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AGENDA

A 3ª FESTA DO AÇAÍ da
Associação Okinawa de Casa
Verde acontece amanhã (27),
das 13 às 22hs (balada a partir
das 18 horas), na sede da enti-
dade (Rua Ana Ribeiro, 89 –
Casa Verde – São Paulo). En-
tre as atrações, Banda Genki
Force (músicas de anime),
taikô (grupo Ryukyu Koku
Matsuri Daiko), ioiô, sanshin e
racha de break (NGN Crew x
F3). A entrada custa R$ 8,00
e dá direito a um açaí ou um
churrasco + um refrigerante.
Quem contribuir com mais R$
2,00 estará concorrendo ao
sorteio de um DVD.

O PSIQUIATRA IÇAMI
TIBA promete dar um choque
de realidade aos visitantes no
segundo dia da Feira do Estu-
dante – Expo CIEE 2007, que
prossegue até amanhã (27), no
Pavilhão da Bienal, no Parque
do Ibirapuera, com ingresso gra-
tuito. A palestra Educação e
amor: como conviver bem com
saúde mental, acontece hoje
(26), às 11h. Mais informações
no site: www.ciee.org.br

ASSOCIAÇÃO YOSAKOI
SORAN do Brasil realiza ama-
nhã (27), das 13 às 17h, o 3º
workshop sobre coreografia
com a coreógrafa Janet Ohara,
do Grupo Balé Yuba. Janet irá
discorrer sobre as técnicas,
equilíbrio, criatividade e dinâ-
mica da dança. Destinado a
todos os grupos de Yosakoi
Soran, coreógrafos, associa-
ções e interessados na cultura
japonesa, o evento acontece no
Soho Guenki (Rua Domingos
de Moraes, 1425, Vila Maria-
na), com entrada franca. Mais
informações no email:
yosakoisoran@gmail.com

O NIKKEY CULTURAL
Grupo de Amigos São Paulo-
Liberdade promove amanhã
(27), na Lega Itálica (Praça
Almeida Júnior, 86, Liberda-
de), a partir das 18h, baile com
o tecladista e vocalista Issamu.
Antes, com início às 7h, está
programado o tradicional Ka-
raokê-Dance onde os freqüen-
tadores podem cantar suas
músicas preferidas. A entrada
custa R$ 11,00 e dá direito ao
café da manha, missoshiru
(servido às 9 e às 13h), além
de almoço e sobremesa. O
Nikkey Cultural oferece ainda
cursos de karaokê, japonês,
informática, dança de salão,
teclado,violão, guitarra,
cavaquinho e shako-dansu.
Mais informações no site:
www.nikkeycultural.com.br

O YAKISSOBA BENEFI-
CENTE do Grupo Sempre
Mulher será no próximo dia 3,
a partir das 11h30, no Buffet
Tutti Noi ((Rua Joaquim
Nabuco, 381), em São Bernar-
do do Campo. O convite ante-
cipado custa R$ 12,00 no sis-
tema sirva-se à vontade ou leve
para casa através do Drive
Thhru. Informações pelo tel.:
11/4125-3438.

O 11º BAILE DOS ANOS
70 - KUBA LIBRE  aconte-
ce hoje (26), a partir das 21 ho-
ras, no Espaço de Eventos
Hakka (Rua São Joaquim,
460), no bairro da Liberdade
em São Paulo. A Banda Appa
Tota promete uma volta ao
passado com um repertório
que inclui hits dos Beatles, Bee
Gees, Carpenters, Rolling
Stones, Creedence, Deep
Purple e muito mais. A reali-
zação é do Grupo Kuba Libre.
Mais informações pelo e-mail:
kubalibre@tomas.adm.br

Brasil e Japão podem chegar a
acordo sobre produção de etanol

DIVULGAÇÃO

Fôlego renovado –  A Toyota do Brasil apresentou nessa semana o novo motor flex que
equipará o sedã Corolla e a perua Fielder. Apesar do grande evento preparado pela marca, o
que se viu e sentiu é que a novidade veio mais como uma forma de acompanhar a tendência do
mercado nacional. Segundo o presidente da Toyota Mercosul, Shozo Hasebe, forma gastos
três anos de estudos para se chegar ao motor flexível e muita interação entre engenheiros
brasileiros e japoneses. “Trata-se de uma das mais importantes ações da montadora nos
últimos tempos. Foi ousado e, ao mesmo tempo, mantendo o nível de qualidade”, afirmou.
—————————————–—————————————–———— | pág 10

Depois de garantir vaga, Valéria Kumizaki parte
em busca da conquista da medalha no Pan

DIVULGAÇÃO

A karateca, que conquistou
uma vaga para os Jogos Pan-
americanos na categoria 53
kg, treina cerca de 5 horas
diária para voltar do Rio de
Janeiro com medalha na mo-
dalidade. Sem saber quem
serão seus adversários na
competição que acontece em
julho, Valéria, de 22 anos,
assume que a tarefa não será
das mais fáceis. “Vou dar o
melhor de mim, mas sei que
será um desafio porque todo
mundo visa a vitória”.
—————————————–—————————————–———— | pág 11
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Londrina renova laços de
cooperação com Nishinomiya

——————————————–––———— | pág 5

DIVULGAÇÃO

O prefeito de Londrina, Nedson Micheleti, e o prefeito da
cidade japonesa de Nishinomyia, Satoru Yamada, assinaram
no último dia 21 o convênio de renovação dos laços de coo-
peração entre as cidades. O termo completa 30 anos de co-
irmandade. Antes de retornar ao Japão, a comitiva participou
de diversas solenidades em Londrina e em Curitiba.

Nipo de Campinas
realizará 3ª edição
do Festival do Japão
O Instituto Cultural Nipo-
Brasileiro de Campinas reali-
za nos dias 9 e 10 de junho, a
terceira edição do Festival do
Japão. A expectativa dos or-
ganizadores é atrair um públi-
co estimado em cerca de 17
mil visitantes nos dois dias de
programação. Estão progra-
madas diversas atrações cul-
turais, além de shows musi-
cais. Destaque para a partici-
pação da cantora japonesa
Mariko Nakahira.

—————–—— | pág 5

Marcos Yamada
escreve sobre o
Mundial da Croácia
O ex-técnico e diretor do In-
tercolonial de Tênis de Mesa,
Marcos Yamada, é o mais
novo colaborador do Jornal
Nippak. A partir desta edi-
ção, ele passa a assinar uma
coluna semanal contando os
bastidores da modalidade. E
na estréia, Yamada brinda os
leitores com curiosidades do
Campeonato Mundial, direto
da Croácia. Na próxima se-
mana, Yamada faz um balan-
ço da competição.

————–—— | pág 11

Durante passagem da comiti-
va liderada pelo governador
paranaense Roberto Requião
(PMDB), assuntops comer-
ciais e econômicos deram o
tom nas conversas. Requião
reuniu-se com o executivo
Shoei Utsuda para discutir
não só a exportação do eta-
nol brasileiro como também
uma possível parceria na
construção de um alcoolduto
para escoar a produção pa-
ranaense de etanol até o Por-

Roberto Tamura assume cargo na Sabesp
e enfrenta novos desafios
O ex-prefeito de Capão Bonito (SP) Roberto Tamura foi no-
meado assessor da presidência da Sabesp. Indicado pelo
governador José Serra, o nikkei terá como meta renovar a
concessão para abastecimento e tratamento de esgoto com
os municípios que estão com os contratos vencidos. Para Ta-
mura, a experiência de oito anos como prefeito irá ser um
diferencial no novo cargo.
—————–———————–———–——— | pág 6

to de Paranaguá. A idéia é que
a  produção de combustíveis
e lubrificantes utilizem semen-
tes oleaginosas como matéria-
prima. Acompanhado de lide-
ranças da comunidade, o go-
vernador entregou também
convites à autoridades japo-
nesas para o Imin100, cente-
nário do Paraná. Pelo “andar
da carruagem”, a maioria
deve mesmo vir ao Brasil no
ano que vem para conferir os
festejos de perto.
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MARCUS IIZUKA

• Assista a palestra “Tendências
de Negócios” para Micro e Pe-
quenas Empresas no dia 31 de
maio, a partir das 19h30, com
palestra de Susana Kakuta, co-
autora do livro Trends. Conhe-
ça dicas de negócios para o fu-
turo. Interessante para “dekas-
seguis”. Local: Rua Paranaguá,
1782, em Londrina, sede da Ali-
ança Cultural Brasil-Japão do
Paraná. R$ 10,00 por participan-
te. Mais informações no Sebrae
(43) 3373-8012

• Uma mostra com cerca de 50
obras –  sendo 17 pinturas, nove
desenhos em grafite, dez traba-
lhos de spray e colagem e mais
de dez gravuras traz para o Club
Transatlântico, 5/06 à 5/07, um
dos mais importantes nomes das
artes plásticas do Japão, Yukio
Suzuki. O evento está sendo
promovido pela Corneta Ferra-
mentas, empresa alemã, que
completa 75 anos. A curadoria
está a cargo das artistas Lila
Papenburg e Sonia Bogaz, com
a coordenação de Shoko Suzuki,
viúva de Yukio, a grande
ceramista em atividade no país.
Mais informações: 11-2133-8603.

Ooops!
• A Comissão Organizadora do

Concurso de “Miss Centenário”
prorrogou o prazo de inscrição
que escolherá a representante
de Registro. Agora, as jovens
tem até o dia 15 de junho para
se candidatar nas secretarias do
Bunkyo de Registro ou na Aciar.

• O vereador Aurélio Nomura
(PV) manteve contato com a Se-
cretaria Municipal de Esportes
e encaminhou e-mail ao secre-
tário Walter Feldman e comu-
nica que o CEE Riy Uso Ogawa
e o CDC Unidos da Vila
Guarani, no Jabaquara, e o CEE
Edson Arantes do Nascimento
(Pelezão), na Lapa, foram inclu-
ídos no rol dos equipamentos
esportivos a serem reformados
na primeira etapa do programa
de recuperação. Serão aplica-
dos R$ 90 milhões na reforma
dos 445 equipamentos espor-
tivos de São Paulo.

• O Centro Cultural São Paulo foi
inaugurado em 13 de maio de
1982.  Com uma área de 46.500
metros quadrados, o local foi
projetado pelos arquitetos Luis
Benedito Telles e Eurico Prado
Lopes. A construção na topo-

grafia é o destaque da integra-
ção do espaço urbano sem agre-
dir; uma sensação de ser uma
estação de trem no lado de den-
tro ou de um barco do lado de
fora. Em 2006, recebeu cerca de
900 mil visitas.

• Implantação do “Programa da
Hora” – “hora de reciclar”, do
Bunkyo, com atividades suges-
tivas tais como: “hora de brin-
car”, “hora de malhar”, “hora de
atuar”, “hora de cantar”, “hora
de ler”. O objetivo é reunir cri-
anças de 6 a 12 anos das esco-
las públicas nas imediações do
Bunkyo, promovendo ativida-
des sócio educativas em espa-
ço de convivência. (fonte:
Bunkyonet)

• Na festa do Caqui de Piedade,
segundo os organizadores, o
público aproximado foi de 50 mil
pessoas.

• Confira a exposição no Museu
de Arte Contemporânea da USP
a exposição Arte e Antropolo-
gia, curadoria  Cristina Freire e
Helouise Costa, até 19/08. En-
trada Gratuita, mais informa-
ções: 11-3091-3039 ou pelo site
www.mac.usp.br

BUNKA MATSURI - No domingo (20) sem o frio típico de outono, aconteceu o Bunka
Matsuri, na Sociedade da Brasileira da Cultura Japonesa e de Assistência Social. Com o
público aproximado de  18 mil e entrada gratuita, os participantes conheceram a exposição da
roupa tradicional de casamento japonês  e acessórios, demonstração de artes marciais, dan-
ças e shows musicais, oficina de origami, sumiê, shodô, entre outros. A área de alimentação
também estava concorrida, principalmente para degustar o  udon e o takoyaki.

Dedicados voluntários na produção do yakissoba e as nobres voluntárias preparando os tempurás

Osamu Matsuo, Kyoko Nakagawa, Ana Silvia
Santos e Cristina Parrella

Reimei Yoshioka, Sunao Sato e Marcelo
Hideshima

Variadas gerações jogam o milenar shogui

O grupo de Taiko, Wadaiko Shô deu início a abertura das comemorações em cima de um trio elétrico

CCSP - Dia 12, o Centro Cultural São Pau-
lo, ao lado da estação do metrô Vergueiro,
comemorou seus 25 anos com várias atrações
culturais. A especial mostra de fotografia, com
ensaios da edificação de fotógrafos convida-
dos, além de shows musicais fizeram parte da
programação cultural.

Detalhe interno do CCSP

Registro do processo da
construção do CCSP

Mario Kamimura (coordenador do evento), Masuo
Nishibayashi (cônsul geral do Japão em SP), Re-
nato Amary (Dep Federal) e Renato Jose Tadeu de
Resende (prefeito da cidade de Piedade) durante
abertura do evento

Yassuo Sakaguti, Jiro Kuni, Hikari Inoue e Tsuneo
Hoshikuno. O agricultor Hikari Inoue faz uma
doação da pedra comemorativa dos 60 anos da
Associação C. E. da cidade Piedade.

Os belos caquis premiados na exposição. Produtores da região comercializam as frutas.

PIEDADE - Dia 18 aconteceu na cidade de Piedade (a 100 km de São Paulo), a abertura da
7ª Festa do Kaki Fuyu, com presença de autoridades locais e convidados. O evento fez parte
das comemorações do aniversário da cidade, que completou 167 anos.

Kokei Uehara, presidente do
Bunkyo

O projeto de reciclagem, chama-
do “Programa da Hora/Bunkyo”
distribuiu vasos de garrafa PET.

O “vôo da borboleta“, no hall do
auditório, chamou a atenção

Público participou de oficinas
como a de sumiê
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RELAÇÕES BILATERAIS

Já tive oportunidade de
me manifestar à respeito,
mas, considerando inúmeras
solicitações, julguei necessá-
rios alguns esclarecimentos.

É muito comum, principal-
mente, entre as famílias japo-
nesas deixar todo o patrimô-
nio para o filho mais velho,
atendendo velho costume que
reinava no Japão antes da
guerra. Trouxeram os imi-
grantes japoneses em sua ba-
gagem cultural o tal pensa-
mento.

Para passar todo o patri-
mônio para um só filho, é ne-
cessário que os demais con-
cordem e, se casados forem,
que suas respectivas esposas
anuam com tal ato.

Por outro lado, toda a trans-
missão de bens móveis e
inoveis está sujeita ao Imposto
de Transmissão Causa Mortis
e de Doação (ITCMD).

Tenho sido procurada, na
verdade, por casais de velhi-
nhos, que lamentavelmente,
doaram todo o seu patrimô-
nio ao filho mais velho e por
dois motivos muito comuns fi-
caram à míngua porque:

a) o filho mais velho ou o
filho que recebeu todo o pa-
trimônio o dilapidou por com-
pleto, ou por má gestão ou por
perdulário;

b) o filho que recebeu a
doação falece e sua esposa,
a viúva, não se sente na obri-
gação de cuidar dos sogros,
pais do filho falecido.

Aqui, duas observações a
serem colocadas:

a) se o casamento do fi-
lho falecido era sob o regime
da comunhão parcial ou total
dos bens;

b) e que os pais são her-
deiros de filhos se outros des-
cendentes não existirem.

E, lamentavelmente, não
raras vezes, os demais filhos,
se existirem, não se sentem
obrigados por não terem sido
agraciados com qualquer par-
cela do patrimônio dos pais,
que muitas vezes ajudou a for-
mar e se sentiram prejudica-
dos quando somente o mais
velho fora beneficiado.

Tenho assistido, com mui-
ta tristeza, famílias se desin-
tegrarem por tal motivo. Mas,
ao mesmo tempo, com alívio,
assisto aquele filho, o mais hu-
milde, acolher com carinho
seus pais, embora nada rece-
besse materialmente, mas,

com certeza, com seu gesto
recebera uma formação sem
preço, calcada em amor e
humanidade.

Algumas famílias, errone-
amente, para evitar futuro in-
ventário saem à procura de
alternativas para destinar an-
tecipadamente o patrimônio
amealhado.

Como já dissemos, a doa-
ção está sujeita ao mesmo im-
posto que se pagaria no in-
ventário. A opção pelo testa-
mento, também,  está  sujeito
a futuro pagamento do impos-
to, pois, ocorrida a morte,
abre-se o testamento e ao
depois sujeita-o ao inventário,
onde se pagará o imposto de
transmissão. No testamento,
se pode dispor, da metade dos
bens, a outra metade chama-
se legítima que deve ser pre-
servada aos herdeiros. Aqui
um esclarecimento; os testa-
mentos lavrados na vigência
da antiga lei civil devem ser
revistos para serem adequa-
dos e ratificados, mormente
em relação às cláusulas res-
tritivas ao teor do art. 2042
do Código Civil vigente.

O que tenho aconselhado
aos pais, guardadas as pecu-
liaridades de cada caso, para
não fazer qualquer doação
antecipada, pois, a lei é sá-
bia, neste particular.  Os pais
têm direito de preservar até
a sua morte os bens que con-
quistaram, e, tenham certeza,
que os conflitos familiares
começam a surgir quando se
fala em doar o que e a quem.

Se a preocupação é para
não pagar imposto, qualquer
doação em vida a ele está su-
jeita. E ademais, os filhos vão
herdar um patrimônio, que
muitas vezes não contribuí-
ram para formá-lo, e é justo,
que arquem pelo menos, com
a despesa para recebê-lo.

Os bens são adquiridos na
juventude para que possam
ser usados, se necessários, na
velhice.

Podem ter certeza, os ido-
sos com bens, em regra, são
melhores tratados do que
aqueles que nada possuem. É
um direito serem titulares  da-
quilo que conquistaram com
trabalho e sacrifício. Infeliz-
mente, a sociedade só respei-
ta quando há cifrões atrás, e,
não assume o que deveria as-
sumir: cuidar de seus idosos,
independente de qualquer in-
teresse.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

ANTECIPAÇÃO DA HERANÇA

De olho na expansão do
mercado turístico nacional e
japonês, o ministério do Turis-
mo, por meio da Embratur
(Instituto Brasileiro de Turis-
mo), quer aproveitar ainda as
comemorações do Centenário
em 2008 para promover o Bra-
sil no Japão.

Desde março deste ano, o
Escritório da Promoção do
Mercosul no Japão (EBT-Ja-
pão/Jmpo) é um dos integran-
tes da Jata (Japan Association
of Travel Agents), em planos
de ações que incluem 12 ope-
radoras de turismo e agências
de viagem. A idéia é que cada
uma tracem planos de promo-
ção para fomentar negócios. O
executivo do EBT, Laércio
Branco, acredita que a parti-
cipação da Embratur é muito
relevante. “Agora temos um
canal direto com os operado-
res e grandes agências de via-
gem que estão encarregados

de fazer a promoção do cen-
tenário no Japão”. O Escritó-
rio tem acesso direto aos ou-
tros integrantes do comitê e
garante o apoio necessário à
comercialização dos destinos
turísticos brasileiros no Japão.

Além de participar das reu-
niões do Comitê, o que permi-
te obter informações de ope-
radores que estão promoven-
do o Brasil junto a seus clien-
tes japoneses, o EBT faz visi-
tas periódicas a operadoras e
agências de viagens do Japão.
A intenção é integrar ações e
unir forças na promoção do
Centenário da imigração. Das
ações conduzidas pelo Escri-
tório, podem ser citadas a ela-
boração de material promoci-
onal sobre o centenário, em
japonês, e a negociação com
a companhia aérea JAL para
disponibilizar informações so-
bre o centenário nos vôos Ja-
pão/Brasil.

CENTENÁRIO

Embratur aproveita centenário
para promover o Brasil

Requião discute construção de
alcoolduto em parceria com Japão

Na chegada ao Japão para
conversas sobre negócios e
divulgação do Imin 100 – o
Centenário paranaense, a co-
mitiva liderada pelo governa-
dor paranaense Roberto Re-
quião (PMDB) logo tratou de
estreitar relações com a
Mitsui, um dos maiores grupos
empresariais do Japão e poten-
cial parceiro do Brasil na ques-
tão da utilização do biodiesel
nacional.

Requião reuniu-se com o
executivo Shoei Utsuda para
discutir não só a exportação do
etanol brasileiro como também
uma possível parceria na cons-
trução de um alcoolduto para
escoar a produção paranaen-
se de etanol até o Porto de Pa-
ranaguá. A idéia é que a  pro-
dução de combustíveis e lubri-
ficantes utilizem sementes ole-
aginosas como matéria-prima.

O grupo Mitsui é dono de
24,5% das ações da Companhia
Paranaense de Gás
(Compagás), empresa de eco-
nomia mista cujo acionista ma-
joritário é a Copel Participações,
que detém 51% dos papéis. No
Brasil, a Mitsui também é sócia
da Companhia Vale do Rio
Doce e da Companhia Siderúr-
gica Nacional. O grupo tam-
bém é acionista de duas das
maiores indústrias japonesas,
Toyota e Mitsubishi, e mantém
investimentos em empresas de
alimentos, papel e celulose, pro-
dutos químicos, transportes e
telecomunicações.

No encontro com o gover-
nador, Shoei Utsuda disse que
o Japão desenvolve estudos
para adotar o etanol ou um
subproduto menos volátil como
sua nova matriz energética.
Nesse caso, o Brasil deverá ser
um dos principais fornecedores
do produto. O alcoolduto discu-
tido entre Requião e Utsuda
deverá ser construído em par-
ceria com a Associação de Pro-
dutores de Álcool e Açúcar do
Paraná (Alcoolpar).

O presidente da Alcopar,
Anísio Tormena, acredita que
as reuniões realizadas por Re-
quião no Japão podem garan-

delo japonês de televisão digi-
tal pelo governo brasileiro. Para
o executivo da Mitsui, ela am-
plia o horizonte para o desen-
volvimento de novas parcerias
entre empresas dos dois países.

O governador explicou a
Utsuda os investimentos reali-
zados pelo Governo do Paraná
no Porto Público de Paranaguá
e falou do incentivo à produção
da soja convencional e orgâni-
ca, largamente consumida pe-
los japoneses. Ao final da visi-
ta, Requião convidou o execu-
tivo para participar das come-
morações dos 100 anos da imi-
gração japonesa e para conhe-
cer o Litoral paranaense.

Requião visitou o presiden-
te da Mitsui acompanhado
pelo embaixador brasileiro no
Japão, André Amado, o chefe
do Setor Político da Embaixa-
da, Augusto Pestana, o chefe
do escritório do Itamaraty em
Curitiba, Sergio Couri, os de-
putados estaduais Alexandre
Curi e Luiz Nishimori e o pre-
feito de Fazenda Rio Grande,
Antonio Wandscheer.

tir ao Paraná um dos maiores
compradores de álcool com-
bustível no mercado externo.
“O contato com os japoneses
começou há alguns anos e eles
buscam a garantia de forneci-
mento para mudar sua matriz
energética”, diz.

“Como estamos num pro-
cesso de expansão nacional de
produção, podemos garantir a
regularidade no fornecimento
que eles necessitam”, afirma To-

mena. O Japão consome cerca
de 60 bilhões de litros de gaso-
lina por ano e algumas provín-
cias já estudam a adição de ál-
cool. “A adição de apenas 3%
de álcool na gasolina num dos
grande mercados do mundo sig-
nifica uma quantidade conside-
rável do produto”, avalia.

Televisão digital — No en-
contro, Utsuda e Requião dis-
cutiram ainda a adoção do mo-

Encontro de Requião com empresários discutiu uso de etanol

DIVULGAÇÃO

A vice-ministra de Relações
Exteriores do Japão, Midori
Matsushima, elogiou na última
terça-feira (22) os investimentos
realizados pelo Governo do Pa-
raná no Porto Público de Para-
naguá. Midori reuniu-se com o
governador Roberto Requião e
sua comitiva, em Tóquio, e dis-
se que modelo semelhante é ado-
tado pelo governo japonês nos
portos públicos do País.

Na visita, Requião entregou
ao governo do Japão convite
para as comemorações dos 100
anos da imigração japonesa no
Brasil. Na segunda-feira (21), o
governador, a primeira dama
Maristela Requião, o embaixador
brasileiro no Japão, André Ama-
do, e o deputado estadual Luís
Nishimori levaram o convite a in-
tegrantes da família imperial ja-
ponesa, que já confirmaram pre-
sença nas comemorações.

No encontro com a ministra,

Vice-ministra japonesa recebe convite para 2008 e
elogia investimentos paranaenses

Requião fez uma breve explana-
ção sobre a economia paranaen-
se, falou do incentivo do gover-
no à produção da soja convenci-
onal — largamente empregada na
culinária japonesa — e apresen-
tou dados do intercâmbio tecno-
lógico entre instituições do Japão
e o Instituto de Tecnologia do Pa-
raná (Tecpar).

Midori Matsushima afirmou

que o centenário da imigração ja-
ponesa simboliza a profunda in-
tegração entre os dois países, e
disse estar honrada por receber
um descendente de japoneses
que exerce um importante cargo
público no Brasil, referindo-se ao
deputado Luís Nishimori. Para a
ministra, as perspectivas de cres-
cimento do Brasil no início do
século 21 são animadoras.

Vice-ministra (centro) recebeu convite para participar de Centenário

DIVULGAÇÃO

Desde o mês passado, ja-
poneses estiveram em terras
brasileiras participando do In-
tercâmbio do Grupo de Estu-
dos, IGE, do Rotary Internati-
onal. Um programa que foi
realizado entre os distritos 2620
do Japão e 4430 do Brasil que
visa proporcionar aos inter-
cambistas conhecimentos pro-
fissionais, bem como costumes
e cultura, em território estran-
geiro.

Durante 30 dias, o grupo se
hospedou em residências de
rotarianos e puderam ter con-
tato com os brasileiros e
nikkeis. Nessa estada, o que
mais os impressionou foi a boa
receptividade e o calor da so-
ciedade verde-amarela.

Assim como os primeiros
imigrantes que chegaram no
país, o choque cultural foi ine-
vitável. Logo em pequenos
gestos como cumprimentos
com um beijo no rosto ou um
abraço chamaram bastante a
atenção deles. “Assustou um
pouco, mas gostei muito desse
jeito caloroso daqui [Brasil]”,
revelou o team-leader [líder
rotariano do grupo], Suichi Ya-
maoka, 66, aos risos com a
equipe toda concordando.

Cada integrante leva do país
o carinho e as experiências
que adquiriram aqui. Eri
Kubota, 26, trabalha na plan-
tação de uvas de sua família.
E já que o país tem crescido
nesse ramo, ela quis constatar

o cultivo e absorver experiên-
cias para serem aplicadas do
outro lado do mundo.

Quem se sentiu atraído por
um outro ponto forte foi o pro-
fessor da Escola Técnica de
Aeronáutica Yasutaka Umeki,
26. Apaixonado por aviões,
Umeki conheceu a Embraer
(Empresa Brasileira de Aero-
náutica) e confessa a surpre-
sa em ver que há muitas pes-
soas esforçadas que se dedi-
cam a progredir a nação. “Ti-
nha que vir para ver tudo isso
e tirar a impressão ruim que
tinha sobre o perigo das ruas”,
revela.

Hisano Hori, 31, trabalha na
Fundação de Intercâmbio In-
ternacional de Hamamatsu,
onde lida com japoneses e de-
kasseguis em projetos para

que ambos convivam em har-
monia. “Achava que já conhe-
cia o povo brasileiro, mas ao
vir para cá percebi que havia
muita coisa para conhecer. Fi-
quei admirada com calor das
pessoas e entre pais e filhos,
da qual vi”, contou. Ela ainda
acrescenta que no Japão, as
relações afetivas poderiam ser
mais abertas como acontece
no Brasil.

O monge budista e também
professor primário Mitsuhito
Hata, 29, ficou admirado com
a vontade dos profissionais em
sempre tentar melhorar ao vi-
sitar as escolas de ensino infan-
til. Ele afirma que é grato pela
chance de ter esse contato e
leva a experiência para ser
compartilhado com os outros.
Inscrições abertas - E para

quem quiser participar do IGE
do Rotary, a Fundação Rotá-
ria, por meio do Distrito 4430,
está com as inscrições aber-
tas até o dia 31 de maio para o
programa que irá acontecer de
18 de outubro a 17 de novem-
bro deste ano no Japão.

A seleção será feita duran-
te o mês de junho. Os candi-
datos devem ter idade entre 25
e 40 anos, formação superior,
atuar em sua área há pelo
menos dois anos e não fazer
parte do Clube Rotary. É fun-
damental a fluência no idioma
inglês e desejável o conheci-
mento no idioma japonês.

A equipe escolhida será
acompanhada por um “team-
leader” [líder do grupo] rotari-
ano [integrante do Clube
Rotary], e subsidiada pelo pro-
grama por quatro semanas.
Nesse período, os intercambis-
tas irão visitar instituições, ob-
servar como suas profissões
são exercidas e estudar o modo
de vida do Japão, estabelecen-
do amizade entre os dois
paises e uma troca de infor-
mação profissional.

Mais informações e reque-
rimento para candidatar-se
podem ser encontradas no site:
www.rotary4430.orgbr/ige. E
para saber qual o clube mais
próximo, a fim de apresentar
a documentação, consulte o
link: www.rotary4430.org.br/
clubes

(Cibele Hasegawa)

ROTARY

Intercambistas japoneses se impressionam com a recepção
calorosa no Brasil

JORNAL NIPPAK

Grupo visitou entidades e se surpreendeu com receptividade
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PATRIMÔNIO

Com um programa de
revitalização lançado
em meados de 2004, a

Sociedade Brasileira de Cultu-
ra Japonesa e de Assistência
Social (Bunkyo) traz agora al-
guns dos resultados obtidos
com as reformas realizadas no
Pavilhão Japonês. Trata-se do
livro referente ao local, que
oferece um panorama comple-
to de suas instalações, jardim
e monumentos, bem como traz
o acervo atualizado das obras
que hoje estão expostos.

 Com 110 páginas, a obra
traz textos apresentando cada
parte do Pavilhão, permeados
de fotos do acervo. A idéia de
renovar o catálogo, segundo
os organizadores do livro, vem
de encontro com o principal
interesse do Bunkyo: a de
mostrar um dos principais es-
paços destinados à divulgação Local passou por reformas para continuar divulgando cultura

REPRODUÇÃO

Livro sobre Pavilhão Japonês é lançado em SP

da cultura japonesa em São
Paulo. “Fizemos um trabalho
muito bom à frente do Pavi-
lhão e que agora poderemos
mostrar os resultados”, expli-
ca o coordenador da comis-
são do Pavilhão Japonês, Léo
Ota.

Eduardo Goo Nakashima,
que também fez parte do con-
selho editorial da obra, expli-
ca que desde a concepção até
o formato final do livro demo-

rou cerca de três anos. Ainda
de acordo com ele, trata-se de
uma publicação bilíngüe, em
português e japonês, com ên-
fase mais no primeiro idioma,
para buscar mais entendimen-
to aos leitores ocidentais so-
bre a cultura japonesa. Em ja-
ponês, os textos trazem um re-
sumo explicativo ou legenda
das fotos.

Ao preço de R$ 30,00, o
livro estará à venda no pró-
prio local e também na sede
do Bunkyo (rua São Joaquim,
381, Liberdade, São Paulo). A
arrecadação será revertida
para a manutenção do Pavi-
lhão, que espera vender de-
zenas de cópias para ajudar
na preservação do local, hoje
já cinqüentenário. “Em nossa
última gestão, uma das priori-
dades era de dar mais aten-
ção ao Pavilhão Japonês. Foi

o que fizemos. È um dos sím-
bolos da cultura japonesa em
São Paulo e também no Bra-
sil”, diz o presidente do Bun-
kyo, Kokei Uehara.

Para ele, a manutenção do
Pavilhão Japonês nada mais é
do que manter os laços de
amizade entre Brasil e Japão.
“O Pavilhão foi construído
conjuntamente pelo governo
japonês e pela comunidade
nipo-brasileira, sendo doado à
cidade de São Paulo, que, na
época, comemorava seu 4º
centenário de fundação, em
1954. É um monumento que
sela o propósito de fortaleci-
mento da amizade entre brasi-
leiros e japoneses. Não pode-
mos deixar de lado um local tão
especial, principalmente para
os mais jovens, que podem
conhecer aspectos da cultura
japonesa”, diz Uehara.

VIAGEM

William Woo retorna de missão no Haiti
O deputado federal

William Woo voltou na se-
mana passada de uma mis-
são oficial do Haiti, como
membro titular da  Comis-
são de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, a convi-
te do Ministério da Defesa.
O grupo, composto por seis
parlamentares, contou  com
membros do Ministério da
Defesa e outras frentes po-
líticas e de cooperação.

Durante a visita, Woo ve-
rificou que a imposição da
paz é sentida em todo Haiti.
A população já tem a tran-
qüilidade de andar nas ruas
principalmente após opera-
ções da Força Jauru ter sido
autorizada pela ONU (Orga-
nização das Nações Unidas) o
emprego da força para anula-
ção de todas as gangues exis-
tentes, tendo assim Cité Soleil
sob controle. Agora a maior
conquista será a reconstrução
do pais, tanto no sentido físico
como hospitais, estradas, esco-
las, universidades, delegacias de
policia como no sentido estru-
tural, ter novamente a popula-
ção confiança nas instituições
necessárias para o país na bus-
ca da democracia.

Além da ação militar as
Forças Armadas do Brasil tem
efetuado ações sociais e cívi-
cas como a presença da Com-
panhia de Engenharia do Exér-
cito Brasileiro já tem sido sen-
tida na construção de equipa-
mentos comunitários e na pa-
vimentação de estradas. “As
Forças Armadas do Brasil se
destacam pelo carisma con-
quistado com toda a popula-
ção, e a grande satisfação de
ver a contribuição que estamos
dando a este país”, disse o de-

putado nikkei.
Na equipe contava com

apoio do nikkei Major Aviação
Mauro Ido a qual o Deputado
William Woo relatou que
“como nissei, a alegria de en-
contrar Major Ido e ver o seu
profissionalismo na missão or-
gulha a todos nós da comuni-
dade nipo-brasileira”.

O país de colonização fran-
cesa, desde a independência
tiveram vários governantes,
somente um terminou o seu
mandato, os demais foram as-
sassinados, depostos ou renun-
ciaram. Em 29 de fevereiro de
2004 Jean Bertrand Aristide
deixou o país, com isso o pre-
sidente da Suprema Corte
Bonifácio Alexandre requisitou
assistência da ONU. Em 01 de
junho de 2004 o Conselho de
Segurança da ONU estabele-
ceu a Missão das Nações Uni-
das para a Estabilização no
Haiti Minustah que tem a sua
força militar Force
Commander  o brasileiro Gen.

Deputado encontrou-se com garotos haitianos durante visita

Bda. Carlos Alberto dos San-
tos Cruz. Dos 7200 soldados
de 19 países o maior contin-
gente é do Brasil com 1200
soldados. O Haiti sofre com  a
falta de energia, água, a ausên-
cia do estado é enorme. Cer-
ca de 80% da população
haitiana vive abaixo da linha de
pobreza, 47,1% de analfabetos,
6% dos adultos contaminados
com o vírus da AIDS e a mor-
talidade infantil atinge 76 a
cada mil crianças.

O deputado federal Walter
Ihoshi (DEM-SP) foi o desta-
que de um almoço oferecido
pelo Sindicato Rural Patronal
de Registro, no final de abril.
Convidado pelas lideranças
regionais para participar do
encontro, Ihoshi aproveitou a
ocasião e conversou com os
agricultores a fim de se apro-
fundar sobre os problemas
agrícolas do Vale do Ribeira.

“Queria entender todas as
dificuldades enfrentadas pelos
agricultores para, posterior-
mente, buscar uma solução
junto aos governos federal e
estadual”, explicou o parla-

mentar. “De nada adianta fi-
car em Brasília se eu não sou-
ber do que a população neces-

sita”, completou.
Ihoshi foi recebido pelo pre-

sidente do Sindicato, José de

POLÍTICA

Deputado Ihoshi é homenageado no Vale do Ribeira; viagem ao Japão foi produtiva

Ihoshi entrega presente ao prefeito de Kumamoto, Seishi Koyama

Paula Teixeira, pelo prefeito de
Registro Clóvis Vieira Mendes,
pelos vereadores Francisco
das Neves e Nilton Hirota, por
lideranças dos Democratas,
pelo deputado estadual Salo-
mão Pereira, e pelos líderes da
região, como Rubens Takeshi
Shimizu, Waldi Cordeiro e
Satoru Sassaki.

“A presença do deputado
Walter Ihoshi foi muito elogia-
da por todos os presentes e
reforça seu comprometimen-
to com o Vale do Ribeira.
Quem não conhecia Ihoshi se
surpreendeu com seu carisma
e sua simplicidade, qualidades
marcantes no deputado”, res-
saltou Sandro Yamada, um dos
organizadores do evento.

O almoço, que teve como
objetivo conscientizar os agri-
cultores sobre a importância do
recolhimento do guia da Con-

federação Nacional da Agricul-
tura (CNA), também contou
com a presença e o apoio da
BANAER Pulverização Agrí-
cola, da Associação dos Pro-
dutores de Pupunha do Vale do
Ribeira, da Associação dos Pro-
dutores de Flores e Plantas
Ornamentais do Vale do Ribei-
ra e da Associação dos Bana-
nicultores do Vale do Ribeira.

Japão – Já no Japão, onde foi
para estreitar laços com gover-
nantes e população japonesa,
Ihoshi foi calorosamente rece-
bido pela província de Kuma-
moto, no dia 13 de maio.
Recepcionado pelo vice-gover-
nador, Hiromasa Yasuda e pelo
prefeito da Capital, Seishi Ko-
yama, o deputado nikkei ressal-
tou durante o encontro a satis-
fação em voltar para a terra de
seu pai, Migaku Iihoshi.

Na sede da Prefeitura de
Kumamoto, Ihoshi também
deu entrevistas a diversos ve-
ículos de comunicação, dentre
eles, o Kumamoto Nichinichi
Shimbun (Diário de Kumamo-
to), um dos mais importantes
da ilha de Kyushu. Na coleti-
va, o parlamentar falou sobre
o motivo de sua viagem, des-
tacou a importância do inter-
câmbio cultural e socioeconô-
mico entre Brasil e Japão,
enfatizou as comemorações do
Centenário da Imigração Japo-
nesa e a alegria de estar, mais
uma vez, na província onde seu
pai nasceu e cresceu.

Ihoshi, que mantém os há-
bitos e as tradições japonesas
ensinadas por seus pais, visi-
tou o túmulo de seus ancestrais
antes de ir partir para Tóquio,
onde cumprirá uma jornada de
compromissos.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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JANTAR DE RECEPÇÃO –
A Aliança Cultural Brasil-Ja-
pão do Paraná e a Liga Des-
portiva e Cultural Paranaen-
se oferecerão um jantar de
Boas-Vindas ao novo cônsul
geral do Japão no Paraná,
Soichi Sato. O jantar por ade-
são será no dia 15 de junho
(sexta-feira) na sede social da
Aliança, na Rua Paranaguá,
1782, em Londrina. Outras
informações com Márian pelo
telefone: 43/3324-6418.

IMIN-99 – A Aliança e a Liga
estão convidando os associa-
dos da entidades filiadas a par-
ticiparem da solenidade do
Imin- 99 a realizar-se no dia
16 de junho, a partir das 14
horas na sede do Imin-Cen-
ter, em Rolândia.  Na progra-
mação consta o “ireisai” –
culto aos pioneiros falecidos,
inauguração de monumento
de “Tanka”, solenidade do
Imin-99 e coquetel. Estará
presente no ato o novo cônsul
geral do Japão no Paraná,
Soichi Sato, o prefeito da ci-
dade Eurides Moura, deputa-
dos federais, estaduais, prefei-
tos, vice-prefeitos e vereado-
res nikkeis de várias cidades
do Paraná.

BUNKA MATSURI – No
próximo dia 29 de maio (ter-
ça-feira), a partir das 19h30,
a Aliança Cultural Brasil-Ja-
pão do Paraná estará lançan-
do o 1º “Bunka Matsuri” com
apoio da Caixa Econômica
Federal. Na ocasião será fei-
ta uma palestra e haverá mos-
tra de ikebana, shuji, origamis
e apresentação de taiko, dan-
ças e artes marciais. O ingres-
so é livre e será oferecido um
coquetel aos presentes.

CONSULADO ITINERAN-
TE – Será no dia 2 de junho
com início às 9h30 o Consu-
lado Itinerante Japonês, “Con-
sulado Por Um Dia”, na sede
da Aliança Cultural Brasil-Ja-

pão do Paraná, na Rua Para-
naguá, 1782, em Londrina. As
pessoas que precisam provi-
denciar passaporte japonês,
vistos, registros e outros, de-
vem procurar a Aliança nes-
se dia.

EXPOSIÇÃO AGRÍCOLA
DA ACEL – A tradicional Ex-
posição Agrícola da Acel será
nos dias 7 a 10 de junho na
sede social nas proximidades
do Aeroporto. Segundo os or-
ganizadores esperam-se mi-
lhares de visitantes para co-
nhecer os importantes produ-
tos agrícolas da região, sabo-
rear os pratos típicos da Ter-
ra do Sol Nascente e apreci-
ar as várias atividades cultu-
rais artísticas e esportivas. No
dia 10 às 9 horas será realiza-
do “ireisai” culto em memó-
ria dos pioneiros falecidos.

 EXPOSIÇÃO AGRÍCOLA
DE URAÍ – Nos dias 9 e 10
de junho será realizado a 54ª
Exposição Agrícola e Indus-
trial de Uraí numa realização
da Prefeitura Municipal de
Uraí e Associação Cultural e
Esportiva de Uraí, com apoio
da SEAB. Será na sede da
ACEU – Kaikan e contará
com muitas atrações culturais
e praça de alimentação de
comidas típicas japonesas.

64ª EXPOASA – Numa pro-
moção da LACA – Liga das
Associações Culturais de
Assai e apoio da Prefeitura
Municipal de Assai, Seab,
Banco do Brasil, Sama e
Secções será realizado nos
dias 15, 16 e 17 de junho no
Centro Poliesportivo Yonezo
Ueno a tradicional Expoasa,
com Exposição Agrícola, de
Ikebana, Estandes Comerci-
ais, Maquinários Agrícolas e
Veículos. Vai ter Praça de Ali-
mentação, Apresentação de
Taiko e Matsuri Dance. Aber-
tura oficial às 10 horas do dia
16 de junho de 2007.

PARANÁ

Informativo da Aliança Cultural Brasil-Japão do Paraná
e da Liga Desportiva e Cultural Paranaense

Com o apoio da
Casa da Agricultu-
ra da Prefeitura
Municipal de Regis-
tro, produtores ru-
rais da cidade estão
usando a mucuna,
leguminosa que é
uma arma importan-
te no enriquecimen-
to do solo. Além
desse fator, evita o
desenvolvimento de
plantas invasoras
na lavoura, a erosão
nos terrenos com
declives acentua-
dos, enriquece o
solo e produz se-
mentes em grande
quantidade, que ser-
vem de alimento
para o gado. Todos
esses fatores aliados vêm cha-
mando a atenção de muitos
produtores que tem economi-
zado muito e produzido mais.

É o caso de Massami
Sugiuchi, produtor de orgânico
há seis anos que usa a mucuna
como adubação verde e está
produzindo cada vez mais e
melhorando os lucros. O refle-
xo disso pode ser visto em suas
plantações de tomate, berinje-
la, pepino, vagem, couve, alfa-
ce, hortaliças e frutosas. O en-
genheiro agrônomo da Casa da
Agricultura, Sidenei França
explica que a mucuna compõe
uma biomassa, a matéria ver-
de, vinda do solo que desenvol-
ve a cadeia alimentar que vai
recuperar áreas danificadas, fa-
cilitando o desenvolvimento de
microorganismos que desinto-
xicarão o solo.

Segundo ele, a Casa de
Agricultura já vem conscienti-
zando o produtor ao longo dos
últimos dois anos e incentiva a
produção da leguminosa, a par-
tir da compra de sementes na
Casa da Agricultura que não
passa dos R$ 4,00 o saco de
dois quilos.

A mucuna é uma legumi-
nosa originária da Ásia, seu de-
senvolvimento é exuberante:
semeada ao pé de uma árvore
de 15 a 20 metros de altura, é
capaz de cobri-la inteiramente
com sua folhagem abundante,
também impressiona a produ-
ção de sementes, que em al-
guns casos, chega a três tone-
ladas por hectare. Em Regis-
tro, a mucuna vem sendo usa-
da como adubação verde e
forragem tropical, com resul-
tados animadores.

CIDADES/REGISTRO

Casa da Agricultura de Registro
incentiva uso da mucuna

Produtores mostraram animação com adubo

DIVULGAÇÃO

O prefeito de
Mogi das Cruzes,
Junji Abe, conver-
sou com dois gru-
pos de empresári-
os em seu gabine-
te, no último dia
22, sobre o proje-
to de construção
do Parque Cente-
nário. Junji vem
solicitando apoio
da iniciativa priva-
da para a obra, que está or-
çada em R$ 1 milhão e será
uma homenagem de Mogi das
Cruzes aos 100 anos da imi-
gração japonesa ao Brasil –
data que será comemorada
oficialmente no dia 18 de ju-
nho de 2008.

Desde a formação da As-
sociação Pró-Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil,
instituída por decreto munici-
pal em março deste ano, Junji
vem participando de reuniões
do tipo. O objetivo do prefeito
é que os recursos necessários
à obra sejam arrecadados até
o final deste ano, para que o
parque esteja pronto até maio
de 2008. A solicitação é para
que cada empresa auxilie o
projeto dentro de suas possibi-
lidades.

Junji tem observado que o
projeto possui grandiosidade à
altura da data e será um espa-
ço de contemplação da natu-
reza: haverá árvores típicas
brasileiras e japonesas, como
a cerejeira e o pau-brasil. O
prefeito tem demonstrado oti-
mismo com as reuniões. “Os
empresários gostaram do pro-
jeto e estamos satisfeitos com
os resultados destes encon-
tros”, completou.

União – Os deputados esta-
duais Marco Aurélio Bertaiolli
e Luis Carlos Gondim Teixeira
e o presidente da Câmara
Municipal, José Antonio Cuco
Pereira, participaram no dia 21
de uma reunião com o prefei-
to Junji Abe em seu gabinete.
Na pauta do encontro estava
uma lista de reivindicações
para o município junto ao Go-
verno do Estado. A intenção do
grupo é iniciar um trabalho
conjunto, visando a obter mais
resultados para a cidade.

“Este encontro foi importan-
te por vários aspectos, mas o
principal é a união de todas as
forças políticas de nossa cida-
de pela busca de melhorias
para Mogi das Cruzes e todo
o Alto Tietê, já que são pedi-
dos de alcance regional”, ex-
plicou Junji.

Durante a reunião, prefei-
to, deputados e o vereador as-
sinaram um ofício conjunto ao
vice-governador Alberto
Goldman, que também respon-
de pela Secretaria Estadual de
Ciência, Tecnologia  e Desen-
volvimento Econômico. O pe-
dido é referente à implantação
de uma Faculdade Estadual de
Tecnologia (Fatec) no municí-
pio.

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Junji debate com empresários
sobre Parque Centenário

DIVULGAÇÃO

Autoridades em encontro com Junji Abe

OInstituto Cultural Nipo-
Brasileiro de Campinas
realiza nos dias 9 e 10

de junho, em sua sede, a ter-
ceira edição do Festival do Ja-
pão. A expectativa dos orga-
nizadores é atrair um público
estimado em cerca de 17 mil
visitantes. Segundo o presiden-
te do Nipo de Campinas, Ta-
dayoshi Hanada, além de di-
vulgar a cultura japonesa, o
evento tem como objetivo co-
memorar os 99 anos da imigra-
ção japonesa no Brasil e a Se-
mana da Comunidade Japone-
sa em Campinas, lei municipal
de autoria do vereador Luis
Yabiku (PDT).

Inspirado no Festival do
Japão realizado na Capitã, o de
Campinas também conta com
atrações que prometem quem
procura uma programação di-
versificada. “Teremos shows
com os mais renomados can-
tores da comunidade nipo-bra-
sileira, apresentações de dan-
ça, taikô, artes marciais, expo-
sições de origami e produtos
japoneses, além de uma praça
de alimentação com pratos
preradados pelas cinco asso-
ciações da região [veja abai-
xo]”, antecipa Hanada, acres-
centando que um dos desta-
ques é a presença da cantora
japonesa Mariko Nakahira.

“Entre as atrações nacio-
nais confirmadas estão Joe

CIDADES/CAMPINAS

Festival do Japão deve atrair
mais de 17 mil visitantes

Hirata, Karen Ito, Érica Pe-
drão, Renato Chibana, Kazue
Fujii, Fusako Hara, Alexandre
Hayafuji, Mário Chibana, Neu-
sa Kakinoki, Yoshiaki Shinde,
Mary Hassunuma, Sayuri
Ohashi, Eduardo Ohashi, Lélio
Yamao, Natália Nagayoshi,
Natália Murakami, Akiko e
Tizuko Monma, Ysao Okada,
Mirian Okada, Noriaki Ejima,
Luis Yabiku, Marina Kataoka
Volpato, Isabela Kataoka Vol-
pato e cantores da Liga Cen-
tro-Oeste”, observa Hanada,
lembrando que este ano o fes-

tival será uma espécie de “ter-
mômetro” para o Centenário.

O 3º Festival do Japão de
Campinas conta com o apoio da
Prefeitura Municipal de Cam-
pinas, Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e de
Assistência Social), Kenren
(Federação das Associações de
Províncias do Japão no Brasil),
Associação Okinawa Kenjin de
Campinas, Associação Cultural
e Assistencial Nipo-Brasileira
da Colônia Tozan, Associação
Cultural Nipo-Brasileira de Pe-
dra Branca, Associação Cultu-

ral e Assistencial Nipo-Brasilei-
ra Bairro Macuco (Valinhos) e
Seicho-No-Ie do Brasil (Regi-
onal Campinas).

(Aldo Shiguti)

3º FESTIVAL DO JAPÃO DE
CAMPINAS
QUANDO: DIAS 9 E 10 DE JUNHO,
DAS 10 ÀS 20 HORAS

ONDE: INSTITUTO CULTURAL NIPO-
BRASILEIRO DE CAMPINAS (RUA

CAMARGO PAES, 118, JARDIM

GUANABARA)
INFORMAÇÕES PELO TEL.:
11/3241-1213 / 3241-1719

Como no ano passado, festa promete reunir autoridades e público para celebração de cultura japonesa

DIVULGAÇÃO

O prefeito de Londrina,
Nedson Micheleti, e o prefeito
da cidade japonesa de Nishi-
nomiya, Satoru Yamada, assi-
naram no último dia 21 o con-
vênio de renovação dos laços
de cooperação entre as cida-
des. O termo completa 30 anos
de co-irmandade. O prefeito
Nedson Micheleti estava
acompanhado pelo vereador
Roberto Kanashiro (PSDB),
enquanto Satoru Yamada es-
tava acompanhado pelo presi-
dente do legislativo de Nishi-
nomya, Tomokiyo Kusaka.

O prefeito Nedson Miche-
leti saudou o prefeito Yamada
e a delegação japonesa, com-
posta por 14 pessoas, afirman-
do que a recepção é uma de-
monstração de carinho que
Londrina tem por Nishinomi-
ya e do respeito que tem pelo
povo japonês, importante na
colonização da cidade. “Que-
remos estreitar ainda mais os
laços entre as duas cidades,
tanto que ainda este ano uma
delegação de Londrina irá até
Nishinomiya. Sintam o carinho
do povo de Londrina e que a

visita seja muito frutífera”,
afirmou Nedson.

Por sua vez, Satoru Yama-
da lembrou que já havia visita-
do a cidade em 1994, como
chefe do setor educacional de
Nishinomiya. Ele agradeceu o
povo londrinense pelas de-
monstrações de amizade. “Em
95 tivemos um grande terre-
moto em nossa cidade e os
londrinenses participaram da
campanha “SOS Nishinomi-
ya”. Quero agradecer profun-
damente o apoio moral e ma-
terial que o povo de Londrina
nos deu”, disse Yamada.

Programação – A comitiva
japonesa participou de um jan-
tar que contou com apresen-
tações típicas da cultura bra-
sileira, organizado pela Asso-
ciação dos Amigos de Nishi-
nomiya, no hotel Blue Tree
Premium (centro), e de uma
cerimônia na praça Nishinomi-
ya, no bairro Aeroporto, ícone
do convênio de co-irmandade
com a cidade japonesa. A co-
mitiva japonesa visitou ainda a
capital paranaense.

CIDADES/LONDRINA

Londrina renova laços de
cooperação com Nishinomiya

Prefeito de Nishinomiya recebe homenagem em Londrina
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No próximo dia 30 de maio,
às 19 horas, o prof. Damásio
de Jesus, Presidente do Com-
plexo Jurídico Damásio de Je-
sus (CJDJ), receberá o título
de Cidadão Paulistano. A so-
lenidade será realizada no Sa-
lão Nobre da Câmara Munici-
pal de São Paulo, localizada no
Viaduto Jacareí, 100.

O título foi proposto pelo
vereador Aurélio Nomura
(PV), que, no Projeto de De-
creto Legislativo n.19/2005,
justifica a iniciativa do seguin-
te modo: “o homem só pode
ser bem ou mal avaliado por
suas obras. A obra de Damásio
Evangelista de Jesus revela o
tamanho imenso de sua alma
e de sua inteligência, razão pela
qual peço aos meus nobres
Pares a aprovação desta justa
homenagem”.

O título de Cidadão Paulis-
tano é concedido apenas a pes-
soas de destaque, que contri-
buem de maneira efetiva para
o desenvolvimento sociocultu-
ral da sociedade. É um reco-
nhecimento a quem dedicou a
vida à construção de um ideal
e, com isso, estendeu os bene-

fícios de suas conquistas ao
crescimento e disseminação da
cultura e do saber.

Quem é Damásio de Jesus
– Damásio de Jesus é presi-
dente do Complexo Jurídico
Damásio de Jesus (CJDJ), ins-
tituição com 37 anos de tradi-
ção no ensino jurídico. O Com-
plexo é composto pela Facul-
dade de Direito (FDDJ); a
Editora (EDJ); os Cursos Pre-
paratórios e o Damásio
Evangelista de Jesus Advoga-
dos Associados.

Em sua carreira de mais de
40 anos, Damásio atuou duran-
te 26 anos no Ministério Públi-
co e concomitantemente como
professor de Direito Penal.

Hoje é Procurador de Jus-
tiça aposentado e entre as di-
versas atividades, atua na
ONU e é membro do Conse-
lho Jurídico da Fiesp e do Con-
selho Superior da Federação
do Comércio. É também autor
de inúmeras obras nas áreas
Penal e Processual Penal,
adotadas em grande parte das
Faculdades de Direito de todo
o País.

CIDADÃO PAULISTANO

Aurélio Nomura propõe título
a Damásio de Jesus

Oex-prefeito de Capão
Bonito Roberto Tamu-
ra assumiu o cargo de

assessor da presidência da
Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Pau-
lo (Sabesp) com o desafio de
renovar as concessões para
abastecimento de água potá-
vel e tratamento de esgoto com
os 173 municípios em que o
contrato expirou.

A Sabesp presta serviço
para 358 municípios, com con-
trato de 30 anos. As relações
entre a companhia e as pre-
feituras deverão se estreitar
com a nova
legislação,que será
seguida nas renova-
ções de contratos.
“Até então, a relação
era unilateral. Com a
mudança da regra, os
municípios concedem
a concessão e esta
tem de ser revista de
quatro em quatro
anos”, explica Tamu-
ra.

Segundo o asses-
sor, as negociações
têm sido positivas e a
meta de renovação deve ser
atingida. “O governador José
Serra me convidou para atuar
na Sabesp com o objetivo de
renovar por mais 30 anos as
concessões vencidas. Estamos
correndo todo o Estado para
conseguir”, afirma.

Outra preocupação da
companhia é atuar dentro das
normas de preservação ambi-
ental. Além de conseguir a
certificação ISO 14001 até o
próximo mês de agosto, a
Sabesp quer tentar resolver os
problemas do tratamento de
esgoto de Guarulhos (SP). “O
esgoto do município é jogado

SABESP

no rio Tietê sem tratamento.
Eles têm um prazo de 30 anos
para resolver o problema, mas
queremos diminuir esse tem-
po para 8 anos e receber o es-
goto de Guarulhos na Estação
de Tratamento de Esgoto de
São Miguel. É uma forma de
colaborar com a despoluição
do Tietê”, acrescenta Tamura.

Bom vendedor – Um dos
grandes aliados da Sabesp é o
Japan Bank for Internatio-
nal Cooperation (JBIC), que
tem financiado as obras do
Programa de Recuperação
Ambiental da Baixada

Santista, pelo qual serão inves-
timentos cerca de R$ 1,2 bi-
lhão em empreendimentos de
coleta e tratamento de esgo-
tos e aprimoramento dos sis-
temas de abastecimento de
água.

O projeto divide as aten-
ções de Tamura com outras
questões que também são con-
sideradas prioridades para a
empresa, como a despoluição
da represa Billings. “Os esgo-
tos clandestinos atrapalham
muito, mas o investimento será
pesado daqui para frente”, ga-
rante.

Os oito anos em que atuou
como prefeito de Capão Bo-
nito (SP) tem sido de grande
utilidade para o nikkei no novo
cargo. Para o assessor, a ex-
periência pode melhorar o di-
álogo com os municípios. “As
relações eram com uma visão

‘de cima para baixo’ e não
havia um diálogo com os mu-
nicípios. A proposta é trazer
a visão do prefeito, do usuá-
rio, para dentro da empresa,
para melhor atender a popu-
lação”.

Do outro lado do balcão nas
negociações de concessões de
tratamento de água e esgoto,
Tamura já apresenta sinais de
um bom vendedor. “É a segun-
da maior empresa de sanea-
mento do mundo, tendo ações
até na bolsa de Nova York. É
bonito ver o trabalho desses
engenheiros para o abasteci-
mento de São Paulo”, diz o
assessor, que ressalta a impor-
tância de evitar o desperdício.
“Somos a única empresa que
vende um produto e pede para
os consumidores economiza-
rem no uso”.

(Luciana Kulba)

DIVULGAÇÃO
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Entre os objetivos está o envio do esgoto de Guarulhos para a
Estação de Tratamento de São Miguel (acima)

Desafio de Roberto Tamura é renovar
concessões com municípios

POR MARCELO IKEMORI

Nossa vida é muito bela,
porém muitas vezes desisti-
mos facilmente frente ao pri-
meiro obstáculo que encon-
tramos. Porém, temos que ter
muita perseverança e força
de vontade, temos que ter a
mente aberta e sermos flexí-
veis, tal qual o bambu que na
tempestade se curva, porém
não se quebra, bem diferente
das árvores rígidas, que pela
sua inflexibilidade acabam se
quebrando.

Nós seres humanos temos
muito a aprender, somos se-
res que temos o dever de ti-
rar lições da vida e da natu-
reza e evoluirmos cada vez
mais.

Uma das coisas funda-
mentais para progredirmos é
sonhar. Aquele que tem a ca-
pacidade de sonhar, sempre
tem um objetivo, uma expec-

tativa e é essa expectativa
que alimenta a existência de
um homem. Quando não te-
mos mais um sonho ou algo
para alcançarmos, nossa vida
passa a não ter mais sentido
e acabamos padecendo.

Se partirmos do pressu-
posto que sonhar é esperar
pelo encontro da felicidade
absoluta, certamente aquele
que sonha é uma pessoa fe-
liz, pois na realidade, a ver-
dadeira felicidade está na
busca pela mesma, ou seja,
os pequenos momentos e ins-
tantes de felicidade relativa
são, somados, a verdadeira
felicidade.

Assim sendo, não pode-
mos nunca desistir de nossos
sonhos, devemos sempre ter
em mente um objetivo e cor-
rer para alcançá-lo, pois a
energia motriz de todo ser hu-
mano está nessa eterna bus-
ca pela realização do sonho.

NUNCA DESISTAM
DOS SEUS SONHOS

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

A Associação Aichi do Bra-
sil realiza a Festa da Feijoada
2007 em sua sede (R. Santa
Luzia, 74 – Liberdade) no do-
mingo (03/6), das 11 às 15 h. Os
convites a R$ 12 e R$ 11 (ante-
cipado) dão direito a feijoada e
caipirinha à vontade. Outras
atrações da festa são a venda
de moti (R$ 5 o pacote) e o alu-
guel gratuito de cerca de 100
DVDs do acervo para os asso-
ciados. Os contatos para a com-
pra de convites ou mais infor-
mações são pelos telefones (11)
3104-8392 e 3241-2682, ou e-
mails braaichi@nethall.com.br e
seinenaichi@yahoo.com.br.

Segundo o diretor do
Seinenbu da Associação Aichi,
Kazuo Kurahashi, o envolvi-
mento dos jovens da associa-

ção é fundamental para o su-
cesso dos eventos. “Procura-
mos resgatar os antigos parti-
cipantes e atrair novos mem-
bros. A nossa relação de ami-
zade também  contribui para a
participação deles”, afirma.

Outros eventos promovidos
pela associação são as pales-
tras sobre o mercado de capi-
tais. Para o diretor da associ-
ação, Kazuo Kurahashi, os
cursos são formas de prepa-
rar os mais novos para sobre-
viver às exigências atuais.

“Os jovens devem planejar
o futuro em termos financeiros
para não dependerem dos pró-
prios filhos depois de casados.
Eles podem ter uma qualidade
de vida melhor que a das gera-
ções mais antigas”, explica.

EVENTO

Associação Aichi realiza Festa
da Feijoada em junho

JORNAL NIPPAK

Organizadores da festa esperam participação dos jovens

IMPOSTO DE RENDA PAGO NO JAPÃO

PARTE 2

Informe de Rendimento
Anual – GUENSEN

TYOSHU HYO

Considerando uma pessoa
que esteja no Japão a traba-
lho, portanto, com visto de re-
sidente, conforme a Lei de Tri-
butação japonesa, os recolhi-
mentos dos valores serão efe-
tuados da mesma forma que
os trabalhadores japoneses.

O imposto de renda será
calculado sobre todos os ren-
dimentos obtidos pelo contri-
buinte durante o ano, sempre
a partir de janeiro.

Quem tem vínculo empre-
gatício com a empresa ou
presta serviços através de
empreiteiras junto às fábricas
de diversos segmentos (ser-
viços ou produtos), os impos-
tos são calculados sobre os
salários recebidos mensal-
mente por estes e deposita-
dos em nome do empregado
para o governo, neste caso, a
Receita Federal japonesa. Os
valores devem estar expres-
sos no holerite que a empre-
sa apresenta ao empregado
na data do pagamento do sa-
lário. Vale salientar que o im-

posto de renda é calculado
também sobre as horas ex-
traordinárias trabalhadas no
mês. Portanto, quanto maior
a renda, proporcionalmente o
tributo a ser recolhido junto
ao fisco será maior.

Todo o final de ano as em-
presas fazem o Ajuste de Final
de Ano (Nenmatsu Choosei)
com base nos valores de im-
posto de renda descontado
mensalmente do empregado, e
caso tenha ocorrido qualquer
valor pago a maior ou a menor,
este deverá ser realizado o
ajuste do pagamento.

Necessariamente, após o
ajuste realizado, a empresa
está obrigada a entregar ao
empregado, o documento In-
forme de Rendimento Anual
– Gensen Tyoshu Hyo, onde
constará o total do salário re-
cebido no ano e as deduções
ocorridas, destacando o va-
lor do imposto de renda reti-
do. Este documento servirá
para que o dekassegui possa
efetuar a declaração para
obter a restituição. A falta da
apresentação deste docu-
mento pelo empregador deve
ser notificada à receita fede-
ral para que o contribuinte
tenha auxílio em obtê-lo.

O que é importante para
quem vai a trabalho

Shinji Jorge Nakaoka
Diretor Executivo

Daiwa Service
snakaoka@daiwaservice.com.br

Tel (11) 5572-1717 / (11) 3105-2114
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KIYOSHI HARADA *

O despacho publicado no
DOM do dia 10-9-1988 tem
o seguinte teor:

“I – Tendo em vista que a
construção do Centro de Cul-
tura Oriental sob o patrocínio
da Associação dos Lojistas
da Liberdade, se revela de es-
pecial interesse para a comu-
nidade local e para a Cidade,
AUTORIZO que a entidade
ocupe, em caráter precário,
a área municipal localizada na
Avenida Liberdade, contígua
ao Viaduto Guilherme de Al-
meida.

II – PATR, deverá,
incontinenti, promover es-
tudo e elaborar minuta de pro-
jeto de lei visando à conces-
são de uso da área municipal
em apreço.

Publique-se.
São Paulo, 09 de setem-

bro de 1988.
Jânio Quadros
Prefeito”.

A autorização a título pre-
cário ocorreu em virtude da
proximidade da data de inau-
guração da sede da ACAL,
com o objetivo de abrilhantar
o festejo comemorativo do
convênio celebrado entre São
Paulo e Osaka tornando-as
cidades irmãs.

Entretanto, o legítimo des-
pacho do item II, proferido no
uso das atribuições normais
do Chefe do Executivo Mu-
nicipal para que o Departa-
mento Patrimonial da Prefei-
tura (PATR) providenciasse
incontinenti a elaboração da
minuta de projeto de lei de
concessão de uso real jamais
seria cumprido, porque o Pre-
feito Jânio Quadros encerra-
va o seu mandato naquele ano
de 1988.

Decorridos anos, PATR
resolveu vistoriar a área  en-
contrando a sede pronta com

jardim oriental. Logo cuidou
de invocar um filigrama jurí-
dico para não ter que prosse-
guir no trabalho de medição
da área, elaboração de plan-
ta e de projeto de lei. Tratou
de classificar a área como
sendo uma praça pública, por-
tanto, bem de uso comum, a
impossibilitar a concessão de
real de uso.

Confundiu-se, deliberada-
mente, praça pública com jar-
dim oriental que faz parte in-
tegrante do projeto de edifi-
cação do prédio-sede da
ACAL.

Resultado, passou-se por
cima daquele despacho legal
e legítimo. Servidores de me-
nor hierarquia induziram a
Prefeitura a ingressar com a
ação de reintegração de pos-
se, a qual,  já foi julgada pro-
cedente em primeira instân-
cia, aguardando julgamento
da apelação.

Tamanha é a indisciplina
e desprezo ao princípio da hi-
erarquia que enquanto o es-
calão superior da administra-
ção municipal discute com os
dirigentes da ACAL a forma
de preservação e manuten-
ção da paisagem oriental do
Bairro da Liberdade, bem
como as programações de
eventos com a ajuda da Sub
Prefeitura local, servidores de
escalões inferiores estão em-
penhados em alijar a ACAL
do imóvel. Talvez, esses ser-
vidores queiram reimplantar
o lixão que lá existia e que
atraia moscas e roedores da-
ninhos.

Esse tipo de balbúrdia,
indisciplina e confusão jamais
ocorreu, nem ocorreria no
âmbito das instituições milita-
res em que a disciplina e a
hierarquia aparecem como
valores constitucionalmente
consagrados (art. 142 da
CF).

SP, 27-4-07.

Hierarquia civil e
hierarquia militar

PARTE II

* Especialista em Direito Tributário e em Direito Financeiro pela FADUSP.
Professor de Direito Tributário, Administrativo e Financeiro. Conselheiro
do Instituto dos Advogados de São Paulo. Presidente do Centro de Pesqui-
sas e Estudos Jurídicos. Membro do Conselho Superior de Estudos Jurídi-
cos da Fiesp. Ex Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica do Município
de São Paulo.
Site:www.haradaadvogados.com.br
E-mail: kiyoshi@haradaadvogados.com.br

ENTIDADES

Misto de caminhada e escalada
leva Naguisa à Serra do Lopo

A Associação Naguisa,
através do seu Programa
Arukokai Naguisa (PAN) es-
teve realizando no dia 19 de
maio, uma caminhada e misto
de escalada leve na Serra do
Lopo, situada em Extrema
(MG), distante cerca de 107
km da Capital. A Pedra do
Cume é o ponto mais alto da
Serra do Lopo, a 1.780m de
altitude, sendo que o seu aces-
so é feito por trilhas no meio
do mato, oferecendo uma vis-
ta de  toda a região, inclusive
Monte Verde em dias claros.

Segundo os participantes,
observando a Pedra do Cume

do pé da montanha, vê-se a
silhueta de um gigante deita-
do. Grupos esotéricos costu-
mam reunir-se, pois o local
concentra uma grande energia,
cósmica e telúrica.

Foram 50 os participantes
dessa caminhada, estabele-
cendo um novo recorde, de
acordo com os seus organiza-
dores, e que contou novamen-
te com pessoas de várias ida-
des, desde 10  até 75 anos com
a mesma disposição.  Toda a
caminhada foi monitorada por
guias locais, com transporte
através de vans até o local da
caminhada

No total, 50 participantes escalaram a Pedra do Cume, em Extrema

DIVULGAÇÃO

28 – Segunda-Feira
06:00 Tanka Poetry
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 49
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 The Ultimate Cuisine
10:30 Micro World (R)
10:35 My Gardening
11:00 News & Weather
11:05 NHK Overseas Network
11:40 Asian Word Traveller
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 49
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 49

(R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 News & Weather
16:05 Hello from Studio Park
16:59 World Weather
17:00 NHK News
17:15 World Strollers (R)
17:59 World Weather
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Rail Travel in China
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Weekly Book Review
20:54 World Weather
20:55 Japanese Traditional Music
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 NHK Special
22:50 Pa Pa Saurus
23:00 The Mark of of Beauty (B)
23:25 World Music Album
23:30 News & Sports
00:10 Shibuya Live Stage: That’s Enka!
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Forerunning Business Minds
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Exploring World Heritage (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

29 – Terça-Feira
05:00 NHK News
05:10 Songs for Everyone
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Haiku Poetry
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 50
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Living Well at 100
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 50
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 50

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

23:30 News & Sports
00:10 Shibuya Live Stage: Japanese

Narrative
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Little Trips (R)
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 The Moment History Changed (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

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

Master
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 51
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Enjoying Hot Springs
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 51
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 51

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

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

31 – Quinta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 The Mark of Beauty
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 52
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Pottery Dream Atelier
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 52
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 52

(R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise

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

Fights of Jubei Yagyu: The Last
Duel” Eps. 8 (Final)

22:43 World Weather
22:45 The Moment History Changed
23:30 News & Sports
00:10 Shibuya Live Stage: That’s

Comedy!
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Mythical Japan
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 NHK Song Concert (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Express Yourself! Mini
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

01 – Sexta-Feira
05:00 HK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: Real Life Stories
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 53
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Meet the Legend (R)
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 53
12:00 News
12:20 Friday Variety
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 53

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

Fights of Jubei Yagyu: The Last
Duel” Eps. 8  (Final) (R)

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

02 – Sábado
05:00 NHK News
05:10 Exercise for Everyone
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: History at Hand
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather (E)
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 54

NHK – PROGRAMAÇÃO – 28 A 31 DE MAIO

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

Eps. 54
12:00 News
12:15 Law and Laughter
12:40 Micro World (R)
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps. 54

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

Eps. 21 (R)
13:50 Enjoying Hot Springs (R)
14:00 NHK News
14:10 Overseas Safety Information
14:15 Mini Program
14:20 Nippon Professional Baseball

Interleague Game: Tohoku Rakuten
Golden Eagles vs Hiroshima Toyo
Carp at Fullcast Stadium Miyagi

17:30 Insight & Foresight (E)
17:50 World Music Album
17:55 Mini Program
18:00 News
18:10 News for Kids Weekly
18:42 Our Favorite Songs
18:45 Pottery Dream Atelier (R)
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Can You Speak English?
19:59 World Weather
20:00 Exploring World Heritage
20:45 News & Weather
21:00 Saturday Drama “Hello Mother”

Eps. 2
22:00 NHK News
22:10 Tonight with Kiyoshi
22:53 World Weather
22:55 Asian Word Traveller
23:00 NHK News
23:10 Nature Wonder Land
23:40 Inspiring Lives: Europe
00:00 Saturday Sports News
00:25 MUSIC JAPAN
00:55 Overseas Safety Information
01:00 NHK News
01:10 WHAT’S ON JAPAN (B)
01:40 Getting into Nihongo
02:00 NHK News
02:10 Battle for Laughs
02:40 The Ultimate Cuisine (R)
03:00 NHK News
03:10 Go & Shogi Journal
04:30 Japanese Narrative Art

03 – Domingo
05:00 NHK News
05:10 Sunday Art Museum
05:55 Asian Word Traveller
06:00 News & Weather
06:15 What’s New on Japanese Food
06:50 TV Exercise
07:00 News: Good Morning, Japan
07:45 Natural Grandeur of the East
07:59 World Weather (E)
08:00 Little Trips
08:25 Business Compass
08:57 World Weather
09:00 Sunday Debate
10:00 News & Weather
10:05 Neighbors Unite!
10:50 World Heritage 100
10:55 Overseas Safety Information
11:00 WEST WIND
11:45 World Music Album Selection
12:00 News
12:15 NHK Amateur Singing Contest
13:00 News
13:05 Comedy Hour
13:35 Nippon Professional Baseball

Interleague Game: Fukuoka
Softbank Hawks vs Chunichi Dra-
gons at Fukuoka Yahoo! Japan
Dome

16:30 With Mother
16:55 Overseas Safety Information
17:00 NHK News
17:10 Deciphering Science
17:55 World Music Album
18:00 News
18:10 Junior High School Diary
18:40 World Music Album Selection
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Battle for Laughs (R)
19:59 World Weather
20:00 Historical Drama “Furinkazan”

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

Eps. 22 (R)
03:55 Our Favorite Songs (R)
04:00 NHK News
04:10 University Baseball: Tokyo Big Six

University League “Waseda Univ.”
vs “Keio Univ.” at Jingu Stadium

***Programação sujeita a alteração sem
aviso prévio***
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oluna Infinita – um
diálogo histórico e
contemporâneo” é

o sugestivo nome da exposição
coletiva que o Memorial apre-
senta até 10 de junho na Gale-
ria Marta Traba Concebida por
Sidney Philocreon – idealiza-
dor e curador do projeto Linha
Imaginária – a mostra aproxi-
ma obras de artistas modernis-
tas e abstracionistas à produ-
ção de criadores contemporâ-
neos. O critério de aproxima-
ção é o poético e não o
historiográfico. O resultado é
um mergulho em invenções e
reinvenções de linguagens.

Fazem parte da mostra
obras em papel de artistas con-
sagrados como Di Ca-
valcanti, Mira
Schendel, Flávio de
C a r v a l h o , F r a n z
Krajcberg, Tarsila do
Amaral, Lasar Segall e
Iberê Camargo e de
artistas atuais como
Raquel Kogan,  Florian
Raiss e Gilvan Nunes.

A presença de ar-
tistas de origem nipô-
nica também é
marcante: Tomie
Ohtake, Yayoi
Kusama e Sachiko
Koshikoku, entre ou-
tros. A organização é
de Mônica Rubinho e
Roberto Okinaka,
além de Philocreon.

A mostra traz o
acervo de duas das principais
galerias de São Paulo: a Gale-
ria Deco, de Hideko Suzuki
Taguchi, e a Mônica Filgueiras
Galeria de Arte. Ambas são

ativas há bastante tempo e
passaram por vários movimen-
tos da arte brasileira. Mônica
conviveu, era e é amiga de
muitos dos artistas presentes

EXPOSIÇÃO

Memorial inaugura exposição
que aproxima oriente e ocidente

na  exposição.
A Galeria Deco trabalha

especialmente com artistas
nipo-brasileiros. “Coluna Infi-
nita” é um diálogo poético en-
tre o histórico e o contempo-
râneo que resulta num campo
de força cujos pólos – o orien-
tal e o ocidental – tensionam o
arco da arte brasileira há mais
de 50 anos. A relação pulsante
estabelecida entre obras artís-
ticas aparentemente tão
díspares  é  facilitada pelo es-
paço arquitetônico da Galeria
Marta Traba.

Os mil metros quadrados
em forma circular, com uma
coluna cilíndrica no meio, que-
bram a hierarquia  do  olhar  e
conduzem o expectador, não à
unidade, mas ao conjunto vivo
das obras expostas. O resul-
tado é tornar clara a contínua
relação entre passado e pre-
sente no objeto artístico.

Linha Imaginária é um pro-
jeto de intercâmbio cultural que
está comemorando 10 anos de
existência. Idealizado por
Philocreon, ele organiza expo-
sições coletivas de artistas con-
temporâneos no Brasil e fora,
sempre com recortes surpre-
endentes. Atualmente, está in-
teressado em agregar, con-
frontar, promover diálogos e
aproximações entre projetos
díspares da variadíssima e
globalizada produção artística
contemporânea.

COLUNA INFINITA
MOSTRA COLETIVA NA
GALERIA MARTA TRABA
QUANDO: ATÉ  10 DE JUNHO. DE TERÇA

A DOMINGO, DAS 9H ÀS 18H

MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA ( AV

AURO SOARES DE MOURA ANDRADE, 664
PORTÃO 6
BARRA FUNDA (AO LADO DA ESTAÇÃO

DE METRÔ)

ENCONTRO

Câmara sedia palestra sobre
avaliação de desempenho

O gerente de
Recursos Huma-
nos da Ajinomoto
Interamericana In-
dústria e Comércio
Ltda., Milton Lima
de Araújo Júnior,
foi o palestrante do
encontro mensal de
maio da Comissão
Trabalhista e de
Gestão Empresari-
al, realizado no úl-
timo dia 17, na sede social da
Câmara de Comércio e
Industria Japonesa no Brasil. A
palestra, cujo tema foi “Avalia-
ção de desempenho: poderosa
ferramenta de desenvolvimen-
to e gestão de pessoas” contou
com a presença do presidente
e do vice-presidente do comitê,
respectivamente, Seiji Ishikawa
e Marcos Haniu, e de 30 mem-
bros-associados, atuantes prin-
cipalmente nas áreas adminis-
trativa e de RH das empresas.

O objetivo da explanação
do executivo foi discutir a con-
tribuição da avaliação de de-
sempenho no processo de ges-
tão e proporcionar aos partici-
pantes um momento de refle-
xão sobre dispositivos avalia-
tórios efetivos e que gerem
resultados amplos e duradou-
ros para as organizações e para
a própria pessoa. Num cená-
rio de constantes transforma-
ções, se faz necessário uma

forma de gestão de pessoas
participativo e flexível, para
que os trabalhadores tenham
possibilidades de desenvolver
suas competências, de crescer
e de serem reconhecidos, pes-
soal e profissionalmente.

Para Milton de Araújo, “o
lucro ou o prejuízo as empre-
sas obtêm através das pesso-
as”, daí o papel fundamental
do RH, através da avaliação
do desempenho dos funcioná-
rios, como indutor da
competitividade.

Formado em psicologia e
administração de empresas,
com ênfase em recursos hu-
manos, Milton Araújo tem 20
anos de experiência na área
de RH, com carreira em em-
presas expressivas em seus
segmentos tais como Ray-O-
Vac, Lacta, Philip Morris e atu-
almente Ajinomoto, na gestão
de todos os subsistemas da
área de RH.

Encontro discutiu temas sobre gestão

DIVULGAÇÃO

Mostra traz o acervo de duas galerias de SP: a Galeria Deco, e Mônica Filgueiras Galeria de Arte

REPRODUÇÃO

“C

*CRISTOVAM BUARQUE

Passou sem muito alarde,
ofuscado pela visita do Papa
ao Brasil, o 119º aniversário
da Abolição da Escravatura.
Parece estranho, à primeira
vista, que uma data tão impor-
tante para a História do Brasil
tenha passado despercebida.
Mas há uma explicação. Ao
longo desses 119 anos, fomos
incapazes de completar o ato
de uma princesa no dia 13 de
maio de 1888.

A verdade é que aquela lei
magnífica, de um único arti-
go, extinguiu a possibilidade
de venda de seres humanos,
bem como do uso de traba-
lhos forçados. Mas ela não
acabou com a escravidão.
Proibimos o trabalho contra
a vontade e sem remunera-
ção, mas permitimos o de-
semprego. Autorizamos os
escravos a deixarem as sen-
zalas, mas os liberamos para
as favelas, o relento dos via-
dutos, as tendas do MST.

Deixamos de enviar para
a senzala as sobras da casa-
grande, e criamos uma fome
que o escravo não passava.
E o mais grave: abolimos a
proibição de que os filhos de
escravo fossem à escola, mas
não os colocamos nas esco-
las. Eles foram deixados “li-
vres” para perambular pelas
ruas, abandonados.

Na época, a Lei Áurea foi
aprovada, mas recebeu gran-
des contestações dos Sena-
dores contrários à abolição.
Eles afirmavam que o Brasil
devia, sim, eliminar a vergo-
nha do elemento servil, mas
que ainda não era hora de
fazê-lo. Argumentavam que
a agricultura se desarticula-
ria. Que era preciso aguar-
dar a chegada ao Brasil de
imigrantes brancos.

Hoje ouvimos de nossos
parlamentares discursos seme-
lhantes. Não somos contrári-
os à abolição do analfabetis-
mo, mas não encontramos os
recursos suficientes. Afirma-
mos que uma revolução na
educação é prematura; que ela
deve ser gradual. Ou que pre-
cisamos, sim, melhorar a edu-
cação, mas que essa é uma
tarefa dos municípios.

Imaginemos que a Prince-
sa Isabel tivesse encarrega-
do os prefeitos de abolirem a
escravidão nas suas cidades.
Provavelmente, encontraría-
mos escravos em todos os
municípios brasileiros, até

hoje. Por que então nos re-
cusamos a tomar decisões
federais para que todas as
crianças tenham uma escola
de qualidade? Por que nos
recusamos a adotar uma po-
lítica salarial federal para os
professores? Por que evita-
mos uma lei federal que de-
termine os padrões mínimos
de qualidade de uma edifica-
ção para que seja considera-
da escola, evitando assim a
utilização de prédios sem
água, sem luz, sem banheiros,
sem bancos, sem telhado?

Devemos ser francos e
admitir que, nesses 119 anos,
fomos incapazes de comple-
tar o gesto da Princesa Isa-
bel. Os seres humanos não
podem mais ser vendidos,
mas permanecem abandona-
dos. E a chave de tudo, insis-
to, está em garantir uma es-
cola igual para o filho do rico
e o filho do pobre. Um país
não tem o direito de promo-
ver uma educação desigual
para crianças e jovens, impe-
dindo-os de desenvolverem
livremente seu talento, sua
persistência e sua vocação.

A Abolição será comple-
ta somente quando, no nosso
país, as 164 mil escolas pú-
blicas tiverem a mesma qua-
lidade, e cada criança tenha
as mesmas chances de cons-
truir um futuro de dignidade
e liberdade.

Falta vontade nacional,
não municipal. Vontade como
teve a Coroa, em 1888, quan-
do uma princesa assinou:
“Está extinta a escravidão no
Brasil”. Agora, uma só lei não
bastará, precisaremos de um
conjunto de leis. E não será
possível promover uma revo-
lução na educação em só de
um dia. Levará dez, quinze
anos, até completarmos a
Abolição. Mas ela é possível.
Basta colocarmos a educação
em primeiro lugar.

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

OPINIÃO

Educação em primeiro lugar

Com o intuito de preservar
a cultura e a tradição okina-
wana, o Requios Gueinou
Doukokai marca sua identida-
de trazendo ao palco do Festi-
val de Yosakoi Soran o som dos
tambores japoneses, o colori-
do de seus trajes, a beleza e a
jovialidade de seus integrantes.

Formado em 2001, o grupo
possui como característica que
o destaca em meio aos movi-
mentos rápidos, o “eisá taikô”
[batidas ritímicas do taikô de
Okinawa]. Uma expressão
popular de Okinawa para ho-
menagear os antepassados, da
qual a professora de dança
Hatsue Omine aprendeu du-
rante a sua viagem ao Japão
através do grupo japonês da
ilha, Sosaku Geidan Requios.

Em meio aos movimentos
rápidos e marcantes da dança
folclórica, as batidas forte do
taikô promovem uma dinâmi-
ca que destaca a exibição. E
diferente dos demais, o tam-
bor é preso ao corpo, o que
permite mobilidade dos braços
para dançarem enquanto to-
cam.

Na primeira apresentação
no Festival, em 2004, levaram
ao público uma música de

soran bushi misturado ao esti-
lo okinawano que atendiam os
requisitos do concurso. Já em
2005, usaram uma melodia
própria de yosakoi soran, sem
deixar o eisá de lado e fatura-
ram o prêmio de terceiro lu-
gar.

 “O grupo representa a par-
te cultural de Okinawa e to-

YOSAKOI SORAN

Requios Gueinou Doukokai mostra as batidas fortes do taikô
nas apresentações de yosakoi soran

das as nossas características
são baseadas no estilo de lá.
Procuramos manter os costu-
mes, a cultura e a disciplina
japonesa. Mas sem tanto rigor.
Adaptamos ao nosso jeito, afi-
nal somos descendentes, mas
brasileiros”, mostra o líder do
Requios, Cláudio Omine.

E esse interesse em man-
ter os laços se vê nos intercâm-
bios que a equipe mantém com
o Japão, recebendo o respon-
sável pelo Sosaku Geidan aqui

no Brasil em 2002. E em 2004,
aceitando o convite de um re-
presentante ir até a terra do sol
nascente de compartilhar infor-
mações.

Embora sempre mantendo
contato, a agenda cheia tem
deixado o grupo com dificul-
dades em preparar novas co-
reografias para participar do
Festival deste ano. “Se estiver-
mos preparados entramos. Por
isso, vamos esperar até o últi-
mo dia da inscrição”, justifica.

O “eisá taikô” é a característica do grupo que o destaca em meio aos movimentos rápidos

DIVULGAÇÃO

Legenda
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GASTRONOMIA

Com diversas marcas disponíveis no mercado,
saquês agradam a todos os gostos e bolsos

Onuma, que pretende retornar o serviço de sakeria no próximo semestre

RECEITAS DE DRINKS COM SAQUÊ

Ingredientes:
• ½ kiwi cortado em cubos
• 6 pedaços de abacaxi
cortados em cubos

• 4 morangos
• 1 colher (sopa) de maracujá
• 1 colher (sopa) de açúcar
• 2 doses de Jousen
Kuromatsu Hakushika
tradicional ou Tokusen
Kuromatsu Hakushika
Yamadanishiki

Modo de preparo:
Coloque as frutas em um copo
e adicione o açúcar. Amasse as
frutas com o socador de caipiri-
nha e adicione gelo e o saquê
Fonte: Tradbras

HAKUSHIKA  REFRESH

Ingredientes:
• ½ dose de Cointreau
• Suco de 1 laranja
• 3 partes de saquê

Modo de preparo:
Agite todos os impedientes em
uma coqueteleira e sirva em
taça tropical com sal na borda
e gelo picado
Fonte:
www.saquekirin.com.br

SAQUERITA

Ingredientes:
• 2 lichias
• 35 ml de saquê
• 1 colher (chá) de açúcar ou
2 saquinhos de adoçante

• Gelo

Modo de Preparo:
Esprema as lichias com o açú-
car (ou adoçante) e complete
com saquê
Fonte:
www.cozinhajaponesa.com.br

CAIPIRINHA COM
SAQUÊ E LICHIA

Afermentação do arroz
– que chegou a ser um
alimento escasso no

Japão, sendo consumido ape-
nas pela elite da população -
já passou por técnicas bem ru-
dimentares. Um dos processos
utilizados para a produção do
saquê, conhecido como Kuchi-
kami, fazia uso da saliva de mu-
lheres, que mastigavam os
grãos do cereal aquecido até
formar uma pasta antes de
colocar no tacho. A participa-
ção era restrita apenas às jo-
vens virgens, pois acreditava-
se que a bebida era proveni-
ente de mulheres “puras”.

Graças ao conhecimento e
à tecnologia, o processo de
fermentação sofreu grandes
modificações ao longo dos
tempos. Ainda podem ser en-
contrados locais que valorizam
a produção artesanal e que,
geralmente, colocam no mer-
cado produtos com preços
mais altos, mas a industrializa-
ção trouxe a produção em lar-
ga escala e contribuiu para a
popularização da bebida, que
um dia já foi considerada dos
deuses.

Os saquês ganharam ainda
mais destaque com a explosão
de restaurantes japoneses no
circuito gastronômico do País.
O difícil é saber como esco-
lher a melhor opção para cada
ocasião. Assim como o vinho,
a bebida oriental também tem
suas regras quanto ao acom-
panhamento dos pratos e, para
um bom conhecedor, diferen-
ças entre garrafas.

Consultor de saquê e pro-
prietário da sakeria Yamato,
Alexandre Tatsuya Iida procu-
ra descobrir um pouco do gos-
to dos clientes antes de suge-
rir um produto. Uma das per-
guntas é a preferência por vi-
nho ou whisky. “É preciso sa-
ber se a pessoa gosta de des-

tilado ou fermentado e também
se gosta da bebida encorpada
ou suave”, explica.

Saber com que tipo de ali-
mentos será servido também é
fundamental. “Se o prato é con-
dimentado, o ideal é optar por
um saquê mais suave. O mes-
mo acontece com o doce e sal-
gado, o importante é ter equilí-
brio”, acrescenta Iida, que man-
tém no ar uma página na internet
(www.adegadesake.com)
para tirar dúvidas como esta
dos consumidores. “Para quem
não sabe escolher, o ideal é
pedir ajuda ao vendedor ou
para quem cuida do departa-
mento”. Variedades – Apreciador de

um bom saquê, Fábio Akio
Onuma, proprietário da extin-
ta sakeria Gohan – que deve
retomar as atividades no início
do segundo semestre deste
ano -, aposta na origem da be-
bida na hora de sugerir uma
marca. Para os homens, a pro-
dução californiana, com saquês
“mais encorpados e apurados”.
Já para o público feminino a
indicação são os japoneses,
com sabor suave e frutado.

“O saquê é ótimo para
acompanhar caldos, udon,
lamen. Com sushi, indico ser-
vir as marcas japonesas, em
temperatura ambiente”, acres-
centa.

O que não falta é opção
para apreciadores da bebida
ou iniciantes, que ainda des-
conhecem o sabor desta tra-
dição oriental. Segundo Iida,
existem no mercado cerca de
80 marcas importadas, com
garrafas que podem variar
entre R$ 20,00 a R$ 450,00.
As categorias diferenciadas
são definidas pelo polimento
do arroz e mesmo com tantas
variedades, o consultor garan-
te que um conhecedor do sa-
quê sabe diferenciar a quali-
dade da água e do malte.
“Para saber se o saquê é bom
ou não, uma dica é aquecer a
bebida a 35°C, que é o ponto
ideal para detectar o equilíbrio
do malte e arroz”.

Shochu – O saquê destilado,
Shochu, conquistou mais adep-
tos com a moda da caipirinha
de sakê, conhecida também por
sakirinha. Apesar da populari-
dade, Onuma considera mais
difícil o preparo da mistura com
a bebida oriental. “Não é qual-
quer um que faz uma caipiri-
nha com saquê gostosa e não
dá para enganar porque tem de
ter um equilíbrio da fruta com o
álcool. Para mim, o saquê é a
melhor combinação para a cai-
pirinha”.

Podendo ser encontrado
em diversas variedades, como
açúcar mascavo, batata-doce,
trigo e até cenoura e côco, o
Shochu ganhou divulgação
também como um aliado da
saúde. “Além de prevenir, o
Sochu combate à trombose.
Mas não adianta tomar um
tempo e achar que vai funcio-
nar, que é imediato. Minha avó
toma toda noite e ela está com
102 anos. Deve funcionar,
né?”, brinca o consultor, que
salienta que não é preciso se
preocupar com a dieta. “Não
tem açúcar, não engorda”.

(Luciana Kulba)

YAMATO SAKERIA
RUA GALVÃO BUENO, 364
BOX 8/9 – LIBERDADE

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
DE TERÇA À SÁBADO, DAS 7H30 ÀS

18H30; DOMINGO, DAS 7H30 ÀS 14H

INFORMAÇÕES: 11/3207-2330

MARCUS IIZUKA

Iida: cerca de 80 marcas importadas e garrafas entre R$ 20 e R$ 450

Bebida ganhou mais popularidade com abertura de diversos restaurantes japoneses e moda de caipirinha de saquê

No Japão, existe um códi-
go de leis especialmente
voltado para a regulariza-
ção da produção e venda
de saquês. Para uma loja
vender qualquer tipo de be-
bida com mais de 1% de
teor alcoólico é necessária
uma habilitação, fixada em
local visível. Nas adegas,
anualmente uma equipe de
fiscais faz a vistoria e cole-
ta amostras para conferir
se condiz com a categoria
e o tipo declarado

Antigamente, o saquê era
mais encorpado, parecido
com um mingau. Ao invés
de beber, as pessoas comi-
am o saquê com hashi

A palavra “saquê” significa
qualquer bebida com mais
de 1% de teor alcoólico, de
acordo com o Art. I pará-
grafo 2 de 1953. Ou seja, até
uma cerveja pode ser con-
siderada um tipo de saquê.
Apesar disso, mesmo no Ja-
pão o termo saquê é usado
para identificar a bebida fer-
mentada

Na Era Meiji, foi decreta-
da uma lei que proíbe a pro-
dução caseira de saquê, em

CURIOSIDADES

vigor até os dias de hoje. O
único saquê que é permiti-
do fazer em casa é o
Amazake, preparado com
a massa retida no processo
de filtragem da produção
da bebida

A combinação dos kanjis
“água” e “pássaro” forma
o ideograma saquê. Exis-
tem duas teses que expli-
cam a leitura. A primeira é
que o kanji de tori (pássa-
ro) é usado para especifi-
car não a ave, mas sim a
figura do zodíaco chinês.
Os japoneses, além de in-
corporarem o zodíaco para
identificar o ano, também
utilizaram para determinar
os meses e as horas, antes
da entrada do calendário
cristão. Portanto, no caso
dos meses, e na ordem do
zodíaco, o pássaro está na
décima posição, correspon-
dendo ao mês de outubro –
quando começa a colheita
do arroz próprio para a pro-
dução do saquê. Na segun-
da tese, o ideograma do
pássaro, lembra o formato
de um vaso, onde armaze-
navam o saquê

Fonte: Adega de Sakê

Confira o ranking dos três melhores saquês
japoneses segundo o site Adega de Sakê:

1º Dassai 2º Jyu Yon Dai 3º Kokuryuu

1º Mori Izou 2º Hyakunen No
Kodoku 3º Maou

Saquê destilado – Shochu

Saquê fermentado – Nihonshu
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Ganhar um fôlego extra.
No mundo automotivo,
citar tal frase soa qua-

se como uma heresia. Ainda
mais se falarmos de um mer-
cado em franca expansão
como o brasileiro. Pois é jus-
tamente sob esse conceito que
a Toyota lança no mercado
nacional sua nova linha do
Corolla e da Fielder, líderes de
vendas por aqui. Sem grandes
novidades na parte externa –
o sedã continua o mesmo e a
perua ganhou apenas retoques
na dianteira e nas rodas – o
diferencial está agora no mo-
tor, que passa a ser bicombus-
tível. Tudo para tentar frear as
vendas de seus dois concor-
rentes diretos e que já ganha-
ram uma nova roupagem,
além da tecnologia “flex”: o
Civic, da Honda, que já tomou
o posto de líder do Corolla; e o
Vectra, da GM.

A apresentação para im-
prensa de ambos os modelos
aconteceu na última terça-fei-
ra (22) no Guarujá, litoral pau-
lista, e reuniu dezenas de jor-
nalistas. Apesar do alvoroço
em torno do lançamento, ao
final muitos mostraram que a
novidade soou mais como
“morna” do que “quente”.
Principalmente devido a mar-
ca ter sido a última a entrar no
segmento “flex”, fato que, para
muitos, era como uma oportu-
nidade única da Toyota mos-
trar uma tecnologia diferente
das já apresentadas. Não foi o
que aconteceu.

Mesmo com gente “tor-
cendo o nariz”, os principais
diretores apostam todas as
suas fichas na nova tecnolo-
gia. Principalmente por cau-
sa do pioneirismo no desen-
volvimento do novo motor. Se-
gundo o presidente da Toyota
Mercosul, Shozo Hasebe, fo-
ram três anos de estudos e
parceria entre engenheiros
brasileiros e japoneses. Ape-
sar da demora, o resultado
parece ter agradado ao diri-
gente, que destacou o desen-
volvimento próprio do sistema,
deixando a opção de comprar
o sistema pronto de outras
empresas de lado.

“Estamos muito orgulhosos
em trazer ao mercado o
Corolla e a Fielder Flex, pois é
a primeira vez que a Toyota
Motor Corporation desenvol-
ve, em parceria com a enge-
nharia local, uma tecnologia
específica para o Brasil”, diz.

Diferente das demais mon-
tadoras, a Toyota adotou a tec-
nologia flex apenas nas ver-
sões mais potentes. São bicom-
bustível somente o Corolla e a
Fielder 1.8. O de entrada,
Corolla 1.6, é comercializado
apenas com motor a gasolina
– e a versão 2008 ainda ficou
1,5% mais cara, pois agora
vem com air bag frontal duplo
de série. Também ao contrá-
rio dos concorrentes, o motor
1.8 da Toyota não fica mais
potente quando trabalha só
com álcool. A potência de 136
cv não mudou com relação à
versão anterior e é a mesma
tanto com gasolina como com
álcool. Dentre os planos, a ex-
pectativa de vendas é conser-
vadora. A Toyota estima que
venderá este ano menos do
que em 2006, fechando em 34
mil unidades do Corolla (9 mil

AUTOMÓVEIS

Toyota lança motor flex e espera alavancar vendas
de sedã Corolla e perua Fielder ainda neste ano

da Fielder). Ano passado fo-
ram vendidas 35.336 unidades.

Mas tudo isso parece não
ser problema. Principalmente
para o vice-presidente da To-
yota Mercosul, Luiz Carlos
Andrade Júnior. Segundo ele,
a preocupação maior é propor-

cionar mais opções ao público
consumidor, já acostumado
com os modelos.  “Embora a
tecnologia bicombustível tenha
surgido no Brasil em 2003, ela
foi adotada primeiro somente
nos carros populares. Concor-
rentes diretos do Corolla ga-

nharam versões flex bem mais
recentemente, como o Vectra
em 2005 e o Civic no ano pas-
sado”, explica ele, confirman-
do que, por enquanto, somen-
te os brasileiros terão carros
da marca bicombustíveis.

        (Rodrigo Meikaru)

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Modelos Fielder e Corolla continuam os mesmos, mas agora com motor bicombustível

Executivos japoneses e brasileiros apostam em tecnologia inovadora na apresentação do motor flex

TOYOTA FIELDER FLEX
Motor: 1.8L VVT-i 16V, dian-
teiro, transversal, quatro cilin-
dros em linha, bicombustível
Potência: 136 cv a 6.000 rpm
Torque: 17,5 kgf.m a 4.200 rpm
Direção: hidráulica
Câmbio: automático e manual
Suspensão: McPherson com
barra estabilizadora na dian-
teira e eixo de torção com bar-
ra estabilizadora na traseira
Freios: a disco nas quatro ro-
das, com ABS (antitravamen-
to) e EBD (distribuição ele-
trônica da força de frenagem)
Dimensões: 4,45 m de com-
primento; 1,53 m de altura;
1,70 m de largura; 2,60 de
entreeixos
Peso: 1.600 kg
Tanque: 56 litros
Porta-malas: 411 litros
Preços: Fielder XE-i 1.8 Flex,
R$ 67.144 (manual); R$ 71.729
(automático) e Fielder SE-G
1.8 Flex, R$ 83.712 (automáti-
co)

TOYOTA COROLLA FLEX
Motor: dianteiro, transversal, quatro
cilindros em linha, 16V, bicombustível,
1.794 cm³ de cilindrada
Potência: 136 cv a 6.000 rpm
Torque: 15 kgfm a 4.400 rpm
Direção: hidráulica
Câmbio: automático, de quatro velo-
cidades, e manual
Suspensão: dianteira McPherson, com
barra estabilizadora; traseira com eixo
de torção e barra estabilizadora
Freios: a disco na as quatro rodas,
com ABS (antitravamento) e EBD (dis-
tribuição eletrônica da força de
frenagem)
Dimensões: 4,53 m de comprimento;
1,71 m de largura; 1,48 m de altura; 2,60
m de entreeixos
Peso: 1.130 kg a 1.170 kg, dependen-
do da versão
Tanque: 56 litros
Porta-malas: 437 litros
Preços: Corolla XL-i 1.8 Flex, R$ 56.565
(manual) e R$ 61.101 (automáico);
Corolla XE-i 1.8 Flex, R$ 62.233 (manu-
al) e R$ 66.880 (automático); Corolla
SE-G 1.8 Flex, R$ 79.676 (automático)

FICHA  TÉCNICA

Ao volante, tanto Corolla quanto Fielder apresentam
qualidade inquestionável de conforto e direção

Conforto e boa dirigibilidade continuam sendo a marca da Toyota

Falar do Corolla e da Fielder
parece “chover no molhado”,
principalmente por se tratar de
modelos já consolidados no
mercado nacional e que conse-
guem se adaptar bem tanto ao
trânsito urbano quanto rodovi-
ário. Apesar dessas prerrogati-
vas,  a marca japonesa ofereceu
aos jornalistas presentes no
Guarujá um test-drive com am-
bos os modelos, todos abaste-
cidos com álcool.

Nas versões testadas pela
equipe do Jornal Nippak, tanto
o sedã quanto a perua compor-
taram-se como veículos excep-
cionais para quem prioriza o con-
forto. O Corolla permanece exi-
bindo o bom desempenho, em-
bora o motor 1,8-litro seja um
pouco ruidoso e vibre excessi-
vamente acima de 4.000 rpm. Sua
suspensão segue receitas co-
nhecidas, independente tipo
McPherson na dianteira e por
eixo de torção na traseira. Trata-
se de um acerto bom e, ao con-
trário do que se apregoa, permi-
te, até certo ponto, uma direção
mais esportiva. E é igualmente
eficaz ao lidar com as irregulari-
dades do piso.

Posição de dirigir não é das
melhores, principalmente para
motoristas mais altos. Além do
deslocamento longitudinal limi-
tado do banco, o volante tem
apenas regulagem de altura – faz
falta o ajuste em distância. Os
bancos acomodam bem, embora

a regulagem do encosto pudesse
ser milimétrica, em vez da atual,
por alavanca.

Se a intenção é dirigir de forma
mais tranqüila, o motorista encon-
trará o conhecido padrão Toyota
de conforto. Tanto em trechos ur-
banos quanto na estrada, ambos
os modelos são uma das melhores
opções do mercado. O baixo nível
de ruído interno estende-se a to-
dos dentro da cabine. Até mesmo
o limpador de pára-brisa não pro-
duz nenhum barulho.

Quanto à dirigibilidade em si,
nada a reclamar. Com uma direção
suave e controles à mão, é fácil
pegar tanto o Corolla quanto a
Fielder para um passeio com a fa-
mília ou mesmo enfrentar o dia a
dia do caótico trânsito das gran-
des metrópoles. O câmbio automá-
tico faz as trocas de forma adequa-
da e sem nenhum tipo de tranco.

Deve ser por isso que muitos exe-
cutivos que possuem família op-
tam por comprar um dos dois na
hora de pesar custo-benefício e
qualidade-conforto.

Em síntese, a única grande
diferença trata-se mesmo do
novo motor bicombustível. Mes-
mo sem as informações oficiais,
colegas de outros veículos che-
garam a conclusão de que a au-
tonomia é relativamente boa,
com a marca aproximada de 7 km/
l. Resta saber se as vendas au-
mentarão, pois especula-se que
no ano que vem o Corolla virá
com um novo formato, já com a
reestilização total de design. En-
quanto isso, o mercado tratará
de responder se compensa ou
não todo o estardalhaço feito
pela marca para apresentar o
motor flex.

(RM)

Com mudanças sutis, modelos
continuam modernos e confortáveis
Precaução é a palavra da vez
quando o assunto é a Toyota.
Líder mundial de vendas, a
marca apresentou mudanças
sutis no Corolla e na Fielder.
Entre as inovações do motor
estão o acréscimo de resina
protetora contra corrosão nos
pistões, novos anéis de pistão
e ajuste do comando de válvu-
la. Também houve substituição
das velas de ignição por outras
de grau térmico mais elevado,
reprogramação da ECU (cen-
tral eletrônica inteligente que
comanda todo o funcionamen-
to do motor) e implantação de
materiais de liga metálica mais
resistente nas válvulas de ad-
missão e no comando de vál-
vulas. A capacidade do tanque
de combustível subiu de 55
para 56 litros , para aumento
da autonomia com uso de ál-
cool em uso rodoviário.

O sistema de partida a frio
é outra novidade. As linhas
Corolla Flex e Fielder Flex ga-
nharam um tanque auxiliar
com capacidade de 0,6 litro,
que fica posicionado na parte
de trás do cofre do motor, dis-
tante da área de contato em
caso de colisão, proporcionan-
do, assim, maior segurança
para os ocupantes.

Nas versões XE-i do Corolla
e da Fielder e XL-i do Corolla
há dois tipos de transmissão:
automática de quatro velocida-
des e manual de cinco veloci-
dades. Já as versões top de li-
nha SE-G saem da fábrica equi-
padas com câmbio automático
de quatro velocidades com
“overdrive”. As versões SE-G
e XE-i têm freios com sistemas
ABS (antitravamento) e EBD
(distribuição eletrônica da
frenagem), trava automática
das portas ativadas pelo movi-
mento do veículo (após 20 km/
h) e travas elétricas com acio-
namento a distância, luz de lei-
tura dianteira, pára-sol do mo-
torista com espelho de cortesia
e porta-documentos, alarme
com controle remoto, cintos de
segurança dianteiros com pré-

tensionador e limitador de for-
ça.

Há ainda uma versão do
modelo XE-i que vem com ban-
cos com revestimento de cou-
ro, com o traseiro bipartido e
rebatível, com terceiro encosto
de cabeça e apoio de braço
com porta-copos. A versão SE-
G tem ar-condicionado automá-
tico e digital, bancos de couro
de série, computador de bordo,
painel de instrumentos, piloto
automático, rádio com toca-
CDs para seis discos integra-
dos ao painel, retrovisor inter-
no antiofuscamento, sensor au-
tomático de chuva, quatro alto-
falantes com dois tweeters,
console central com acabamen-
to na cor prata, maçanetas in-
ternas, moldura lateral e da tam-
pa do porta-malas cromadas e
faróis de neblina. Para as ver-
sões XE-i e XL-i, completa o
pacote rádio com toca-CDs.

Já Fielder, antes disponível
em versão única, agora chega
em duas: além da XE-i, a top
de linha SE-G, que inclui itens
como controlador de velocida-
de, ar-condicionado digital e
toca-CDs para seis discos in-
tegrado ao painel.

                              (RM)

Hasebe: inovação e modernidade
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Valéria Kumizaki busca mais uma
medalha para o karatê brasileiro

SOFTBOL INFANTIL

Nippon Blue Jays é campeã
do Interclubes em Maringá

A categoria infantil do
Nippon Blue Jays conquistou
o título da Taça Brasil de
Softbol Feminino Interclubes
ao derrotar as garotinhas de
Atibaia por 3 a 2 na final reali-
zada no último dia 20, nos cam-
pos da Acema (Associação
Cultural e Esportiva de Marin-
gá). A terceira colocação ficou
com a equipe do Nikkey de
Curitiba que venceu o Cooper-
cotia pelo placar de 5 a 1.

Os destaques da competi-
ção ficaram para duas atletas
do campeão Nippon Blue
Jays: Roseana Portiolli, eleita
a Melhor Jogadora do Campe-
onato; e Natália Higa, eleita a
Jogadora Mais Eficiente.

RESULTADOS
Fase Final - Domingo - 20/05

Chave Ouro
Nippon Blue Jays 6 x 0 Cooper-

cotia (Semifinal)
Atibaia 5 x 2 Nikkei Curitiba

(Semifinal)
Coopercotia 1 x 5 Nikkei Curitiba

(3º lugar)
Atibaia 2 x 3 Nippon Blue Jays

(Final)

Chave Prata
Central Glória 5 x 6 Gigante

(Semifinal)
Central Glória 3 x 1 Universo

(Final)

Chave Bronze
Marília 2 x 6 Maringá (Semifinal)
Maringá 2 x 5 Guarulhos (Final)

Equipe do Nippon Blue Jays posa para a tradicional foto

NELSON YAJIMA

*MARCOS YAMADA

Após inventarem o tênis de
mesa na Índia em meados de
1890, as regras não eram pa-
dronizadas devido a sua ori-
gem, isto é, o tênis de quadra.
Em 1926, dezesseis países da
Europa resolveram criar uma
federação internacional
(ITTF) e normatizaram a for-
ma de jogar como a contagem
de pontos, tamanho da mesa,
bola, rede, depois criando em
Londres o primeiro Campeo-
nato Mundial da modalidade.

A sua introdução em
Olimpíadas foi em 1988-Seul
e atualmente mais de 220
países estão filiados e parti-
cipando ativamente das com-
petições internacionais.

No Brasil, o esporte, mui-
to confundido com o pingue-
pongue (lazer), não tem mui-
tos atletas filiados, ou seja,
que praticam visando compe-
tições, porém, ele é muito
popular, sendo o terceiro es-
porte do País, segundo Atlas
do Esporte – livro publicado
pelo Comitê Olímpico Brasi-
leiro (COB).

O Brasil teve sua fase áu-
rea no tênis de mesa na dé-
cada de 50 e 60, quando éra-
mos top 8 no mundo com
Biriba, Betinho, Jacques, Se-
vero, Midosi e Duarte.

Após uma decadência to-
tal no esporte, por falta de in-
tercâmbio, voltamos a melho-
rar um pouco na década de
80, ficando entre os 24 me-
lhores do mundo, com Kano,
Hoyama, Monteiro e Kawai.

A comunidade nipo-brasi-
leira teve uma influência mui-
to grande no desenvolvimen-
to da modalidade, divulgando
e abrindo as portas para o in-
tercâmbio internacional, para
os nossos atletas acompa-
nharem as novas técnicas do
esporte.

Nesta semana, em Zagreb
(Croácia), temos a participa-
ção da equipe brasileira com-
pleta, que não sonha com me-
dalhas aqui, mas sim como
uma fase de preparação para
os próximos Jogos Pan-Ame-
ricanos, julho, na cidade do
Rio de Janeiro.

Sem dúvida, os favoritos
nesta competição são os chi-
neses, ladeados de sul corea-
nos, japoneses, alemães e al-
guns países do leste europeu.

*A partir desta semana, Marcos Ya-
mada, que está na Croácia acompa-
nhando o 54º Campeonato Mundial
de Tênis de Mesa, que acontece de
24 a 27, passa a colaborar com o Jor-
nal Nippak. Acompanhe na próxi-
ma semana matéria sobre a partici-
pação dos brasileiros na competição.

TÊNIS DE MESA

Brasil usa Mundial da Croácia
como preparação para o Pan

Vista do ginásio sede do Campeonato Mundial

MARCOS YAMADA

BEISEBOL PRÉ-JÚNIOR

Ataque faz a diferença em
favor do Norte Paraná

Contando com um ataque
que funcionou com muita efi-
ciência em todas as partidas,
anotando 44 corridas em 4 par-
tidas disputadas, o Norte Pa-
raná venceu a Central por 9 x
6 na final e garantiu a conquista
do título do 19º Campeonato
Brasileiro de Beisebol Interse-
leções Pré-júnior, competição
encerrada no último dia 20, em
Marília (SP).

Um dos destaques da sele-
ção campeã, o atleta Diogo
Nakaie acabou eleito o Melhor
Jogador do Campeonato, en-
quanto que Otávio Takata, da

Noroeste, levou para casa o
prêmio de Jogador Mais Es-
forçado.

RESULTADOS
Fase Final - Domingo - 20/05

Chave Ouro
Noroeste 7 x 14 Norte Paraná

(Semifinal)
Paulista 1 x 3 Central (Semifinal)
Norte Paraná 9 x 6 Central (Final)

Chave Prata
ABC 1 x 2 Sul Paraná

Sorocabana 2 x 10 ABC
Sorocabana 9 x 4 Sul Paraná

Chave Bronze
Capital 3 x 4 Centro-oeste
(penalidade - 3 x 3 / Final)

MÁRCIO MIYAZIMA

Ataque do Norte do Paraná funcionou em todas as partidas

RUMO AO PAN

Akarateca Valéria Ku-
mizaki passou por qua-
tro seletivas em 2006

na disputa por uma vaga nos
Jogos Pan-americanos, que
serão realizados no próximo
mês de julho, no Rio de Janei-
ro. A nikkei ficou entre as duas
atletas com a melhor pontua-
ção em sua categoria – 53 qui-
los – e teve seu nome escolhi-
do para a Seleção Brasileira
no início deste ano, pela comis-
são técnica.

“Nós duas tínhamos o mes-
mo nível técnico e não havia
preferida para a escolha. Nem
sei dizer qual foi o meu dife-
rencial”, conta Valéria, que
treina cerca de 5 horas diárias
de segunda-feira à sábado.
“De manhã faço exercício, o
treino físico, e à tarde faço o
treino técnico. Só descanso no
domingo. Quando dá, ainda vou
à noite para a faculdade”.

Natural de Presidente Pru-
dente, interior de São Paulo,
Valéria completou recente-

mente 22 anos e além de con-
quistar títulos, se empenha na
graduação em Educação Físi-
ca. Uma das metas atuais é
aumentar o quadro de meda-
lhas e, ao lado da de Campeã
Mundial Júnior 2005 e de bron-

ze nos Jogos Sul-Americanos
2006, colocar a de ouro do Pan-
americano. “Vou dar o melhor
de mim para voltar com me-
dalha. Não vi a lista dos con-
vocados para os jogos ainda,
mas sei que será um desafio

porque todo mundo visa a vi-
tória”, adianta a nikkei.

Tricampeã brasileira na ca-
tegoria adulto, Valéria come-
çou a praticar o karatê em
2000, quando ouviu a conver-
sa de colegas da escola sobre
uma aula experimental do es-
porte. Quase dois anos depois,
participava de sua primeira
competição. “Eu entrei na con-
versa e comecei a perguntar
sobre a aula experimental. Aí
convidei uma amiga para ir
comigo e desde o primeiro dia
de treinamento já levei a coisa
á sério”, recorda.

Do grupo de seis amigas
que entraram para as aulas de
karatê, apenas duas permane-
ceram como praticantes da
modalidade. “Eu sempre gos-
tei de esportes, mas foi por
acaso que comecei a praticar
karatê. Quando me matricu-
lei para a aula, nem sabia di-
reito como era. Entrei, expe-
rimentei e gostei logo no pri-
meiro dia”.

NATAÇÃO

Nadadora patrocinada pela
JBC conquista três medalhas

Marina Ogawa,
nadadora patrocina-
da pela Editora
JBC, conquistou
três medalhas no 14º
Troféu Kim Mollo,
realizado entre os
dias 11 e 13 de maio
na cidade de Mo-
coca (São Paulo).

A medalha de
ouro veio nos 400
metros livres e
duas de prata nos
100 metros borbo-
leta e 200 metros
medley, na catego-
ria Juvenil I (atle-
tas com 15 anos).
O torneio reuniu os
melhores atletas das delega-
cias regionais do estado.

Marina é integrante da
Seleção 1, que compreende
os clubes da capital paulista,
e que venceu a competição
pela oitava vez consecutiva.
É a quarta vez que ela parti-
cipa do evento.

A atleta também ganhou o

prêmio de Atleta Mais Efici-
ente, dado para quem conse-
gue mais pontos dentro da sua
categoria, com 23 pontos, e o
prêmio de Melhor Índice Téc-
nico (de acordo com critérios
da Confederação Brasileira
de Desportos Aquáticos
(CBDA), pelo desempenho
nos 400 metros livres.

Marina recebe os prêmios ao lado do técnico
Marcelo Tomazini, várias vezes campeão bra-
sileiro e panamericano de natação

DIVULGAÇÃO

O Clube do
Exército, Setor Mili-
tar Urbano, em Bra-
sília (DF), recebeu
no final de abril a
sexta edição do Tor-
neio Brasileiro Indi-
vidual de Kobudo. O
evento, que contou
com a supervisão da
Confederação Bra-
sileira de Kobudo (CBKO), foi
o primeiro realizado pelo
Insituto Cultural Niten fora da
região sudeste. O torneio reu-
niu 170 praticantes das três
modalidades transmitidas pelo
Niten: Kenjutsu, arte do com-
bate com espadas; Jojutsu, arte
do bastão; e Iaijutsu, arte de
desembainhar a espada – e um
público de 600 pessoas.

 “Foi uma façanha reunir
atletas de todo o Brasil em
pleno feriado prolongado.
Além de que pudemos apro-
veitar ao máximo estes dias
para aprimorar a parte técni-
ca de todos os alunos. Aos or-
ganizadores de Brasília, meus
parabéns pelo sucesso”, co-

ARTES MARCIAIS

Distrito Federal sedia Torneio
Brasileiro Individual de Kobudo

mentou o presidente da
CBKO e fundador do Niten,
Jorge Kishikawa. (confira
os resultados no site:
www.niten.org.br)

DIVULGAÇÃO

Simples e eficien-
te. Assim podemos
classificar o cerimo-
nial de abertura do
Mundial de Tênis de
Mesa. Não foi algo
para entrar na
historia, porém, não
comprometeu.

Fica fora do giná-
sio a área de cola-
gem, conforme regu-
lamento da ITTF, daí
muita chance para o público ver
de perto seus ídolos.

O desperdício de bola aqui é
invejável: a cada partida os atle-
tas vem escolher as bolas, umas
mais leves, outras mais duras,
etc.

Aqui vivem muitos sérvios
com seus familiares ainda em
Novi Sad, Belgrado (outro país).
Imaginem se dividirmos o Brasil
em seis países, com certeza ocor-
rerá o mesmo fenômeno.

O tênis de mesa esta entre o
quarto e o quinto esporte nacio-
nal mais praticado na Croácia.

Entre os primeiros, claro o fu-
tebol, handebol, tênis e basque-
tebol. Dai Primorac e Boros, dois
dos maiores ídolos do país, não
caminham tranqüilamente na ci-
dade. Logo são reconhecidos e

passam a distribuir autógrafos;

Em todos os Campeonatos
Mundiais, uma empresa cede
uma frota de carros zero km para
apoiar o evento e fazem o trans-
porte de atletas, dirigentes e VIP.
Para eles o marketing indireto é
importante num evento como
este.

Aqui é o local onde as parti-
das podem mudar a vida de um
atleta profissional (lembrem de
Schlager, em 2003, que era ape-
nas um coadjuvante no cenário
mundial e hoje é uma celebrida-
de). Mil fatores podem influenci-
ar para a conquista de um título
mundial, dentre eles sorte (cha-
ves, cruzamentos, zebras, etc),
pois todos aqui estão preparados
para realizarem o melhor.

*Marcos Yamada, da Croácia

Cerimônia de abertura do Mundial

MARCOS YAMADA

BASTIDORES DO MUNDIAL

Valéria (direita): “Será um desafio porque todos querem a vitória”

DIVULGAÇÃO



12 JORNAL NIPPAK São Paulo, 26 de maio de 2007

Na terra do koto e do
shamisen, o percursi-
onista Marcos Suzano

tem levado o balanço do pan-
deiro brasileiro. É para o Ja-
pão que o músico viajará pela
décima vez no próximo mês de
agosto e ministrará aulas e
workshops com técnicas sobre
como tocar o instrumento.

O extenso currículo do ar-
tista reúne mais de 60 aulas
realizadas no arquipélago, com
cerca de 100 alunos inscritos
em cada. “É muito gratifican-
te”, afirma o músico, que já
percorreu diversas províncias
nipônicas com seu pandeiro e
promoveu cursos também nos
Estados Unidos, Holanda,
França, Dinamarca, Bélgica e
Itália.

Apreciador da música con-
temporânea produzida com ins-
trumentos tradicionais nipôni-
cos, como taikô e koto, Suzano
diz que os japoneses também
sabem valorizar a qualidade da
música brasileira. “Eu ensino
o manejo do instrumento e
como tirar as batidas e não a
tocar as músicas brasileiras,
mesmo porque a música tam-
bém pode esbarrar na cultura
regional. Mas eles adoram o
nosso som”, acrescenta.

O instrumentista chegou a
acompanhar diversos nomes
consagrados da música brasi-
leira, entre eles Gilberto Gil,
Zizi Posse, Lenine e Marisa
Monte, e também coleciona
participações com estrelas in-
ternacionais, como a cantora
nova-iorquina Joan Baez e o
baterista nipônico Numazawa
Takashi, que conheceu duran-
te uma apresentação com Le-

MÚSICA

Após turnê no Brasil, Marcos Suzano
leva som do pandeiro para o Japão

nine no país e cujo dueto ren-
deu o lançamento de “Nenhu-
ma Canção, só Música”, co-
mercializado somente no Ja-
pão. “Ele assistiu ao show e
veio conversar comigo no fi-
nal da apresentação. No dia
seguinte, nos encontramos no-
vamente e ele falou que esta-
va impressionado”, recorda.

Uma de suas maiores re-
cordações data o ano de 1998,
quando percorreu o arquipéla-
go numa turnê do cantor japo-
nês Miyazawa Kazufumi.

Circular Brasil - De volta do
Japão há duas semanas, Suza-
no está em turnê pelo Brasil
com shows com o Quarteto
Maogani e, depois de tocar
para os paulistas na última ter-
ça-feira (22), mostrará a com-

binação da percussão com os
violões de Maurício Marques,
Carlos Chaves, Marcos Alves
e Paulo Aragão para o público
de Curitiba (PR) e Porto Ale-
gre (RS). “A expectativa é óti-
ma. Sempre toquei com diver-
sos músicos, de diversas for-
mações e as apresentações
com o Quarteto Maogani têm
sido bem legais porque são
pautadas no samba”.

Os shows integram a pro-
gramação do projeto Circular
Brasil, que tem o objetivo de
promover um intercâmbio cul-
tural no cenário musical brasi-
leiro e mostrar a diversidade
que a música instrumental ga-
nha quando acrescentados ele-
mentos regionais. No repertó-
rio do quarteto, que vai do cho-
ro tradicional à bossa-nova,

valsa e baião, estão canções
de Pixinguinha, Baden Powell,
Tom Jobim, Edu Lobo, Chico
Buarque e Hermeto Pascoal.

(Luciana Kulba)

SHOW DO QUARTETO
MAOGANI E MARCOS
SUZANO
PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL

QUANDO: DIA 31 DE MAIO, ÀS 19H

ONDE: TEATRO BRUNO KIEFER / CASA

DE CULTURA MARIO QUINTANA (RUA

DOS ANDRADAS, 736 – CENTRO)
INFORMAÇÕES: 51/3221-7147 / 3221-
0956 / 3225-3976

CURITIBA – PARANÁ

QUANDO: DIA 2 DE JUNHO, ÀS 21H

ONDE: TEATRO DO PAIOL (LARGO

GUIDO VIARO S/ Nº)
INFORMAÇÕES: 41/3334-1424 / 3322-
1525

Suzano: mais de 60 aulas e 10 viagens ao arquipélago para ensinar pandeiro aos japoneses

DIVULGAÇÃO

HENSHIN

Equipe da JBC é indicada ao
Oscar da Dublagem 2007

A equipe de tradução da
JBC foi indicada ao 5º Prêmio
Yamato - Oscar da Dublagem
2007 de Melhor Tradução.
Desta vez, a indicação é pelo
trabalho feito no anime Saga
de Hades. No ano passado, foi
pela adaptação do anime
Fullmetal Alchemist, cujo man-
gá também é publicado pela
editora. Participaram da tradu-
ção o editor de mangás da
JBC, Marcelo Del Greco, o
tradutor-chefe Arnaldo Oka e
o tradutor Johnny Herrera.

O Oscar da Dublagem ain-
da contam tem mais onze ca-
tegorias: Melhor Atriz, Melhor

Ator, Melhor Atriz Coadjuvan-
te, Melhor Ator Coadjuvante,
Melhor Trilha Sonora Adapta-
da, Melhor Técnico de Som,
Melhor Mixagem, Melhor Lo-
cução ou Narração, Melhor
Direção, Melhor Dublagem do
Ano e Revelação.

A votação pode ser feita até
o dia 31 de maio pelo site: http:/
/www.animefriends.com.br/
mini_oscar.php

Os vencedores das catego-
rias serão anunciados dia 14 de
julho, no Anime Friends 2007,
que acontecerá na Universida-
de UniSant‘Anna, em São
Paulo

Em Saga de Hades, dublagem da JBC foi elogiada

DIVULGAÇÃO


