sentada num
banquinho de cedro, espera-
va a freguesia chegar.

“Quero aquele doce com
aviãozinho”, pediu o garoto
de sardas e cabelo palha.

Não demorava muito, che-
gava a dona Eduarda, a mu-
lher do sapateiro espanhol,
com um copo, que ao esticar
o braço anunciava: “Uma

Dança na fonte
dose de conhaque, até aqui”.
Com o dedo indicador media
a altura de onde a bebida de-
via terminar”. Depois expli-
cava, que era bom para fa-
zer umas misturas que cura-
va gripe das fortes. Mal tinha
iniciado a ladainha, o bar foi
tomado por Toninho Fumaça
e Mané da Porrada. O clima
tinha esquentado. “Ponha
aqui na mesa o de sempre”
disse quase intimando. Hide-
ko obedecia e abria um livro
de capa surrada. Desde que
chegou às mãos “Flores do
Mal” de Charles Baudelaire,
andava soturna, viajando na
imaginação.

Se ninguém a chamasse,
permaneceria em seu univer-
so de sonhos. Por fim aca-
bou adoecendo e teve que re-
pousar. Chamaram o médico,
mas nada de mal foi consta-
tado. Ao menos, algo que pu-
desse ser diagnosticado como
uma causa orgânica como
sarampo ou caxumba. Nada
disso foi achado. “A menina
pode estar mal do espírito”
disse a dona Raimunda, ve-
lha negra e sábia, destas que
têm conhecimento sem fre-
qüentar a escola. O conselho
foi de que a menina fosse
trancada no quarto à noite.
Assim fizeram não por muito
tempo.

Quando Reginaldo, o
guarda noite contratado pela
prefeitura, cruzou sua bicicle-
ta a praça da matriz por pou-
co não levou uma queda. Adi-
ante, nas bordas da fonte,
dançava a jovem Hideko.
Acima a lua redonda de ou-
tono lançava uma leitosa luz
no palco em que apenas Hi-
deko vestida com sua roupa
da noite bailava. Quis inter-
ferir, logo desistiu. Resolveu
também calar-se a fim de
evitar confusão. Nada daqui-
lo seria revelado.

Passado algum tempo, Hi-
deko recuperou-se de seu es-
tado depressivo e retomou a
lida. Nada mudara, realmen-
te, em sua rotina. Mas seu
ânimo, sem causa aparente,
alterava-se. Sem que nin-
guém soubesse, nas noites de
lua cheia ganhava as ruas e
na praça bailava durante ho-
ras. Reginaldo sabia mas o
segredo não revelaria a nin-
guém.

chicohanda@yahoo.com.br

OFascínio da Cultura Ja-
ponesa um livro do
consultor Toshio

Furihata traz um olhar brasi-
leiro sobre a cultura japonesa.
A publicação ilustrada mostra
uma visão abrangente da cul-
tura por meio de uma lingua-
gem acessível e adequada à
formação cultural ocidental. O
livro aproxima os nikkeis e
nipo-brasileiros a uma cultura
cada vez mais atuante na so-
ciedade.

A publicação foi editada
através dos benefícios da Lei
Rouanet 8.313/91 que regula-
menta a renúncia fiscal de Im-
posto de Renda Pessoa Jurídi-
ca (IRPJ) para quem patroci-
nar ou apoiar projetos culturais.
Com ela as empre-
sas podem utilizar
até 4% do IRPJ
anual para patrocí-
nio de projetos. A
Lei possibilita a
confecção de pro-
dutos utilizados
como peça de mar-
keting e promoção
da imagem corpo-
rativa a custo zero.
Com isso um dos
objetivos do livro
também é captar
recursos.

Do total do pro-
jeto para seis mil exemplares
num orçamento de R$ 760 mil,
Toshio Furihata conseguiu pu-
blicar metade deles, ou seja três
mil edições. Segundo o consul-
tor no mecanismo do Ministé-
rio da Cultura quem publica é
obrigado a distribuir gratuita-
mente 10% dos seis mil exem-
plares para entidades culturais.
“Até o momento eu já expedi
300 livros, seria mais fácil se
eu tivesse apoio empresarial
para publicar o restante dos
três mil livros”, explica.

De acordo com o consultor
está chegando o momento em
que as empresas realizarão o
balanço anual para levantar
quanto pagarão de IR e seria
uma oportunidade para estuda-
rem um investimento na cultu-

ra. “Elas separando 4% podem
patrocinar o livro, e depois re-
ceberão um certificado infor-
mando a contribuição como
comprovante de pagamento do
IR”, esclarece.

Toshio Furihata revela que
preferiu lançar o livro fora das
comemorações do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil, por isso não conseguiu
os investimentos necessários.
Ele espera obter os recursos
até o ano que vem. “Nesse li-
vro eu estou apresentando o
que é a cultura japonesa, é dis-
so que os brasileiros precisam
e os nikkeis que não falam ja-
ponês”, garante.

De acordo com o consultor
vários órgãos públicos, entida-
des privadas e a Igreja Seicho-

No-Ie solicitaram exemplares,
pedidos esses que são envia-
dos para o Minc para compro-
var que o autor cumpriu com
a cota de livros cedidos para
as entidades. “O livro está sen-
do um sucesso tanto é que não
tenho mais cota para a distri-
buição, apenas para venda”,
adianta Toshio Furihata.

No livro o consultor relata
a simbologia da cultura japo-
nesa para facilitar o entendi-
mento das cerimônias tradici-
onais, através de elementos,
símbolos e significados, por
meio do olhar ocidentalizado de
um “nissei” que preserva e
cultiva suas raízes.

O ideograma Dô, conceito
que alicerça a cultura japone-
sa, que pode ser traduzido
como caminho e contém um
sentido amplo e profundo.
Esse sufixo aparece em diver-
sas manifestações culturais
nipônicas, como Chadô (“ce-
rimônia do chá”), Kadô (“ca-
minho das artes florais”),
Kodô (“cerimônia do incen-
so”), Shodô (“arte das caligra-
fias”), Onkyokudô (“caminho
do som”), Kendô (“caminho
da espada”), Judô (“caminho
da suavidade”), Aikidô (“ca-
minho das essências vitais”),
entre inúmeros outros. O livro
é ilustrado com fotos, repro-
duções e desenhos exclusi-

vos. Todos os ideogramas são
de autoria do professor Joku
Wakamatsu, mestre na arte
Shodô.

Autor – Toshio Furihata além
de consultor também é profis-
sional de marketing, músico,
e empresário na área de ali-
mentação. O autor é um
“nissei” estudioso da cultura
japonesa que sempre mante-
ve contato com a cultura em
suas atividades oficiais e pa-
ralelas, em especial com a cul-
tura japonesa.

Cada capítulo é aberto com
uma ilustração feita com o
Nihogá e também em portu-
guês, seu correspondente
ideograma, formalizado pela
arte do Chodô realizado pelo
Prof. Joku Wakamatsu.

O fascínio da cultura japo-
nesa livro que apresenta visão
sobre os alicerces da doutrina
nipônica, e com imagens iné-
ditas, está à venda na Livraria
da Vila, Rua Fradique
Coutinho, 915 – Vila Madale-
na – São Paulo.

O FASCÍNIO DA CULTURA
JAPONESA
EDITORA: CEPAR CULTURAL

AUTOR: TOSHIO FURIHATA

PREÇO: R$ 80 REAIS

PÁG: 116
INFORMAÇÕES: (11) 3814-2322

Cada capítulo é aberto com uma ilustração: autor relata a simbologia para facilitar o entendimento

REPRODUÇÃO

Livro de autoria de Toshio Furihata

O Consulado do Japão em
São Paulo realiza nos dias 3 e
5 de novembro palestras ex-
plicativas sobre o The Japan
Exchange and Teaching
Programme (Jet Programme),
com o objetivo promover o
enriquecimento do ensino das
línguas estrangeiras, o inter-
câmbio cultural e a mútua
compreensão entre as nações.
Por meio desse programa, jo-
vens brasileiros são convida-
dos a atuar como coordenado-
res de relações internacionais
em representações de gover-
nos locais do Japão. As exigên-
cias básicas para se candida-
tar são nacionalidade brasilei-
ra, formação universitária, flu-
ência na língua japonesa e ida-
de até 40 anos completos até
1º de abril de 2009.

Realizado pelas repartições
públicas japonesas, o programa
conta com o apoio dos Minis-
térios da Administração, Assun-
to do Interior, Correios e Tele-
comunicações (Soumusho), dos
Negócios Estrangeiros (Gaimu-
sho), da Educação, Cultura,
Esporte, Ciência e Tecnologia
(Monbukagakusho) e do Con-
selho das Autoridades Locais
para Relações Internacionais
(CLAIR).

O Jet Programme foi cria-
do em 1987 e é renovado anu-
almente. Em 2006, com 20
anos de existência, passou por
uma grande evolução na ativi-
dade; o número de países en-

EDUCAÇÃO

Consulado do Japão promove em São Paulo palestras
explicativas sobre o Jet Programme

nível fundamental e médio.
Modalidade não disponível
para o Brasil.

CONHEÇA O JET PROGRAMME

E AS BOLSAS MEXT
QUANDO: 3 DE NOVEMBRO

ONDE: USP – FFLCH,
PRÉDIO DAS LETRAS, SALA 107 -
AV. LUCIANO GUALBERTO, 403,
CIDADE UNIVERSITÁRIA, SÃO PAULO

HORÁRIO: 14H

JET PROGRAMME: COMO SER
UM COORDENADOR DE
RELAÇÕES INTERNACIONAIS
QUANDO: 5 DE NOVEMBRO

ONDE: CONSULADO GERAL DO JAPÃO -
AV. PAULISTA, 854, 3º ANDAR - BELA

VISTA, SÃO PAULO

HORÁRIO: 19H
INSCRIÇÕES:
CGJCULTURAL4@ARCSTAR.COM.BR

(11) 3254-0100 RAMAL 354
(HTTP://WWW.SP.BR.EMB-JAPAN.GO.JP/PT/
CULTURA_JET.HTM OU

HTTP://WWW.CLAIR.OR.JP/)

volvidos passou de quatro para
44 países e o número de parti-
cipantes de 848 para 5.508
pessoas. É altamente reconhe-
cido não só pelo Japão, mas
também por vários países,
como sendo um intercâmbio
internacional de recursos hu-
manos em grande escala. Há
uma expectativa de que os ja-
poneses que participam deste
programa formem um network
internacional com os partici-
pantes e que resultados positi-
vos se multipliquem mundial-
mente.

Organização – O programa é
dividido em três modalidades:
1) o coordenador de relações
internacionais (Coordinator for
International Relations - CIR),
responsável pelas atividades

de internacionalização e atua
em repartições do governo lo-
cal ou em entidades correlatas
-contratantes. O CIR brasilei-
ro atua também no aconselha-
mento de crianças brasileiras
em escolas japonesas e presta
assistência a trabalhadores
brasileiros residentes na re-
gião.
2) o orientador esportivo ou
treinador (Sports Exchange
Advisor - SEA), participa de
atividades de internacionali-
zação através do ensino de
esportes específicos, atuan-
do na secretaria regional de
esporte.
3) o professor assistente de lín-
guas (Assistant Language
Teacher - ALT), que atua na
secretaria regional de educa-
ção ou em escolas públicas de

Objetivo é promover o enriquecimento do ensino dos idiomas

DIVULGAÇÃO
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MÚSICA

Músicos brasileiros apresentam a arte do
shakuhachi e koto em recital no Masp
OMasp (Museu de Arte

de São Paulo Assis
Chateaubriand) apre-

senta hoje (25), às 16h, no Gran-
de Auditório, o recital “A Luz
da Lua Azul”, duo de shakuha-
chi e koto com Danilo “Baikyo”
Tomic e Fernando Neves. O
espetáculo contará com parti-
cipações especiais do Chadô
Urasenke do Brasil e membros
da Associação Brasileira de
Música Clássica Japonesa.

No programa, músicas con-
temporâneas japonesas – qua-
se todas inéditas –, além de
“Rise”, composta por Danilo
Tomic, primeiro mestre brasi-
leiro de shakuhachi. Compos-
ta nesse segundo semestre de
2008, “Rise” (do inglês, “as-
cender, subir, erguer”) inaugu-
ra uma nova fase de criação
do compositor e instrumentis-
ta, que já experimentou a com-
binação do shakuhachi com di-
versos instrumentos, do
berimbau à orquestra de câma-
ra e à musica eletrônica. Será
a primeira audição mundial de
Rise. O recital é um dos mais
significativos da integração das
culturas brasileira e japonesa
no ano que em que se come-
mora o Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil. Tra-
ta-se de uma apresentação de
dois músicos brasileiros que
aprenderam a arte desses ins-
trumentos tradicionais japone-
ses no Brasil e, graças à sua
dedicação e a de seus mestres,
hoje destacam-se como impor-
tantes intérpretes da música
japonesa no Brasil.

Danilo Tomic – Formado em
composição na ECA-USP,
Danilo Tomic estudou também
composição, regência, musico-
logia e etno-musicologia na

Danilo Tomic é o primeiro mestre brasileiro de shakuhachi e autor da composição “Rise”

DIVULGAÇÃO

Alemanha (Berlim).
Estuda shakuhachi com o

Iemoto “Baikyoku” Tsuna
Iwami desde 1989, de quem
recebeu, em 1998, diploma e o
nome “Baikyo”, tornando-se o
primeiro brasileiro mestre no
instrumento. Tem se apresen-
tado com o grupo da Associa-
ção de Música Clássica Japo-
nesa ano após ano, em diver-
sos teatros de São Paulo, de
outras cidades brasileiras e
também no exterior (Chile,
Argentina Paraguai).

Desenvolve um trabalho de
criação musical, utilizando o
shakuhachi em combinação
com outros instrumentos oci-
dentais (cordas, sopros, per-
cussão e música eletrônica),

tendo se apresentado em diver-
sas ocasiões em São Paulo,
Salvador, Rio de Janeiro, como
também no exterior (França,
Alemanha, EUA, Austrália).

Tem dois CDs com com-
posições próprias para o ins-
trumento, ambos gravados e
lançados comercialmente pela
gravadora Azul Music (São

Paulo), tendo ainda participa-
do de coletâneas da mesma
gravadora e como convidado
de CDs de outros artistas,
além de ter dois vídeo-clipes
próprios no DVD “Buddah
Lounge”.

Em julho de 2004, participou
de encontro internacional de
shakuhachi em Nova Iorque,
sendo o único representante
sul-americano presente no
evento. Em 2008 foi novamen-
te o único da América Latina
convidado a participar do
“World Shakuhachi Festival”
de Sydney, na Austrália, onde
se apresentou ao lado dos mai-
ores instrumentistas do mundo.

Ainda em 2008, vem parti-
cipando de uma série de con-
certos e eventos, sendo um dos
artistas mais significativos nes-
se ano de comemoração do
centenário da imigração japo-
nesa.

Fernando Neves – Já Fer-
nando Neves iniciou sua for-
mação musical aos onze anos
com o aprendizado de violão
clássico. Posteriormente in-
gressou na Universidade Es-
tadual Paulista (Unesp) onde,
em 2007, graduou-se bacharel

em violão erudito sob a orien-
tação do Prof. Dr. Giacomo
Bartoloni e da Prof. Gisela
Pupo Nogueira.

Em 2005, entrou em conta-
to direto com a Música Tradi-
cional Japonesa, iniciando o
estudo do kotô sob a orienta-
ção da Mestra Tamie Kitahara,
professora e representante do
estilo Ikuta Seiha no Brasil.

Vem apresentando-se cons-
tantemente em diversos locais
da capital e do estado de São
Paulo, tais como o Centro Cul-
tural SP, Pavilhão Japonês no
Parque do Ibirapuera, SESC
Avenida Paulista, SESC
Araraquara e Presidente Pru-
dente entre outros.

Suas apresentações vão de
concertos solo de obras con-
temporâneas para koto, até
recitais de música de câmara,
com shamisen, shakuhachi,
shinobue, taiko e violoncelo.

Recentemente participou
da gravação do CD - Japan
Tradicional Music - lançado
neste ano pela gravadora Azul
Music.

Apesar de jovem e com
tempo relativamente curto de
estudo, vem se destacando
como uma das maiores reve-
lações no cenário da música
em São Paulo e pretende, em
2009, embarcar para o Japão
com o intuito de aprofundar
seus estudos de música tradi-
cional japonesa e de koto.

RECITAL “A LUZ DA LUA AZUL”,
COM O DUO DE SHAKUHACHI E KOTO

QUANDO: HOJE (25 DE OUTUBRO), ÀS 16H

ONDE: GRANDE AUDITÓRIO DO MASP

(AV. PAULISTA, 1578, JARDINS, SP)
INFORMAÇÕES: (11) 3251-5644
(MASP)
INGRESSOS: R$ 6,00 (INTEIRA) E R$ 3,00
(MEIA)

1. Yuguree no Kyoku
(Honkyoku)
shakuhachi solo
(com a participação do
Chadô Urasenke do Brasil)

2. Karasugawa
(Kohachiro Miyata)
shakuhachi
koto de 17 cordas

3. Haru no Umi
(Michio Miyagi)
shakuhachi
koto

4. Kaze ni Kike
(Katsuhiko Yoshizaki)
koto solo

INTERVALO

5. Kuresento
(Katsuhiko Yoshizaki)
shakuhachi
koto

6. Emu (Hideki Kuribayashi)
shakuhachi
koto

P R O G R A M A

7. Rise
(Danilo Tomic - “Baikyo”)
(primeira audição mundial)
shakuhachi
koto

8. Ryu Kyu (Yutaka Makino)
shakuhachi
koto
koto de 17 cordas
(com a participação especial
de membros da Associação
Brasileira de Música Clássica
Japonesa)

Nesta segunda
feira, 27 de outubro,
o Soho Hair Interna-
tional promoverá, no
auditório do Senac
Lapa Faustolo, o
Soho Coleções – Pri-
mavera/Verão 2008/
2009, em um desfile
exclusivo, a partir das
19h30.

Com o tema
Technotrans, o des-
file mostrará uma
releitura da tecnolo-
gia, através de um
contexto moderno e
artístico que mistura
muita cor e brilho.
Serão apresentados
25 looks, divididos
em quatro conceitos:
Technoetnia, Tech-
n o g l a m o u r ,
Technopoético e
Technoarte. Cada
bloco trará uma lei-
tura do que será ten-
dência em corte, co-
loração, penteados e
maquiagem.

Erika Sayuri, inte-
grante da equipe
Creator e uma das
responsáveis pelas
criações do desfile, ressalta
que esses conceitos mesclam
o estilo inovador do Soho com
a vanguarda tecnológica. “Cri-
amos quatro conceitos que
mostram exatamente as ten-
dências das estações, e o me-
lhor, sem perder o jeito Soho
de ser”, diz Érika.

O desfile acontecerá em
parceria com a Wella, Têxtil
Picasso, Be-Digitex e Trucco,
além do Senac Lapa Faustolo,
responsável pela coordenação
e produção dos figurinos. Alu-
nos do curso de Modelagem e

Confecção Feminina e do Téc-
nico em Estilismo e Coordena-
ção de Moda da instituição,
com a participação também
dos alunos do Senac Penha,
desenvolverão os 25 looks que
serão utilizados no desfile. Pi-
oneirismo, credibilidade e apoio
à realização de uma moda bra-
sileira resumem o desempenho
do Senac São Paulo em um dos
segmentos de maior visibilida-
de nos últimos anos no país.

O Senac Lapa Faustolo
fica na Rua Faustolo, 1347,
Lapa.

TENDÊNCIA

Soho Creator lança Coleção
Primavera/Verão em desfile

Serão apresentados 25 looks

DIVULGAÇÃO

EXPOSIÇÃO

Centro Cultural São Paulo apresenta 2ª
Mostra do Programa de Exposições 2008

O Centro Cultural São
Paulo inaugura hoje (25) a 2ª
edição da Mostra do Progra-
ma de Exposições 2008 com
trabalhos dos artistas Anto-
nio Ewbank, Camila Macedo,
Diogo de Moraes, Eduardo
Verderame, José Roberto
Shwafty, Luciana Ohira e
Sergio Bonilha e Paula
Almozara. Dentre as obras
em exibição, pinturas, foto-
grafias, vídeos desenhos e
instalações.

O objetivo da mostra é pro-
mover um mapeamento do pa-
norama artístico atual, abrindo
espaço a artistas em início de
carreira e possibilitando o
acesso do público a uma
pluralidade de manifestações.
A comissão de seleção deste
ano foi composta por Inês
Raphaelian, Martin
Grossmann, Paula Alzugaray,
Paulo Portella e Sandra Cinto.

Luciana Ohira e Sergio
Bonilha apresentam sa obras
Olvido, Higrógrafo e o vídeo
O Mundo Não Tem Lado.

Em Olvido, um disco de
cera gira infinitamente, acopla-
do a uma membrana que gra-
va o som ambiente e uma tuba
que o reproduz. Um sistema
que gera calor derrete a cera
do disco, fazendo desaparecer
o som ali impresso e, assim,
sucessivamente.

Em Higrógrafo os artistas
construíram um aparelho para
medir temperatura e umidade
do ar, instalado numa parede,
correndo numa estrutura que a
faz ir e vir, registrando as vari-
ações de temperatura e umida-
de, formando um longo dese-
nho que remete a uma paisa-
gem com relevos e planícies.

O vídeo O Mundo Não
Tem Lado, realizado num vôo

Trabalho de Luciana Ohira e Sergio Bonilha, em cartaz no CCSP

DIVULGAÇÃO

sobre a China, contém ima-
gens de um céu onde as nu-
vens mudam de lugar constan-
temente, fazendo-nos perder a
noção do que está acima, do
que está abaixo.
Currículos – Luciana Ohira
(1983) e Sergio Bonilha (1976,
graduado também em Odon-
tologia pela USP, 1998), nas-
ceram e vivem em São Paulo
- SP. Iniciaram a parceria em
2004, ainda alunos do Bacha-
relado em Multimídia e
Intermídia, do Departamento
de Artes Plásticas da ECA-
USP. Participaram desde en-
tão de diversas mostras cole-
tivas e individuais, transitando

com igual interesse em vários
campos das artes visuais. A
partir de 2006, direcionam com
maior freqüência suas pesqui-
sas para o campo da Arte So-
nora.

MOSTRA DO PROGRAMA DE
EXPOSIÇÕES 2008
QUANDO: DE 25 DE OUTUBRO A 16 D

ENOVEMBRO. ABERTURA: HOJE (25), ÀS

11H. DE TERÇA A SEXTA, DAS 10 ÀS 20H;
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DAS 10
ÀS 18H

ONDE: PISO CAIO GRACO DO CCSP
(RUA VERGUEIRO, 1000, PARAÍSO)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3383-3402
WWW.CENTROCULTURAL.SP.GOV.BR

ENTRADA FRANCA

MÚSICA

Ingresso para o
show de Tanimoto
pode ser adquirido
na bilheteria

A nova estrela do cená-
rio Enka no Japão, a canto-
ra japonesa Tanimoto
Tomomi, se apresenta no
próximo domingo (dia 26),
no Grande Auditório da So-
ciedade Brasileira de Cultu-
ra Japonesa e Assistência
Social (Bunkyo). O show da
intérprete que é represen-
tante da Associação Midori-
no-Kai de Kumamoto, faz
parte das comemorações do
Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil. Essa será
a segunda apresentação da
artista já que no dia 22 ela
se apresentou na Associa-
ção Nikkei do Rio de Janei-
ro. Os ingressos para o show
também serão vendidos no
local para o público, antes
do início marcado para as
14H.

SHOW DA CANTORA
TANIMOTO TOMOMI
QUANDO: DIA 26 DE OUTUBRO DE

2008
HORÁRIO: 14H
ONDE: RUA SÃO JOAQUIM, 381 –
LIBERDADE - SÃO PAULO.
INFORMAÇÕES: 3208-3977
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CINEMA 1

Fundação Japão traz clássicos
do cinema japonês

CINEMA 2

Dia do Cinema Japonês
comemora Centenário

Uma homenagem cinema-
tográfica ao Centenário da
Imigração Japonesa. Em no-
vembro, a PlayArte Cinemas
e a Associação para Comemo-
ração do Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil pro-
movem o Dia do Cinema Ja-
ponês, nos dias 6 e 13 de no-
vembro (quinta-feira), com
sessões especiais de filmes
com temática japonesa.

As sessões acontecem a
partir das 20h30, no Multiplex
PlayArte Bristol (Av. Paulista,
2064 – estacionamento na R.
Luiz Coelho, 91). As sessões
terão preços populares, e para
conquistar o público, foram es-
colhidos filmes contemporâne-
os, como “Speed Racer” (Andy
Wachowski), “Cartas de Iwo
Jima” (Clint Eastwood), “O
Último Samurai” (Edward
Zwick), “Paixão Proibida”
(François Girard) e Castelo
Animado (Hayao Miyazaki).

Na abertura do Festival, o
grande destaque é a exibição

de “Yamazakura” (Cerejeira
Silvestre), obra de Tetsuo Shi-
nohara com roteiro adaptado
por Yasuo Hasegawa, basea-
do na obra-prima do renomado
escritor Shuhei Fujisawa. O
filme estréia no Brasil com re-
alização da Aliança Cultural
Brasil-Japão.

A obra estreou no Japão em
maio de 2008 e traz grandes
estrelas do cinema japonês,
Noe Isomura (Rena Tanaka)
encontra um homem chama-
do Yoichiro Tezuka (Noriyuki
Higashiyama). Ela é casada
com Shouzaemon Isomura, que
preocupa-se apenas em obter
lucros, e acaba prisioneira de
uma vida sofrida, graças à sua
própria decisão.

DIA DO CINEMA JAPONÊS
QUANDO: DIAS 06 E 13 DE NOVEMBRO

(QUINTA-FEIRA)
HORÁRIO: A PARTIR DAS 20H30
ONDE: MULTIPLEX PLAYARTE BRISTOL

(AV. PAULISTA, 2064 – ESTACIONAMENTO

NA R. LUIZ COELHO, 91)

Cartaz de Yamazakura, obra de Tetsuo Shinohara

DIVULGAÇÃO

Dando continuidade ao
projeto Sempre Cine
ma, a Fundação Japão

traz clássicos do cinema japo-
nês com títulos de diretores re-
nomados como Akira Kurosa-
wa, Kenji Minoguchi e Shohei
Imamura. As exibições, que
acontecem de 28 de outubro a
11 de dezembro (sempre as ter-
ças e quintas-feiras), no Espa-
ço Cultural Fundação Japão,
são gratuitas, com lotação má-
xima de 100 lugares por ses-
são, por ordem de chegada.

Desde maio passado, a Fun-
dação Japão em São Paulo es-
tabeleceu uma parceria com a
Cinemateca Brasileira e passou
a exibir também lá a sua pro-
gramação. Acompanhe no site
da Cinemateca Brasileira a pro-
gramação e os horários.
www.cinemateca.com.br

Todos os filmes têm legen-
das em português.

SEMPRE CINEMA - ESPECIAL

CLÁSSICOS DO CINEMA JAPONÊS

ONDE: ESPAÇO CULTURAL – FUNDAÇÃO

JAPÃO EM SÃO PAULO (AV. PAULISTA,
37, 1º ANDAR)
QUANDO: DE 28 DE OUTUBRO A 11 DE

DEZEMBRO

LOTAÇÃO MÁXIMA: 100 LUGARES

ACESSO PARA PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS

FILMES COM LEGENDAS EM PORTUGUÊS

ENTRADA GRATUITA (NÃO É NECESSÁRIO

CONFIRMAR PRESENÇA)
INFORMAÇÕES: (11) 3141-0110
INFO@FJSP.ORG.BR

PROGRAMAÇÃO

Oharu - Vida de Uma Cortesã
(Saikaku ichidai onna)
Diretor: Kenji Mizoguchi
1952, 148 min, preto e branco
Sinopse
O filme é baseado em um romance
de Saikaku Ihara. No Japão do
século XVII, uma velha prostitu-
ta refugia-se da polícia num anti-
go templo. A estátua de um samu-
rai lhe traz lembranças de seu pri-
meiro amor e ela recorda sua vida.
Quando jovem e graciosa. Oharu
era dama de companhia no palá-
cio do Imperador, cortejada pelo
nobre samurai Katsunosuke. Por

O Profundo Desejo dos Deuses, de Shohei Imamura

DIVULGAÇÃO

Cena de A Luta Solitária, de Akira Kurosawa

causa de um encontro clandesti-
no. ele foi morto e Oharu banida
com a família. Tornou-se então
dançarina e mais tarde foi esco-
lhida como concubina do pode-
roso senhor Matsudaira.
Datas de exibição:
28/10 (terça feira) às 19h30

30/10 (quinta feira) às 15h

O Intendente Sansho
(Sansho dayu)
Diretor: Kenji Mizoguchi
1954, 126 min, preto e brancos
Sinopse
No final do período Heian (sécu-

lo XI-XII), uma mulher da aristo-
cracia, acompanhada do filho
Zushio, da filha Anju e de uma
serva, viaja por uma praia de
Echigo. A mulher é Tamaki, espo-
sa de Masauji Taira, exilado por
tentar defender camponeses po-
bres. Durante a jornada, os via-
jantes são enganados por merca-
dores de escravos. Tamaki é leva-
da para a longíqua ilha Sado, a
criada se mata e os dois irmãos
são vendidos como escravos ao
cruel intendente Sansho.
Datas de exibição:
11/11 (terça feira) às 19h30
13/11 (quinta feira) às 15h

A Luta Solitária
(Shizukanaru ketto)
Diretor: Akira Kurosawa
1945, 95 min, colorido
Sinopse
Durante a guerra, um jovem cirur-
gião do exército, Kyoji Fujisaki
(Toshiro Mifune), infecta-se com
sífilis, enquanto cura um ferido en-
quanto prestava serviço militar.
Terminado o conflito, essa enfer-
midade será motivo de discussão
entre o médico e sua prometida.
O doutor se vê em uma encruzi-
lhada: a de aceitar a responsabili-
dade de uma vida familiar, à som-
bra de sua enfermidade ou dedi-
car-se plenamente à medicina.
Datas de exibição:
25/11 (terça feira) às 19h30
27/11 (quinta feira) às 15h

O Profundo Desejo dos Deuses
(Kamigami no fukaki yokubou)
Diretor: Shohei Imamura
1968, 175 min, preto e branco
Sinopse
Por quatro dias consecutivos,
uma tempestade assola a ilha
Kurage (nome fictício), no extre-
mo sul do Japão. Ao cessar, uma
gigantesca rocha irrompe no meio
do campo, provocando o pânico
entre os habitantes da ilha. Ryu
Tatsugen, o chege local, acredita
que o aparecimento da rocha seja
uma vingança do demônio pela
consumação do incesto entre
Nekichi e sua irmã Uma. Assim,
acorrenta Nekichi, ordenando-lhe
que cave um buraco para enterrar
a rocha. Em seguida, toma Uma
como amante.
Datas de exibição:
09/12 (terça feira) às 19h30
11/12 (quinta feira) às 15h
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CÂMERAS

Sony lança sua primeira câmera
fotográfica profissional no Brasil

EMPRESAS

Yakult Lages recebe
certificação HACCP

A Yakult, líder mundial no
segmento de leite fermentado,
acaba de receber a certifica-
ção internacional HACCP
(Hazard Analysis Critical
Control Point ou Análise de
Perigos e Pontos Críticos de
Controle), concedida pela em-
presa certificadora SGS, após
rigorosas auditorias realizadas
na fábrica de Lages, em Santa
Catarina. Com a certificação,
a fábrica de suco de maçã con-
centrado se une às duas outras
fábricas de alimentos da Yakult
– Lorena e São Bernardo do
Campo, em São Paulo, certifi-
cadas em 2004 e 2007, respec-
tivamente – e entra para o se-
leto rol de indústrias brasileiras
certificadas pela norma.

Para se enquadrar aos rígi-
dos padrões de qualidade do
sistema HACCP, a Yakult
Lages investiu em máquinas e

equipamentos, além de ade-
quar toda a estrutura da fábri-
ca, inaugurada em 1979. Para
a certificação são avaliadas
desde a estrutura física – o que
inclui construção civil, acaba-
mento de pisos e paredes, ins-
talações elétricas e hidráulicas,
até qualidade do ar, especifi-
cação do material usado em
equipamentos, medidores de
temperatura e outros. Além
disso, a Yakult treinou e capa-
citou todos os empregados da
unidade de acordo com o
HACCP para seguirem rigida-
mente os manuais de procedi-
mentos de cada etapa de fa-
bricação.

“É uma importante certifi-
cação em nível mundial, e obri-
gatória em países como os
Estados Unidos, que são ex-
tremamente cuidadosos com a
segurança alimentar”, afirma
o diretor industrial da regional
Sul, Ryoju Misuno. Com a con-
quista da certificação, a Yakult
pretende ampliar a exportação
de suco concentrado de maçã
para os Estados Unidos nos
próximos anos. Atualmente,
90% da produção da fábrica é
exportada para o Japão. “A
certificação HACCP abre as
portas para o mercado inter-
nacional, porque dá mais con-
fiança aos países importado-
res”, reforça o executivo.

Fábrica da Yakult em Lages, Santa Catarina

DIVULGAÇÃO

VEÍCULOS

Asimo “apresenta” o novo Fit
no Salão do Automóvel

A 25ª edição do Salão In-
ternacional do Automóvel, que
ocorrerá entre os dias 30 de
outubro a 9 de novembro, no
Pavilhão de Exposições do
Anhembi, em São Paulo (SP),
será palco para a apresenta-
ção oficial da segunda geração
do Honda Fit, um dos modelos
mais vendidos entre os mono-
volumes.

Desenvolvido sob o concei-
to “o máximo para o homem,
o mínimo para a máquina”, o
Honda Fit começou a ser pro-
duzido na Unidade de Sumaré
(SP), em 2003. Desde então,
transformou-se em sucesso
nacional. Recentemente, atin-
giu a expressiva marca de 200
mil unidades produzidas no
país.

A boa aceitação num con-
corrido setor automotivo tam-
bém é refletida em inúmeros
prêmios conquistados na im-
prensa especializada. Somen-
te em 2008 foi campeão em
sua categoria na premiação
“Melhores do Jornal do Car-
ro”, além de alcançar pela sé-
tima vez consecutiva o título de
“Melhor Compra 2008”, da
Revista Quatro Rodas, na ca-
tegoria “monovolume compac-
to”.

Asimo – A apresentação fica-
rá a cargo do robô Asimo (sigla
em inglês para Advanced Step
in Innovative Mobility), que aca-
ba de desembarcar no Brasil,
pela segunda vez, para partici-
par do Salão Internacional do
Automóvel de São Paulo. Desta
vez, sua missão é apresentar o
New Fit 2009 e mostrar as ino-
vações da empresa na área da

robótica. Com 1,20m de altura
e 50 kg, esse pequeno grande
notável é símbolo da busca
constante da Honda em desen-
volver produtos que ultrapas-
sam os limites da tecnologia.

Presença garantida nos
mais importantes eventos au-
tomobilísticos do mundo, o
Asimo participou recentemen-
te dos Salões de Moscou e Is-
tambul, visitou as crianças ví-
timas do terremoto de Sichuan
na China, protagonizou diver-
sos eventos na Europa para
incentivar o interesse dos jo-
vens pela robótica e regeu até
uma orquestra nos Estados
Unidos, em maio deste ano.

25º SALÃO INTERNACIONAL
DO AUTOMÓVEL
30 DE OUTUBRO A 9 DE NOVEMBRO

CENTRO DE CONVENÇÕES DO ANHEMBI

SÃO PAULO - SP

Asimo apresentará o novo Fit

DIVULGAÇÃO

ASony Brasil começa no
início de novembro a
comercializar a sua

nova geração de câmeras fo-
tográficas Alpha Reflex mode-
lo DSLR-A900, a primeira li-
nha profissional para o merca-
do brasileiro. Com esse lança-
mento realizado no dia 21 de
outubro, a empresa espera con-
quistar 25% do segmento de
Digital Single Lens Reflex
(DSLR) no País. A grande ino-
vação é o sistema Steady
Shot® Inside que está sendo
inserido pela primeira vez em
uma câmera com sensor
CMOS de 35mm e resolução
de 24.6 megapixels - a mais
alta no mundo.

Com a Alpha 900 a Sony
entra na disputa pelo mercado
brasileiro de câmera fotográ-
fica profissional que está em
crescimento. No Brasil de
acordo com pesquisa realiza-
da pela Sony, existem aproxi-
madamente 120 mil fotógrafos
profissionais que utilizam des-
de câmeras compactas até as
topo de linha. “Cerca de 80%
deles usam modelos de médio
porte. Apenas 20% trabalham
com câmeras de grande por-
te”, assegura o gerente da li-
nha Alpha da Sony Brasil,
William Silveira.

Vantagens – A Alpha 900 da
Sony tem várias vantagens
como maior qualidade com re-
lação aos modelos compactos
ou DSLR; menor preço e maior
parcelamento; maior qualidade
de uso em comparação com os
primeiros modelos; e fator
hobby e prazer integrados a

tecnologia. Outros benefícios
são a alta qualidade de imagens;
duplo processador bionz para a
redução de ruídos; visualização
inteligente da imagem; e
steadyshot inside.

Segundo William Silveira, a
Alpha 900 têm todas as carac-
terísticas de uma câmera de
dez ou 15 anos atrás. “Há dez
anos as câmeras DSLR eram
usadas apenas por profissionais
com muita experiência uma vez
que não tinham tantos recursos
automáticos”, lembra o execu-
tivo que também já foi fotógra-
fo profissional.

Com chassi de liga de
magnésio, que a torna mais
leve e resistente, a Alpha 900

conta com uma vedação que
protege a lente de poeira e res-
pingo de água. Seu obturador
possui velocidade de até 1/
8000 segundos e foi projetado
para suportar aproximadamen-
te 100 mil ciclos e, ainda, pos-
sibilita a captação de até cin-
co fotos por segundo em reso-
lução total de 24.6Mp, com li-
mite de 285 fotos em JPEG
padrão e 12 em RAW, mesmo
quando todas as funções esti-
verem sendo utilizadas.

A Alpha 900 já havia sido
lançada no mercado mundial
em setembro. Com garantia de
três anos ela será vendida a
partir de novembro, com o pre-
ço sugerido de R$ 12.999,00,

ou parcelado em 10 vezes sem
juros, no site do fabricante
www.sonystyle.com.br e na
loja Sony Style do Shopping
Cidade Jardim, em São Paulo.

Acompanham a Alpha 900
uma bateria recarregável Info-
Lithium NP-FM500H com ca-
pacidade para aproximadamen-
te 880 fotos, carregador de ba-
teria, alça de pescoço, controle
remoto sem fio, tampa frontal
do corpo, cabos USB e AV, CD
com os softwares Remote
Camera Control, Image Data
Converter SR / Image Data
Light Box, além de manual em
português. O Grip vertical e
bateria extra são acessórios
vendidos separadamente.

A Alpha 900 possui 24.6 megapixels de resolução, a maior da categoria, e sensor CMOS Exmor
fullframe de 35 mm

DIVULGAÇÃO

Com o trânsito nas grandes
cidades, as motos passam a ser
uma alternativa para quem
busca agilidade. Segundo da-
dos da Abraciclo (Associação
Brasileira dos Fabricantes de
Motocicletas, Ciclomotores,
Motonetas, Bicicletas e Simi-
lares), o setor de duas rodas
cresceu 29,5% nos primeiros
nove meses deste ano em re-
lação a 2007. Só no último mês
de setembro foram comerciali-
zadas 186.355 unidades, o que
equivale a um aumento de
4,1% em relação a agosto.

Para o diretor executivo da
Abraciclo, Moacyr Alberto
Paes, a vantagem não está so-
mente na rapidez da moto, já
que ela é 40% mais ágil no trân-
sito, mas também na economia
que proporciona. “Se uma pes-
soa que pega duas conduções
para ir trabalhar e duas para
voltar, essa mesma pessoa
pode comprar uma moto, pa-

DUAS RODAS

Mercado cresce 29,5% nos nove primeiros meses de 2008

trução para moto no curso te-
órico”. Segundo ele, isso aju-
daria a diminuir o número de
acidentes.

Para o final deste ano, a
meta da Abraciclo é exportar
110 mil motos, mas o cumpri-

gar a prestação e o combustí-
vel também”, explica Moacyr.

Em relação ao alto índice
de acidentes com motos, o di-
retor executivo da Associação
explica que 26% desses aci-
dentes são com pessoas que
não tem habilitação. Além dis-
so, aponta falha nas auto-es-
colas, “que não possuem ins-

Moacyr Alberto Paes

Em setembro, foram comercializadas 186 mil unidades

DIVULGAÇÃO

mento da meta depende da eco-
nomia. Por causa da crise ame-
ricana, a Associação ainda não
tem expectativas para o próxi-
mo ano, pois a alta do dólar e
as restrições do financiamento
causaram um replanejamento
para 2009. “O dólar não atingiu
tanto o setor por causa do alto
nível de nacionalização que ele
tem. Empresas que não são tão
nacionalizadas que terão mais
problemas”, ressalta o diretor
executivo, que afirma que 99%
das empresas de Manaus são
nacionalizadas.

Promot – Para contribuir para
a redução da poluição do ar de
fontes móveis, foi criado em
2002 o Programa de Controle
da Poluição do Ar por Motoci-
clos e Veículos Similares
(Promot).

O Programa estabeleceu
limites para a emissão de ga-
ses poluentes de motocicletas
novas e antecipou exigências
em relação a durabilidade de
emissões, controle da qualida-
de da produção, critérios para
inspeção e manutenção
pediódica, além de fiscalização.

O Promot está a caminho
da sua terceira fase prevista
para entrar em vigor em 2009,
em que a nova produção terá
que atender a diminuição pre-
vista pelo programa.
(Thâmara Kaoru, especial
para o Jornal Nippak)
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TÊNIS DE MESA 1

Lívia Mizobuchi e Jeff Yamada
conquistam títulos da FPTM

Uma das grandes pro-
messas da Associação
Desportiva dos Mesa-

Tenistas de Marília (ADM),
Lívia Mizobuchi venceu a ca-
tegoria juvenil feminina no
Campeonato Paulista Individu-
al de Tênis de Mesa realizado
no dia 18 de outubro no Clube
Internacional de Santos, evento
promovido pela Federação
Paulista de Tênis de Mesa.

Além de conquistar o título
de campeã paulista individual
a atleta nikkei formada no CT
da ADM-Marília e atuando
pelo clube Itaim Keijo/Guaru-
lhos, encerrou a temporada de
2008 como a melhor mesate-
nista do Estado de São Paulo
liderando o ranking estadual.

A classificação final do juvenil feminino ficou assim
1° Lívia Mizobuchi Itaim Keiko/Guarulhos
2° Karin Fukushima Acrepa/São Bernardo do Campo
3° Renata Arakaki Itaim Keiko/Guarulhos
4° Leine Ágata São Caetano do Sul
5° Kátia Abe Santos
6° Jéssica Prates ADM-Marília
7° Mariana Silva Liga Cruzeirense
8° Priscila Dias Attemes/Santos
A classificação final do infantil masculino ficou assim
1° Jeff Yamada Estrela de Ouro/Santos FC
2° Nicolas Santos Itaim Keiko/Guarulhos
3° Rodrigo Bergamo ADM-Marília
4° Willian Suyuso Itaim Keiko/Guarulhos
5° Allan Sarmento Estrela de Ouro/Santos
6° Guilherme Matos Represa (Capital)
7° Lan Yuan Kosmos de Mogi das Cruzes
8° Raphael Almeida  Estrela de Ouro/Santos

Os mesa-tenistas Livia Mizobuchi e Jeff Yamada, das categorias juvenil e infantil, respectivamente

DIVULGAÇÃO

Karin Fukushima da
Acrepa/São Bernardo do Cam-
po ficou em segundo lugar na
competição de Santos, seguida

por Renata Arakaki do Itaim
Keiko/Guarulhos em terceiro;
Leine Ágata de São Caetano
do Sul em quarto e Kátia Abe
de Santos em quinto.

A mesa-tenista Jéssica
Prates outra promessa do
ADM Marília, obteve a sexta
colocação e mostrou neste pri-
meiro ano na categoria que
tem potencial para evoluir e
estar nos próximos anos entre
as melhores mesatenistas do
país. No 3º Ranking Paulista
realizado em Jundiaí, ela che-
gou até as semifinais do even-
to estadual.

Infantil masculino – Jeff Ya-
mada do clube Itaim Keiko/
Guarulhos sagrou-se campeão
da categoria infantil masculi-
na do Campeonato Paulista
Individual de Tênis de Mesa ao

derrota Rodrigo Bergamo por
3 sets a 1, apesar do bom de-
sempenho do adversário em
seu primeiro ano na modalida-
de. Nicolas Santos do Itaim
Keiko/Guarulhos ficou em se-
gundo lugar; Rodrigo Bergamo
da ADM/Criativo/SEL, ficou
com a 3ª colocação e Willian
Suyuso do Itaim Keiko/Guaru-
lhos em quarto. Na categoria–
pré-mirim Bruno Yamada do
Itaim Keiko/Guarulhos ficou
em terceiro lugar.

O torneio de Santos serviu
para classificar os dois melho-
res mesatenistas do Estado (o
campeão deste torneio e o lí-
der do ranking estadual), em
cada categoria, para disputar
o Campeonato Brasileiro, con-
firmado entre os dias 17 e 21
de dezembro, em Fortaleza,
Ceará.

BEISEBOL

Eneos encerra excursão ao Brasil com saldo positivo
A equipe Eneos exibiu, no

último dia 19, no Estádio do
Bom Retiro, na capital paulis-
ta, um forte ataque e venceu
de maneira expressiva a Sele-
ção Brasileira Adulta nas par-
tidas que encerraram o even-
to Beisebol Internacional:
Toshi Taiko, comemorativo do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil.

Foram disputados sete jo-
gos amistosos desde o último
dia 11, em Curitiba (PR), com
o Eneos, atual campeão da
Liga Semiprofissional Japone-
sa, que venceu a Seleção Bra-
sileira em seis oportunidades -
perdeu uma partida disputada
em Londrina (PR), no dia 12.

O Beisebol Internacional:
Toshi Taiko foi o quarto e últi-
mo, evento promovido pela
Confederação Brasileira de
Beisebol e Softbol (CBBS)
para as comemorações do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil. Outras quatro
equipes japonesas já haviam

Jogadores japoneses e brasileiros se cumprimentam após o jogo realizado no Bom Retiro

DIVULGAÇÃO

excursionado pelos Estados de
São Paulo, Paraná e Mato
Grosso do Sul: universidades
Keio e Waseda (Sokeisen),
Seleção Colegial Japonesa
(Koko Yakyu) e Denso
(softbol feminino).

“O Toshi Taiko fechou com
chave de ouro as nossas ho-
menagens ao Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.
Nos últimos dias, tivemos a
chance de ver nossa Seleção
Brasileira de Beisebol Adulta

enfrentando a forte equipe do
Eneos, o atual campeão da
Liga Japonesa de Beisebol
Semiprofissional. Nossos joga-
dores provaram em campo,
rebatendo os arremessos da
estrela japonesa Junichi
Tazawa, que o beisebol brasi-
leiro é competitivo. Além de
uma bela festa, este evento
representou um importante in-
tercâmbio técnico para nossa
Seleção”, disse Jorge Otsuka,
presidente da CBBS.

Todos os resultados
do Toshi Taikô

DIA 11/10 – Curitiba (PR)
Brasil 3 x 9 Eneos

DIA 12/10 – Londrina (PR)
1º jogo Brasil 2 x 7 Eneos
2º jogo Brasil 7 x 3 Eneos

DIA 16/10 – Ibiúna (SP)
Brasil 2 x 3 Eneos

DIA 18/10 – Ibiúna (SP)
Brasil 1 x 6 Eneos

DIA 19/10 – São Paulo
1º jogo Brasil 1 x 11 Eneos
2º jogo Brasil 1 x 16 Eneos

ARTES MARCIAIS

7º Torneio Brasileiro por Equipes de Kobudô reúne 250 participantes
A Confederação Brasilei-

ra de Kobudô, em parceria
com o Instituto Niten, reali-
zou nos dias 11 e 12 de outu-
bro, no Rio de Janeiro, o 7º
Torneio Brasileiro por Equi-
pes de Kobudô. O evento
reuniu aproximadamente 250
participantes, entre eles mui-
tas crianças. As equipes, for-
madas por praticantes de
todo o Brasil, competiram nas
diversas modalidades pratica-
das pela Confederação Bra-
sileira de Kobudô: Kenjutsu
(combate utilizando espadas
de bambu e equipamento de
proteção), Iaijutsu (seqüênci-
as de saque da espada),
Jojutsu (técnicas de bastão
de madeira), Kobudô shiai
(combate utilizando os mes-
mos equipamentos do Kenju-
tsu mas no qual também se
usam outras armas, como a
naginata).

Segundo o presidente da

Samurais do Instituto NIten invadiram as praias cariocas

DIVULGAÇÃO

A escolha da data – que
coincidiu com o Dia das Cri-
anças –, conta Kishikawa, não
se deu ao acaso. “Quando co-
mecei o Instituto Niten, há
quinze anos, minha proposta
era um curso que abrangesse
a filosofia dos samurais e a
cultura japonesa, e não somen-
te o aspecto técnico. Por esta
razão, no início, os alunos
eram, praticamente na totali-
dade, adultos.

Hoje, no ponto em que es-
tamos, fico muito feliz ao
constatar que muitas crianças
estão praticando, já a partir
dos cinco anos, algo inédito no
mundo, já que nem no Japão
temos uma presença tão ma-
ciça de crianças nos estilos
tradicionais. Fico feliz em ver
que estamos contribuindo para
difundir estes aspectos mais
tradicionais da cultura japone-
sa para as gerações mais no-
vas”.

Confederação Brasileira de
Kobudô e fundador do Insti-
tuto Niten, Jorge Kishikawa,
uma das características do
Kenjutsu é o “en”, um círculo
de 2,10m de raio no centro da
quadra de competições, um
conceito análogo ao dohyo do
sumô. Caso o competidor con-
siga lançar o oponente para

fora desta área no início do
combate, é contemplado com
um yuko, ou seja, meio ponto.

“Nos combates reais de
espada não havia escolha, os
lutadores eram obrigados a
avançar. Isto traz uma grande
relação com o sumô, o qual
aprecio muito”, declarou
Kishikawa.

SUMÔ –  A Seleção Brasileira Juvenil conquistou a medalha
de bronze no Campeonato Mundial da categoria, disputado
nos dias 11 e 12 de outubro, em Rakvere (município do con-
dado de Lääne-Viru), na Estônia, conforme antecipado com
exlusividade pelo Jornal Nippak. A equipe foi formada por
João Antonio Bonfim, Gabriel Vieira e Caio Gomes (foto su-
perior). Na disputa adulto individual, o médio Victor Zaragueta
também foi bronze (acima).

DIVULGAÇÃO

Rumo ao 18º título de Cam-
peão Geral em eficiência da
FPTM, a equipe da ADR
Itaim Keiko sagrou-se campeã
novamente no Campeonato
Paulista Individual realizado na
cidade de Santos. Para a
somatória de pontos, foram
consideradas as seguintes
competições:

 Torneio Início, Campeona-
to Paulista de Duplas e Duplas
Mistas, 1º Torneio do Ranking
Paulista, 2º Torneio do Ranking
Paulista, Campeonato Paulista
Individual da Divisão Geral, 3º
Torneio do Ranking Paulista, 4º
Torneio do Ranking Paulista,
Campeonato Paulista Individu-
al – Paulistão, Campeonato
Paulista da 2ª Divisão de 2008

A colocação parcial e a se-
guinte: 1º Itaim Keiko/Esporte
Guarulhos (5.523,25), 2º Estre-
la de Ouro/Santos FC/PMS
(4.442,00), 3º Jundiaí Clube/
AO Esporte Jundiaiense/PMJ
(2.313,75), 4º Circolo Italiano/
São Caetano do Sul (1.638,20),
5º ACREPA/São Bernardo do
Campo (1.048,00)

Faltando apenas o Campe-
onato Paulista da 1ª Divisão e
o Paulista de Equipes, eis os
campeões e vice Paulistas,
onde participaram apenas os
16 melhores atletas de cada
categoria, que pontuaram nas
4 etapas do ranking paulista:

MASCULINO
Pré-Mirim: 1º) Rafael Souza
Lus (Estrela de Ouro/Santos
FC), 2º) Danilo Amaral
(ADM-Marília), Mirim: 1º)
Thales Prieto (Estrela de
Ouro/Santos FC),  2º) Leonar-
do Chagas (Liga RT Interior);
Infantil: 1º) Jeff Yamada
(Itaim Keiko/Guarulhos), 2º)

Nicolas Santos (Itaim Keiko/
Guarulhos), Juvenil: 1º) Gus-
tavo Messias (Itaim Keiko/
Guarulhos), 2º) Fernando Ya-
mazato (Itaim Keiko/Guaru-
lhos), Juventude: 1º) Jose
Barbosa (Liga Joseense), 2º)
Humberto Manhani (Estrela
de Ouro/Santos FC), 2ª Divi-
são: 1º) Mauricius Nonaka
(Ecus Corinthians), 2º) Bruno
Anjos (Estrela de Ouro/San-
tos); Pré-Senior: 1º) Silney
Yuta (Eccus Corinthians), 2º)
Nelson Kusuoka (Circolo Ita-
liano/SCS); Sênior: 1º) José
Ricardo (Jundiaí Clube/PMJ),
2º) Edson Tamasiro (Jundiaí
Clube/PMJ); Veteranos: 1º)
Mario Gesualdi (Itaim Keiko/
Guarulhos), 2º) Roberto
Rogélia (Mauá); Super-Vete-
ranos: 1º) James Melchioretto
(Itaim Keiko/Guarulhos), 2º)
Minouru Kohakura (Itaim
Keiko/Guarulhos)

FEMININO
Pré-Mirim: 1º) Tathiane
Pimentel (Estrela de Ouro/
Santos), 2º) Juliana Lindman
(Itaim Keiko/Guaurlhos); Mi-
rim: 1º) Lays Hayashi (Acert-
Tupã), 2º) Karina Hayama
(Estrela de Ouro/Santos); In-
fantil: 1º) Caroline Kumahara
(Santo André), 2º) Adryelle
Silva (AD Guarujá); Juvenil:
1º) Lívia Mizobuchi (Itaim
Keiko/Guarulhos), 2º) Karin
Fukushima (Acrepa/São
Benardo); Juventude: 1º) Gui
Lin (Acrepa/São Bernardo),
2º) Jéssica Yamada (Itaim
Keiko/Guarulhos); Lady: 1º)
Maria Victória (Jundiaí Clube/
PMJ), 2º) Cleusa Taguchi
(Itaim Keiko/Guarulhos)

Por Marcos Yamada

TÊNIS DE MESA 2

Itaim Keiko lidera fase final da
Federação Paulista

Itaim Keiko: Rumo ao 18º título de Campeão Geral em Eficiência

DIVULGAÇÃO
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MUSICA 1

Marcelo Bratke e Vale Música
levam Villa-Lobos e Tom ao Japão

Oconcerto “The Villa-
Lobos Event – from
Classical Music to

Bossa Nova” apresentará
obras de Villa-Lobos e de seu
mais famoso herdeiro: Tom
Jobim, cujas canções serão in-
terpretadas pela cantora con-
vidada Fernanda Takai. Du-
rante a excursão japonesa,
será lançado o DVD “Alma
Brasileira” (Biscoito Fino e
Sanctus), que mostra o concer-
to de encerramento da turnê
nacional da orquestra, realiza-
do no Auditório Ibirapuera, em
São Paulo, em abril deste ano,
e também um documentário
que conta a história da forma-
ção da Camerata.

Integrada por 13 jovens
músicos capixabas, a maioria
de baixa renda, selecionados
pelo Programa Vale Música de
Vitória (ES), que promove a
inclusão social através do es-
tudo da música, a Camerata
Vale Música realizou, entre
2006 e 2007, uma grande turnê
nacional, que passou pelas
principais salas de concerto de
oito importantes cidades bra-
sileiras. O projeto, intitulado
“Alma Brasileira”, celebrou os
120 anos de Heitor Villa-Lo-
bos, realizando um diálogo en-
tre elementos das culturas po-
pular e erudita, estabelecido
pelo próprio Villa-Lobos ao
longo de seu rico processo cri-
ativo.

A formação instrumental da
Camerata traz, além de instru-
mentos sinfônicos tradicionais,
instrumentos de percussão po-
pular de diferentes regiões do
Brasil. A concepção e direção
dos concertos e do DVD são
de Bratke.

Os concertos no Japão
ocorrerão no Suntory Hall, em
Tóquio, no dia 6 de novembro,
e no Shirakawa Hall, em
Nagoya, em 7 de novembro.
A Camerata Vale Música che-
ga ao Japão dia 4. Marcelo
Bratke e a Camerata Vale
Música farão ensaios nos dias
anteriores ao espetáculo.

Bratke ainda fará visita a es-
colas de brasileiros no Japão,
onde abordará sobre música e
cultura do Brasil, e também o
conceito dos concertos a se-
rem realizados no Japão.

Os espetáculos fazem par-
te das comemorações do cen-
tenário da imigração japonesa
no Brasil e dos 50 anos da
Bossa Nova.

Camerata Vale Música –
Criada em 2006, a Camerata
Vale Música é uma orquestra
integrada por jovens músicos
eruditos e populares que foram
selecionados no Programa
Vale Música, da cidade de Vi-
tória, uma iniciativa de inclu-
são social através do estudo da
música. Em 2007, foram oito
apresentações. Da Sala São
Paulo ao Theatro da Paz, da
Sala Cecília Meireles ao Au-
ditório Ibirapuera, bem como
um mega concerto na praia de
Copacabana para milhares de
pessoas – nesta ocasião,
Bratke e a Camerata Vale
Música dividiram o palco com
a Orquestra Sinfônica Brasi-
leira e Kurt Masur. Em 2008,

gravaram seu primeiro DVD
durante apresentações no Au-
ditório Ibirapuera, em São
Paulo, e agora fazem a sua
estréia internacional, levando a
música de Villa-Lobos e de
Tom Jobim ao Japão.

Fernanda Takai – Fernanda
Takai é a cantora, instrumen-
tista e compositora do Pato Fu,
um grupo musical que em 2001
foi eleito pela Time Magazine
como uma das 10 melhores
bandas não-americanas do
mundo. Juntos lançaram  nove
álbuns e três DVDs no Brasil
e no exterior com a gravadora
Sony/BMG/Rotomusic.

Em dezembro de 2007, com
direção artística de Nelson
Motta e direção musical de
John Ulhoa, Fernanda Takai
lançou seu primeiro álbum solo,
“Onde brilhem os olhos seus”,
que traz canções que fizeram
parte do repertório da grande
cantora Nara Leão. Lançado
no Brasil, em Portugal e no
Japão, este trabalho venceu o
prêmio de Melhor Disco Pop
em 2007, pela Associação Pau-
lista de Críticos de Arte,  atin-

gindo grande sucesso de pú-
blico e ficando entre os CDs
mais vendidos do País.

Fernanda e Pato Fu foram
eleitos pela MTV Brazil e
Multishow como Artista Reve-
lação em 1995, e desde então
vêm acumulando vários prêmi-
os de público e de crítica por
suas gravações, shows e
vídeos. Ela  participou recen-
temente em tributos e festivais
acompanhada por ilustres no-
mes da música brasileira, como
Carlos Lyra, Roberto Menes-
cal, Leny Andrade, João Do-
nato, Marcelo Camelo, Rober-
ta Sá, Bebel Gilberto, Adriana
Calcanhoto, Fernanda Porto,
Paula Lima e Zélia Duncan.
Fernanda escreve uma coluna
de crônicas semanais para os
jornais Estado de Minas e Cor-
reio Brasiliense e recentemen-
te lançou o seu primeiro livro,
intitulado “Nunca subestime
uma mulherzinha”.

EVENTO: VILLA-LOBOS

SUNTORY HALL, TÓQUIO – DIA 6 DE

NOVEMBRO

SHIRAKAWA HALL, NAGOYA – DIA 7
DE NOVEMBRO.

DIVULGAÇÃO

Camerata é integrada por jovens músicos eruditos e populares selecionados no programa Vale Música
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Apresentação de Coral
Roppongi emociona público

Emoção, beleza e plastici-
dade. Foram esses os princi-
pais elogios que o coral japo-
nês Roppongi (The Roppongi
Men’s Chorus Club) recebeu
do público no dia 15 de outu-
bro, na Sala São Paulo. Na
ocasião, o grupo, formado por
personalidades do mundo polí-
tico e empresarial do Japão,
apresentou-se em conjunto
com o coral Canarinhos de
Petrópolis e Orquestra Sinfô-
nica da USP (Osusp) para de
1,4 mil pessoas, sendo 100 só
de staff.

Realizado pelo Instituto
Paulo Kobayashi (IPK) em
conjunto com os empresários
Chieko Aoki e Eduardo Saka-
moto, o concerto – cujo patro-
cínio foi da Camargo Corrêa e
co-patrocínio do Bradesco –
teve duração de duas horas
com um repertório pra lá de
especial: além das canções tí-
picas japonesas, o grupo nipô-
nico entoou composições em
português, resultado de um tra-
balho realizado pelo maestro
Carlos Eduardo Moreno da
Osusp. Em contrapartida, os
músicos da orquestra também
tiveram que se familiarizar
com músicas compostas, em
parte, pelo premiado composi-
tor Shigeaki Saegusa.

Formado em 1999 pelo fun-
dador da Sony Corporation,
Akio Morita, o Roppongi con-
tou, no total, com 60 músicos,
dos 200 que compõem o gru-
po. Em comum, o fato de se-
rem personalidades famosas
vindas dos negócios, da ciên-
cia, da política e das artes e
ajudar ao próximo, pois toda a
renda das apresentações do
coral é destinada a organiza-

ções e entidades beneficentes
de todo o mundo.

A apresentação promove
ainda mais o elo entre Brasil e
Japão, na visão tanto da comi-
tiva japonesa quanto dos con-
vidados brasileiros. Para o côn-
sul geral do Japão em São Paulo
, Masuo Nishibayashi, o even-
to foi, certamente, um dos mais
significativos dentro das come-
morações do Centenário. Já
para a empresária e organiza-
dora Chieko Aoki, trata-se de
“um sonho realizado em um ano
que os nikkeis estão em alta”.

Já o maestro Saegusa con-
firmou a emoção de se apre-
sentar no Brasil. Para ele, foi
uma oportunidade de selar a
união entre os dois países.
“Gostaria de parabenizar a
toda a organização e dizer que
foi uma apresentação fantás-
tica. Com toda a certeza que-
remos voltar para manter essa
união e troca de experiência”,
destacou.

Doação – Engajado na ação
social, o coral Roppongi tam-
bém participou da entrega de
doações a 10 entidades bene-
ficentes, no dia 16 de outubro,
na sede da Camargo Corrêa.
Dentre elas organizações já
tradicionais da comunidade,
caso do Kibô-no-Iê, Kodomo-
no-Sono e Ikoi-no-Sono.

Para o fundador do Institu-
to Paulo Kobayashi, Victor
Kobayashi, incentivar ações
de cunho social e, de quebra,
fomentar parcerias culturais
com o Japão é uma das for-
mas de promover a integração
de ambos os países em outras
áreas, como comercial, políti-
ca e educacional.

DIVULGAÇÃO

Apresentação em SP promoveu ainda mais o elo entre os países


