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AGENDA

2007 promete ser ano ‘quente’ nas
relações comerciais Brasil-Japão

RICARDO STUCKERT/AB

A ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA conjunta da
Aliança Cultural Brasil-Japão
do Paraná e da Liga Desporti-
va e Cultural Paranaense será
amanhã (28), às 8h, em 1ª Con-
vocação e  às 9h, em 2ª Con-
vocação, na sede social da Ali-
ança, na Rua Paranaguá, 1782.

A APAEX Regional de Lon-
drina realizará amanhã (28), a
partir das 8h, na sede da Ali-
ança Cultural Brasil-Japão do
Paraná (Rua Paranaguá,
1782), uma exposição de Ca-
lendários do Japão através do
Consulado Geral do Japão e da
Jica. A renda será em prol da
Creche Irmãs de Betânia.

O CIATE (Centro de Infor-
mação e Apoio ao Trabalha-
dor no Exterior) informa seus
próximos cursos preparatórios
para quem pretende trabalhar
no Japão. No dia 2 de feverei-
ro (sexta-feira), o tema será
“Seguro Social e Restituição
de Aposentadoria do Japão”,
e no dia 6 (terça-feira), “Se-
guro Desemprego no Japão”.
Os cursos são gratuitos e acon-
tecem sempre das 14 às 16h30.
O Ciate fica na Rua São Joa-
quim, 381, 1º andar, sala 11 (pré-
dio do Bunkyo). Informações
pelo tel.: 11/3207-9014.

O CIATE informa ainda que
estão abertas as inscrições
para uma nova turma das au-
las “Diálogos Úteis nas Fábri-
cas do Japão para Dekasse-
guis”. O início das aulas será
no próximo dia 8 e acontecem
uma vez por semana, sempre
as quintas-feiras, com duração
de dois meses (total de nove
aulas. As inscrições podem ser
feitas no Ciate (endereço aci-
ma), de segunda a sexta-feira,
das 9 às 17h. É necessário le-
var o RG.

O BAILE ALLEGRO acon-
tece hoje (27), no Restaurante
Nandemoyá (Rua Américo de
Campos, 9, Liberdade – São
Paulo). A animação fica por
conta da Banda BR3. Os con-
vites custam R$ 17,00. Infor-
mações pelos telefones: 11/
3209-2609 / 9904-2237.

O PROJETO OLHAR
NASCENTE monta hoje (27)
e amanhã (28) uma mega ope-
ração reunindo mais de 150
grafiteiros que vão pintar um
painel gigante no Complexo
Viário Avenida Paulista/Dr.
Arnaldo/Rebouças. Em 430
metros lineares de extensão de
mural será contada a história
e cultura no Japão. A organi-
zação dos artistas obedeceu a
uma apurada operação que
envolveu desde a consultoria
de Carlos Glaujor (USP) so-
bre a história do Japão e da lín-
gua japonesa ao convite de
nomes importantes do graffiti,
como Tinho, Jey, Tfreak, Tikka,
entre tantos outros.  Os gru-
pos trabalharão desde a 0 hora
de 27 de janeiro até a tarde do
dia 28, em uma performance
artística/cultural que poderá
ser observada em sua execu-
ção pela população. Além do
graffiti, haverá durante o dia
28, das 14h às 17h, apresenta-
ção de elementos da cultura
japonesa e da arte de rua, aber-
to ao público. A iniciativa é da
produtora cultural Yano’s
Quality, Celina Yano.

Ganhar “fôlego” para dar
continuidade aos acordos bi-
laterais entre Brasil e Japão,
além de angariar novas em-
presas nipônicas no Brasil.
Esse é o pensamento de em-
presários e executivos nipo-
brasileiros para 2007. De
acordo com o presidente da
Câmara de Comércio e In-
dústria Japonesa do Brasil,
Makoto Tanaka, 2007 será
um ano proveitoso no que diz
respeito às negociações co-
merciais entre ambos os pa-
íses. Seguro, o dirigente con-
firma que atualmente as fir-
mas nipônicas se instalam no
Brasil com estratégias mais
claras, não dependendo ape-
nas de matérias-primas, mas
investindo em outras áreas
como energias alternativas,
caso do etanol, TV digital,
automotivo, eletrônico, entre
outros.

ABT promete mil
tocadores de taikô
no Centenário
Em um projeto ousado, a
ABT (Associação Brasileira
de Taikô) promete reunir cer-
ca de mil tocadores de taikô
no Centenário da Imigração,
em 2008. Um espetáculo que
promete emocionar as pesso-
as com um toque do outro
lado do mundo, visto que a
ABT conta com o apoio da
Nippon Taiko Foundation,
que trará, em março deste
ano, quatro professores do
Japão para ensinarema com-
posição dos 100 anos.
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A proximidade das comemo-
rações do Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil não
está deixando eufórica so-
mente a Associação para
Comemoração do Centená-
rio da Imigração Japonesa no
Brasil. Também as entidades
do interior estão se movimen-
tando para celebrar a data. E
cada qual a sua maneira. Al-
gumas optaram por mudar seu
quadros. Outras por dar con-
tinuidade aos trabalhos desen-
volvidos em gestões anterio-
res e ampliar a cultura japo-
nesa. Na foto, o novo presi-
dente do Bunkyo de Regis-
tro, Rubens Shimizu (em pé).

Entidades nikkeis elegem diretorias de olho no
Centenário e em desenvolvimento regional

DIVULGAÇÃO

Premiado no Rio, curta-metragem Tori aborda
passagem verídica de família de imigrante

GUILHERME FREITAS

A diretora Andreia Midori Si-
mão resolveu se basear na
história de sua família para
criar o roteiro do curta-
metragem Tori, premiado na
última edição do Festival In-
ternacional de Curtas do Rio
de Janeiro. A produção - que
deve ser lançada em feverei-
ro - relata a triste passagem
vivida por sua mãe, que des-
cobriu aos 10 anos que o ir-
mão tinha sido entregue a uma
família da vizinhança por
questões financeiras.

––—–––—––——–––—––—––—–––—––——–––—––—–––––—––——–– | pág 8

‘Centenário de Okinawa’ fecha
primeiros projetos para 2008

DIVULGAÇÃO

Assim como quase todas as entidades nikkeis, os okinawa-
nos preparam seu próprio “centenário”. Em reuniões prepa-
ratórias, dirigentes da Associação Okinawa Kenjin do Brasil
fecharam algumas ações para o ano que vem. Dentre os des-
taques, estão a realização de dois eventos: a realização da
12ª Conferência Mundial de Comércio ligada à Okinawa, além
da 2ª Conferência Mundial de Okinawa, em agosto de 2008.
––—–––—––——–––—––——–––—––——–– | pág 3

Projeto aponta
melhorias para
bairro da Liberdade
Projetos para o bairro da Li-
berdade não faltam. Em ex-
posição no IED até feverei-
ro, o trabalho do estudante
Fernando Heller Vajda apre-
senta mudanças nas calçadas
deterioradas do Jardim Ori-
ental e da Capela de Nossa
Senhora dos Desesperados.
O Jornal Nikkei também
entrevistou autoridades e lide-
ranças nikkeis para comentar
sobre a situação do bairro e
apontar soluções para a tão
sonhada revitalização.

—————–—— | pág 6
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O elegante casamento da filha do secretário de Planejamento de São Ber-
nardo do Campo, Hiroyuki Minami, agitou a cidade. O casal Cíntia Minami
e Gustavo  Kodjaoglanian festejaram a tão importante data ao lado de fami-
liares e amigos no dia 20, no Buffet Piazza Demarchi.

Os noivos: Cintia Minami e Gustavo  KodjaoglanianYoshio Minami e Kika Maki

Os pais da noiva: Sane e Hiroyuki Minami

Ken Minami, Kika Maki, Yuho Minami e Enzo Yaguinuma

Issao Minami, Marcelo Hideshima e Walter Ihoshi

Sokei Hayashi

Augusta Takeda, Julia Honda e Iuzo TakedaLenice Ohara e Consuelo Yoshida

Hikari Wakabayashi, Edna Uemura, Rumi Kusumoto e Chieko NagataHirofumi Ikesaki e Yuji Watanabe

Mariko Tsuruga, Akiko Takahashi, Tomoko Tsuboi e Hiromi ShimizuSomi Ikeda e Sohen Hayashi

O centro de Chadô Urasenki realizou a tradicio-
nal Hatsugama Shinnenkai . A comemoração con-
tou com a tradicional cerimônia do chá, que foi
devidamente montada e demonstrada pelos pro-
fessores e alunos. O evento aconteceu no dia 14
de janeiro no Hotel Renaissance.

Nas entrelinhas...

Acontece:

Dia 26/01 – Desfile da estilista Erika Ikezili no São Paulo Fashion
Week, na Bienal SP.

Dia 28/01 – A primeira cerimônia do Sencha do ano de 2007-
No Zaihaku Tottori Kenjinkai.

Dia 01/ 02 – Posse de Walter Ihoshi e William Woo como
deputados Federais, em Brasília.

Dia 05/02 – Leandro Hattori tomará posse na Gestão 2007 da
JCI Brasil-Japão, no Nikkey Palace Hotel.

Dia 06/02 – Kátia Akemi Uchimura tomará posse na Gestão
2007 da Asebex no Iwate Kenjinkai do Brasil.
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Afesta, propriamente, só
acontece no meio do

           ano, mas os preparati-
vos já estão a todo o vapor
para a Festa das Cerejeiras de
Garça, cidade localizada no in-
terior de São Paulo. Marcado
para julho, o evento contará
com basicamente todas as
atrações das edições anterio-
res, porém, com um diferenci-
al: neste ano terá a primeira edi-
ção do Festival de Yosakoi
Soran, reunindo grupos tanto
da capital quanto de cidades
que estão começando a prati-
car a dança típica.

O intuito é um só: congre-
gar alguns dos principais gru-
pos de Yosakoi da região para
divulgar o estilo, além de in-
centivar a prática por parte
das crianças e dos jovens. Se-
gundos levantamentos feitos
pela própria comissão organi-
zadora do festival de dança,
muitos grupos estão em for-
mação, mas esbarram na
questão de onde se apresen-
tar. “Como já havíamos leva-
do uma turma de São Paulo
para se apresentar no Festi-
val e vimos que o resultado foi
excelente, resolvemos esten-
der as apresentações e criar
um evento próprio de yosakoi.
A idéia é unir ainda mais os
praticantes não só de Garça,
como também de cidades pró-
ximas como Marília, Tupã,
Bastos e Bauru”, afirma um
dos coordenadores do Festi-
val de Garça, Francisco
Noriyuki Sato.

CULTURA JAPONESA

Festa das Cerejeiras deste ano terá apresentações de Yosakoi Soran

Sem o número exato dos
grupos participantes, os orga-
nizadores esperam apenas
que grupos até então desco-
nhecidos possam comparecer
à apresentação coletiva.
Como ainda é um formato
mais de conhecimento e me-
nos de competição, não have-
rá regras rígidas e nem finais,
como ocorre em grandes fes-
tivais de yosakoi. “Queremos
um grande número de pesso-
as participando. Como ainda
é uma incógnita, acreditamos
que 12 grupos seria o ideal
para essa primeira edição. E
não vamos ter clima de com-
petição. O intuito é poder dar
chance de todos subirem ao
palco”, acrescenta Sato.

Animados com a possibili-
dade de incrementar a hoje
conhecida festa em Garça, os

promotores locais apostam
suas fichas na realização do
festival de dança. Segundo o
diretor do departamento de
Cultura de Garça, Francisco
Cristóforo Júnior, os contatos
com os grupos estão adianta-
dos. Inclusive, diz ele, “muitos
já estão treinando para o festi-
val”. “Percebemos que há um
grande interesse pela dança.
Crianças e jovens mostram
dedicação nos treinos. Há ci-
dades com mais de um grupo.
É justamente por isso que de-
cidimos incluir uma apresenta-
ção mais abrangente neste
ano”, conta.

Já o vereador Massao
Ogawa vai além. Para ele, a
inserção do yosakoi na Festa
das Cerejeiras traz mais união
entre a própria comunidade
nikkei local. E, como conse-

qüência, o fortalecimento e a
sensação de que a cultura ni-
pônica se manterá forte para
as próximas gerações. “É bo-
nito ver que a geração mais
nova se interessa pela dança

Sucesso de apresentação no ano passado incentivou dirigentes

DIVULGAÇÃO

Reconhecido no Brasil
como um dos idealizadores do
Yosakoi Soran, o empresário
Hideaki Iijima aprova com
louvor as iniciativas tomadas
pela organização de Garça.
Sempre interessado em des-
cobrir novos talentos, ele afir-
ma que só com ações como
essa é que a dança típica ja-
ponesa se incorporará no co-
tidiano dos nikkeis. E, tam-
bém, da própria sociedade
brasileira.

“É com grande prazer que
recebo a informação de que
mais eventos de yosakoi
soran estão programados. Ini-
ciativas assim nos fazem
acreditar que a cultura japo-
nesa se fortalecerá ainda
mais no Brasil”, afirma,
acrescentando ainda que
muitos grupos que se formam
hoje no Brasil não têm opor-
tunidades de subirem a um
palco e se apresentarem.

“Se cada um dos grandes
festivas nipo-brasileiros to-
massem decisões de incre-
mentar os eventos com apre-

sentações de yosakoi, tenho
certeza que muitos grupos
mostrarão interesse. E, com
isso, aumentaria o número de
praticantes”, confirma.

Hoje responsável pelo Fes-
tival de Yosakoi Soran, reali-
zado anualmente em São Paulo
e que congrega grupos de va-
riadas regiões, Iijima idealiza
um evento grandioso para os
próximos anos – em especial

no ano que vem, no qual se
comemora o Centenário da
Imigração. “Um festival gran-
dioso e com participação de
grupos japoneses seria o ide-
al. Vamos ver se até lá mais
grupos se mostrem interessa-
dos em participar ativamente
de apresentações. É um so-
nho que podemos realizar”,
finaliza.

(RM)

Idealizador do Yosakoi Soran no Brasil,
Hideaki Iijima aprova iniciativa em Garça

Iijima (à esq.) e comissão de Garça esperam por sucesso
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e cultura em geral. Isso nos
dá força para continuar com
eventos ligados ao Japão”.

Aos grupos interessados
em participar – seja de cida-
des do interior ou mesmo da

capital – as inscrições estão
abertas. Para mais informa-
ções, o e-mail é diretoria@
culturajaponesa.com.br, com
Francisco Noriyuki Sato.

(Rodrigo Meikaru)

Enquanto algumas toma-
das de decisões ainda
geram dúvidas e des-

gastes dentro das comemora-
ções do Centenário da Imigra-
ção, uma outra parcela de
nikkeis mostra que os trabalhos
podem andar “de vento em
popa”. Este é o caso dos oki-
nawanos que sem perder tem-
po abrem 2007 com alguns pro-
jetos já definidos e, de quebra,
planejando ações de integra-
ção entre os descendentes do
Brasil e as lideranças da pró-
pria ilha.

Com reuniões marcadas
quase que semanalmente, a
comissão responsável pelos
festejos – que será oficializa-
da no fim de fevereiro –, man-
tém um ritmo de trabalho in-
cessante. Trabalhando sem
alarde, os membros definiram,
já no ano passado, as datas
para o chamado “Centenário
Okinawano”: entre os dias 22
e 26 de agosto de 2008. De
acordo com os próprios diri-
gentes, tais dias foram consi-
derados ideais por casarem
com dois grandes eventos que
acontecem no Brasil, a 2ª
Conferência Mundial de Oki-
nawa e o 12º Worldwide
Uchinanchu Business Asso-
ciation (Conferência Mundi-
al do Comércio Okinawano).
Realizados em conjunto, am-
bos reunirão milhares de pes-
soas para tratarem de rela-
ções bilaterais, bem como in-
tegrar os nipo-brasileiros com
os okinawanos.

“Isso nós já temos fecha-
do. O Centenário de Okina-
wa acontecerá em cinco dias
e com esses eventos citados.
Será muito importante reunir
em uma mesma semana tais
encontros, pois servirá para
discutir tanto relações comer-
ciais quanto à de cunho soci-
al”, explica o presidente da
Associação Okinawa Kenjin
do Brasil, Akeo Yogui, primei-
ro nissei a ocupar a presidên-
cia da entidade e que mostra

CENTENÁRIO

Okinawanos acertam projetos e
eventos especiais para 2008

DIVULGAÇÃO

idéias de ampliação e divulga-
ção da cultura típica da ilha.
“O Centenário é uma data
para ficar na história. E, para
tanto, precisamos unir os dois
lados: Brasil e Japão. Por isso
que decidimos realizar encon-
tros tão importantes em 2008.”

Em abril, está confirmada
a vinda de representantes de
Okinawa para tratar dos as-
suntos a serem discutidos nos
encontros do ano que vem. E,
também, para avaliarem o
Brasil e acertar os locais onde
ficarão hospedados. “Tudo
tem de ser acertado antecipa-
damente. Eles [representan-
tes] visitarão o Brasil para
estruturarem as reuniões. O
pedido para a realização no
Brasil Worldwide as conven-
ções foram acertadas em
2003”, confirma Yogui.

Além do simpósio e con-
venção, outras frentes tam-
bém estão caminhando bem
para o ano que vem. Uma de-
las é a confecção de um livro
que resgatará as principais his-
tórias dos descendentes de
Okinawa no começo do sécu-
lo passado. Baseado em rela-

tos, documentos e fotografias,
a obra já está com quase 100%
do material de base pronto,
faltando apenas edição e or-
ganização. Outra proposta
também aprovada é a edição
de uma revista com matérias
sobre a ilha, além de trazer ilus-
trações e contos. Tudo produ-
zido no Brasil.

Construções – A exemplo da
Associação para Comemora-
ção do Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil, que
escolheu quatro grande proje-
tos como principais, a Associ-
ação Okinawa Kenjin do Bra-
sil (CCOB) nomeou um gran-
de marco para os 100 anos.
Trata-se de uma construção
que será erguida nas dependên-
cias do Centro Cultural Okina-
wa do Brasil. A idéia é montar
ali um centro de convivência
para pessoas de variadas fai-
xas etárias.

Akeo Yogui explica que atu-
almente não há infra-estrutura
para receber crianças, jovens
e idosos. “O ideal é construir
um novo prédio para essas pes-
soas desfrutarem o dia, convi-

ver melhor e, depois, irem para
casa. Não queremos de forma
alguma construir um centro
para que as pessoas fiquem aqui
alojadas. Claro que, com isso,
nosso intuito é aumentar o in-
tercâmbio com pessoas de Oki-
nawa, mas o principal é poder
oferecer entretenimento e lazer
ainda maior”, diz.

Contudo – e diferente-
mente da Associação do Cen-
tenário – não há uma meta es-
tipulada para a conclusão da
obra, até porque ainda não
está definida como e quando
irá começar a captação de re-
cursos. Verbas do Japão? Se-
gundo Yogui, essa é uma es-
perança remota. A idéia é tra-
balhar aos poucos para não
ter de correr contra o tempo
e entregar na data prevista.
“Não dá para contar com re-
cursos do Japão integralmen-
te. Por isso não estamos cor-
rendo para a construção des-
se centro. Trabalhar com cal-
ma para atingir nossos sonhos
é uma característica dos oki-
nawanos”, finaliza o dirigen-
te.

(Rodrigo Meikaru)

Presidente do Okinawa Kenjin do Brasil, Akeo Yogui (em pé) confirma projetos para Centenário

No limiar do ano, profun-
das modificações, em maté-
ria de direito de família,
advieram com a Lei 11.441,
de 04 de janeiro de 2007.

A primeira grande modi-
ficação, referente a inventá-
rio e partilha encontra-se no
art. 1º da lei supra citada que
dispõe:

Art. 1º. Os arts. 982 e 983
da Lei nº 5.869, de 11 de ja-
neiro de 1973 – Código de Pro-
cesso Civil, passam a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 982. Havendo tes-
tamento ou interessado inca-
paz, proceder-se-á ao inven-
tário judicial; se todos forem
capazes e concordes, poderá
fazer-se o inventário e a par-
tilha por escritura pública a
qual constituirá título hábil
para o registro imobiliário.

Parágrafo único. O tabe-
lião somente lavrará a escri-
tura pública se todas as par-
tes interessadas estiverem
assistidas por advogado co-
mum ou advogados de cada
uma delas, cuja qualificação
e assinatura constarão do ato
notarial.”(NR)

“Art. 983. O processo de
inventário e partilha deve ser
aberto dentro de 60 (sessen-
ta) dias a contar da abertura
da sucessão, ultimando-se
nos 12 (doze) meses subse-
qüentes, podendo o juiz pror-
rogar tais prazos, de ofício ou
a requerimento de parte.

Parágrafo único. (Revo-
gado).” (NR)

Anteriormente, todo e
qualquer inventário e partilha,

com ou sem testamento, com
incapazes ou sem incapazes,
necessariamente deveriam se
processar judicialmente.

Com a nova modificação,
se todos forem capazes e
concordes o inventário e a
partilha podem ser feitos por
escritura pública. As partes
deverão estar acompanhadas
por seus advogados ou, se for
o caso, por um advogado co-
mum a todos, cuja qualifica-
ção e assinatura devem cons-
tar do ato notarial.

A rápida solução em ca-
sos de inventário e partilha,
onde todos são capazes e
maiores, evita futuros confli-
tos. Vários donos de um bem
ou de vários bens, provavel-
mente, com a demora, em  se
definir a parte de cada um dos
donos de um bem ou vários
bens, acaba por minar o bom
relacionamento entre eles. E
lógico que, se cada um rece-
be logo o que é seu poderá
administrá-lo como quiser, o
que evita uma série de confli-
tos. Se todos estão de acordo,
nada mais justo que recebam
rapidamente o que é seu por
direito, desafogando, assim o
Judiciário que poderá melhor
se preocupar com situações
conflituosas. Penso até que,
neste particular, as pessoas
capazes que são herdeiras e,
se porventura, estiverem em
quase conflito, com a nova sis-
temática pensarão bastante
antes de ingressar com a par-
tilha judicial, pois, estão cien-
tes que a tutela jurisdicional é
demorada e custosa.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

DIVÓRCIOS, SEPARAÇÕES E
PARTILHAS PODERÃO SER FEITOS

POR VIA ADMINISTRATIVA (Lei 11.441,
de 04 de janeiro de 2007) – Parte I
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Se para muitos executivos
e empresas japonesas o
ano passado foi um dos

mais positivos nas relações
econômicas e comerciais en-
tre Brasil e Japão, em 2007 o
panorama não deve se modifi-
car. Pelo menos na visão de
associados e do próprio presi-
dente da Câmara de Comér-
cio e Indústria Japonesa do
Brasil, Makoto Tanaka, que
projetou muitas ações envol-
vendo tanto o lado brasileiro
quanto o japonês. Entre as me-
didas, estão a de ganhar mais
fôlego na questão de semicon-
dutores, após a aprovação do
sistema digital japonês, além
de trabalhar na questão do eta-
nol, que deve ser exportado ao
Japão daqui a alguns anos.

Em entrevista ao Jornal
Nikkei, o dirigente confirmou
que a Câmara – considerada
espécie de “termômetro”
quando o assunto é relação
comercial do Brasil com o Ja-
pão – recebeu muita procura
no ano passado, registrando
inclusive aumento no número
do quadro associativo, fato
que não acontecia há, pelo
menos, dois anos. Os motivos
para a mudança desse cená-
rio têm a ver com incentivos
que a próprias empresas ni-
pônicas têm encontrado no
Brasil. “Nas conversas com
os principais executivos, vejo
que eles depositam uma con-
fiança muito grande no País;
consideram aqui um mercado
emergente e com potencial de
consumo muito grande”, afir-
ma.

“No ano passado, as rela-
ções entre Brasil e Japão
avançaram muito. Por exem-
plo, tivemos muitas visitas de

BRASIL-JAPÃO

Relações comerciais ganharão
‘fôlego extra’ em 2007

comitivas japonesas para co-
nhecerem a produção do eta-
nol e também qual é o poten-
cial para a tv digital. Tudo isso
transmite confiança aos exe-
cutivos, que enxergam no Bra-
sil um grande mercado. Tenho
certeza que neste ano vamos
expandir ainda mais essa rela-
ção”, afirma Tanaka, lembran-
do que o recém-lançado Pro-
grama de Aceleração do Cres-
cimento (PAC) pelo presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva
traz benefícios e isenções na
área de tv digital e semicon-
dutores.

Tanaka destacou também a
participação de representantes
da Câmara junto ao GIE (Gru-
po de Investidores Estrangei-
ros), formado pelos grandes
investidores das principais câ-
maras estrangeiras no Brasil,
que tem levado propostas jun-
to ao governo brasileiro, prin-
cipalmente. Pelos trabalhos já

apresentados, novidades de-
vem vir ainda neste ano tanto
para a indústria quanto para o
comércio.

Tratados políticos - Durante
a visita oficial do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva ao Japão,
em maio de 2005, foi realizada
a 11ª Reunião Conjunta do Co-
mitê de Cooperação Econômi-
ca Brasil-Japão, promovida
pela CNI (Confederação Na-
cional da Indústria) e pela
Nippon Keidanren (Federação
das Organizações Econômicas
do Japão). No final desse en-
contro foi divulgado um comu-
nicado conjunto, no qual será
criado um Comitê de Altos Es-
tudos entre as duas entidades
para começar a estudar mais
detalhadamente a respeito de
um Amplo Acordo de Parceria
Econômica (Economic
Partnership Agreement- EPA)
entre os dois países, devido ao

atraso do início das negociações
sobre a questão entre os dois
governos. Segundo Tanaka, in-
felizmente os dois países dei-
xaram este assunto em segun-
do plano. “Não há perspectivas
para negociações. Agora, a
meta é para médio e longo pra-
zo”. A 12ª Reunião Conjunta
está prevista para ser realizada
em São Paulo no mês de mar-
ço deste ano.

“Pelo andar dos trabalhos,
e agora com perspectivas po-
sitivas com um novo pacote de
crescimento econômico, o pri-
meiro semestre promete. Áre-
as como a de automóveis e
produtos eletrônicos em geral
são as que mais se mostram
favoráveis com o mercado bra-
sileiro. Novidades não faltarão
quando se fala de relações
comerciais entre Brasil e Ja-
pão”, finaliza o presidente da
Câmara.

        (Rodrigo Meikaru)

Makoto Tanaka (à dir.) e diretoria da Câmara confirmam que 2007 será um ano produtivo

RUBENS ITO/CCIBJ

Além de Makoto Tanaka,
quem também deu mostras de
que 2007 será um ano pro-
veitoso foram os líderes diplo-
máticos. Na opinião tanto do
cônsul geral do Japão em São
Paulo, Masuo Nishibayashi,
quanto para o embaixador do
Brasil no Japão, André Ama-
do, o fortalecimento econômi-
co de ambos os países será
vital para as relações econô-
micas e comerciais.

Em discurso para as prin-
cipais lideranças e associados
da Câmara de Comércio e
Industria Brasil-Japão, o côn-
sul geral, que embarca para
o Japão nos próximos dias,
explanou sobre o segundo
mandato do presidente Lula.
Em termos de política econô-
mica, ele disse que, de acor-
do com analistas, Lula não
vai fazer mudanças significa-
tivas, contudo, apresentando
uma série de planos e refor-
mas ao longo dos quatro anos.

No âmbito político japonês,
Nishibayashi confirmou que
em março haverá no Japão
eleição para a dieta alta (equi-
valente ao Senado no Brasil)
e comunicou uma novidade: os
japoneses residentes no exte-
rior e os imigrantes no Brasil
poderão votar no sistema
distrital. O diplomata lembrou
ainda que em 28 de novem-
bro de 2006 foi realizada a reu-
nião conjunta dos representan-

tes de órgãos governamentais
e entidades privadas do Japão
no Brasil. “Foi uma troca de
informações bastante férteis.
Há a necessidade de contato
mais amplo e intenso”, disse,
sugerindo também que os con-
vites para a comemoração do
Centenário da Imigração se-
jam estendidos à “matrizes de
das empresas japonesas”, o
que fomentaria nova relações
de negócios.

Já o embaixador Amado
pondera que, além das rela-
ções comerciais, o Brasil tam-
bém se deparará com um ou-
tro problema, esta mais soci-
al: a educação do brasileiros
residentes no Japão. Citando
o exemplo de escolas brasi-
leiras que conseguiram o tí-
tulo de “miscellaneous
schools”, o diplomata afirmou
que esforços nessa área “não
serão medidos”. “Espero que
este seja o início de um pro-
cesso que se alastrará na co-
munidade brasileira e que le-
vará melhor qualidade de en-
sino, mensalidades mais bai-
xas e mais oportunidades de
intercâmbio para as crianças
e jovens que freqüentam es-
ses estabelecimentos”, pon-
derou Amado.

“Barreiras importantes
foram ultrapassadas, mas ain-
da há muito por fazer. No
próximo ano [2007], esta Em-
baixada continuará a dar es-

pecial atenção à edu-
cação, realizando es-
forços para conseguir
maiores facilidades
para o funcionamento
das escolas brasileiras
no Japão e para que as
crianças e jovens bra-
sileiros possam ter
maior e melhor aces-
so às escolas públicas
japonesas. Isso sem
esquecer de outras pri-
oridades fundamentais,
como a preservação
da identidade brasilei-
ra, a previdência soci-
al e a cooperação jurí-
dica nas matérias civil
e penal”, finalizou o
embaixador.

Cônsul geral e embaixador no
Japão também mostram otimismo

A estatal brasileira Petro-
bras estuda a possibilidade de
produzir álcool combustível a
partir da cana-de-açúcar, em
resposta à crescente demanda,
segundo o gerente-executivo
de Marketing e Negócios da
companhia, Nilo Carvalho Vi-
eira Filho. A Petrobras já atua
no transporte e distribuição do
álcool para os mercados inter-
no e externo. “Ainda não exis-
te decisão formal do conselho
da Petrobras. Estamos estu-
dando a possibilidade”, disse.

Carvalho disse que a Japan
Ethanol Trading, uma joint-
venture “fifty-fifty” entre a
Petrobras e uma trading japo-
nesa estatal, está desenvolven-
do o mercado japonês de eta-
nol. Comentando uma reporta-
gem de Tóquio, sobre as impor-

Petrobras estuda viabilização de etanol para o Japão

tações japonesas de ETBE da
França para misturar com a
gasolina, Carvalho disse que
este fato não excluía o álcool
brasileiro, pois a demanda de

energia é muito alta.
A Petrobras já está expor-

tando álcool para a Venezuela
e espera comercializar o com-
bustível com a Nigéria e com

Japão está interessado em obter etanol do Brasil

DIVULGAÇÃO

os países da Escandinávia nes-
te ano. “Todos os dias recebe-
mos interesse de compra de
novos países”, acrescentou.  A
companhia também está ofe-
recendo assistência técnica
para o uso do etanol, em acor-
dos com a África do Sul, Ve-
nezuela e a Nigéria.

Carvalho disse que as ex-
portações de álcool da Petro-
bras devem aumentar para 850
milhões de litros em 2007, ante
120 milhões de litros no ano
passado. As exportações inclu-
íram embarques para os Esta-
dos Unidos, diretamente ou via
Caribe, região que tem acesso
preferencial ao mercado dos
EUA. Ele observou que as ven-
das só não aumentaram mais
devido às barreiras tarifárias
norte-americanas.

DIVULGAÇÃO

Cônsul Nishibayashi: economia brasileira está em crescimento

Embaixador Amado: educação no Japão

Em reunião realizada no úl-
timo dia 17, o ministro da Edu-
cação, Fernando Haddad, e o
embaixador do Brasil no Ja-
pão, André Amado, acertaram
o envio de uma missão do
MEC (Ministério da Educa-
ção) ao Japão para avaliar os
avanços nas áreas da educa-
ção básica, certificação de
jovens e adultos, além da pós-
graduação. O grupo partirá
rumo ao arquipélago em abril,
em datas ainda a definir.

De acordo com a chefe
substituta da Assessoria Inter-
nacional do MEC, Cláudia
Baena, a missão será forma-
da por integrantes da Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior
(Capes), das secretarias de
Educação Básica (SEB) e de
Educação a Distância (Seed)
e do Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep).

Entre as tarefas da missão,
estão a visita a 42 escolas
particulares homologadas pelo
Conselho Nacional de Educa-
ção em 2006 e o acerto de
detalhes da oferta do Exame
Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e
Adultos (Encceja) em três
províncias do Japão, em ou-
tubro deste ano.

EDUCAÇÃO

Comitiva do Ministério da Educação acerta datas para
acompanhar escolas brasileiras no Japão

Cláudia Baena disse que o
embaixador André Amado in-
formou ao ministro que está
trabalhando na constituição de
um fundo destinado à aquisi-
ção de livros didáticos para os
alunos brasileiros que estudam
no Japão e para equipar bibli-
otecas para consulta de bra-
sileiros residentes no país. O
fundo, explica Baena, será

formado por empresas brasi-
leiras que têm interesse no Ja-
pão e por empresas japone-
sas com interesse comercial
no Brasil. As escolas privadas
para brasileiros no Japão são
98, onde estudam 5.617 alu-
nos do ensino fundamental,
698 do ensino médio e 2.272
na pré-escola.

Durante o encontro, o em-
baixador relatou ao ministro
Haddad que duas das 42 es-
colas privadas que atuam no
Japão, homologadas pelo CNE
em 2006, já conseguiram o
status de Miscellanneous
School. Este título isenta a ins-
tituição de ensino de vários
impostos nacionais e regionais,
habilita a receber subsídios
públicos e os alunos têm di-
reito ao passe escolar. Rece-
beram o título as escolas Pro-
fessor Kawase e Cantinho
Brasileiro e, em março, será
a vez da Escola Fuji.

Escolas japonesa serão vistoriadas por representantes do Brasil

DIVULGAÇÃO
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Sumiko Miyamoto,
missionária e grande
incentivadora da cultura
em Maringá (PR), fale-
ceu no último dia 21, dei-
xando como legado a Fun-
dação Luzamor, o Jardim
de Infância e o Lar de
Cristo Luzamor. O corpo
foi sepultado no Cemité-
rio Parque.

O trabalho que Sumiko
realizou na cidade de Ma-
ringá rendeu o título de
Cidadã Benemérita, rece-
bido no dia 8 de abril de
1995. Em novembro de
2000, Sumiko foi reconhe-
cida diante da comunida-
de japonesa através da
comenda Kum Goto Sho
Zui Hosho, a de mais alto
grau que se possa receber do
governo japonês, entregue pelo
Cônsul Geral do Japão no Pa-
raná.

De acordo com a Secreta-
ria da Cultura de Maringá, um
dos projetos realizados pela
atual administração, o “Convi-
te à Música”, é feito em ho-
menagem à Sumiko. “Ela foi
responsável pelo início da mú-
sica na cidade. Veio para Ma-
ringá como missionária e criou
uma escola de música e o au-
ditório, para contribuir com a
divulgação da arte”, disse a
secretária Flor Duarte.

História – Sumiko nasceu em
Yamanashi, Japão, no dia 12
de maio de 1920, filha de um
comandante de navio. Ainda
nova, despertou o interesse de
conhecer o Brasil, a partir de

então, pedia em suas orações
para que Deus realizasse o seu
grande sonho.

Com a Segunda Guerra
Mundial, Sumiko foi trabalhar
na China, como assistente so-
cial do jardim de infância de
uma escola de línguas mantidas
pela sua tia, onde ensinava
chinês, coreano e japonês.
Depois da guerra, ela retornou
a sua terra natal.

Com 33 anos, surgiu a opor-
tunidade de vir para o Brasil,
embarcando no navio Santos
Maru, que chegou ao país no
dia 12 de julho de 1953. Pas-
sou um período em Marília
(SP), mas atraída pela música
de Joubert de Carvalho e com
a intenção de começar um tra-
balho missionário em uma ci-
dade ainda em formação, em
1954 foi morar em Maringá.

CIDADES/MARINGÁ

Missionária Sumiko Miyamoto
morre aos 87 anos

Sumiko recebeu prêmios do Japão

DIVULGAÇÃO

Aproximidade das co-
memorações do Cen-
tenário da Imigração

Japonesa no Brasil não está
deixando eufórica somente a
Associação para Comemora-
ção do Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil, tida
como a principal entidade
nikkei para assuntos do gêne-
ro. Também as entidades do
interior estão se movimentan-
do para celebrar a data. E
cada qual a sua maneira. Al-
gumas optaram por mudar seu
quadros. Outras por dar conti-
nuidade aos trabalhos.

É o caso da Abcel (Asso-
ciação Beneficente, Cultural e
Esportiva de Lins), que em as-
sembléia realizada no último dia
21, manteve a mesma direto-
ria para o biênio 2007/2008.
Kazunori Yasunaga foi eleito,
pela terceira vez consecutiva,
para o cargo de presidente.
Como curiosidade, o Centená-
rio não foi o único apelo para
mais um mandato. “Não tinha
intenção de cumprir mais um
mandato, mas como não sur-
giu nenhum candidato decidi
atender o convite”, explica
Yasunaga, acrescentando que
não ambicionava perpetuar no
cargo para não ficar “acomo-
dado”.

“Acho que não apareceu
nenhum candidato porque
uma das exigências era falar
tanto o português como o ja-
ponês justamente em função
do Centenário”, conta o pre-
sidente, que, por sinal, mora
em Promissão, cidade distan-
te cerca de 20 km de Lins. “A
distância não é obstáculo. Dou
expediente quase todos os
dias em Lins”, afirma
Yasunaga, que terá como prin-
cipal desafio “preparar o ter-
reno” para o Centenário.

Como antecipou o Jornal
Nikkei, um dos projetos refe-
re-se à desvinculação do mu-
seu sobre a imigração japone-
sa na região do Kaikan. “O atu-
al ocupa um pequeno espaço na
sede da Abcel e por isso nosso
desejo é ampliá-lo”, revela
Yasunaga, lembrando que a
obra já teria endereço certo.
“Poderíamos construi-lo no an-
tigo prédio doado pelo governo
japonês para servir de aloja-
mento aos alunos de outras re-
giões que vinham estudar em
Lins e que hoje encontra-se
desativado”, observa
Yasunaga, que aponta como sua
principal realização como pre-
sidente da Abcel as comemo-
rações dos 90 anos da imigra-
ção japonesa em Lins, realiza-
da no ano passado.

Registro – No ano do “pré-
centenário”, a missão de co-
mandar os preparativos em Re-
gistro, cidade que ostenta o tí-
tulo de “Marco da Imigração
Japonesa”, está a cargo de
Rubens Takeshi Shimizu, eleito
presidente da Associação Cul-
tural Nipo-Brasileira local no
último dia 21. Com mandato de
apenas um ano, Shimizu expli-
ca que todos eventos realiza-
dos pelo Bunkyo ao longo de
2007 serão direcionados para o
Centenário. Além dos tradicio-
nais, como o Tooru Nagashi e
o Odori, este ano a cidade
sediará a Copani (Convenção
Pan-Americana Nikkei). “Va-
mos preparar o terrenos”, con-
ta Shimizu, que elegeu como
principal desafio atrair a parti-
cipação de crianças e jovens
nas atividades do Bunkyo.

INTERIOR

Entidades elegem diretorias de
olho no Centenário da Imigração

“Para isso, vamos reforçar
o Seinen e incrementar outros
departamentos como o curso
de língua japonesa. A idéia é
sensibilizar crianças e jovens
mostrando mais as ações do
Bunkyo para que a entidade
tenha mais visibilidade”, dis-
se Shimizu, acrescentando
que o objetivo é preparar fu-
turos líderes.

Outra entidade nikkei que
inicia 2007 de presidente novo
é a Associação Cultural Nipo-
Brasileira de Araçatuba. Vice
nas duas gestões anteriores,
Takashi Kato assume uma en-
tidade estável financeiramen-
te, isto é, sem dívidas, e com
aumento gradativo do quadro
de associados – atualmente
são cerca de 800 famílias.

Um dos responsáveis pelo
sucesso entre os associados
é o plano de saúde, implanta-
do há quatro anos. “Somos a
única entidade nikkeis a man-
ter um plano de saúde com
cobertura total e sem distin-
ção de idade. Ou seja, todos
pagam a mesma mensalidade
[R$ 94,72], independente da
faixa etária”, orgulha-se
Kato.

Esforço conjugado – Além
da terceira idade, o novo presi-
dente explica que também os
jovens merecem uma preocu-

pação especial. “Nosso depar-
tamento de taikô está atraindo
novos associados e no último dia
21, participamos da segunda
edição do Taikofest Kawasuji
realizado na cidade paranaen-
se de Londrina”, conta Kato,
afirmando que a Associação
Nipo-Brasileira de Araçatuba,
através da Associação das Fe-
derações e Associações Cultu-
rais Nipo-Brasileiras da Noro-
este, foi a primeira entidade
nikkei a apresentar um projeto
junto ao Consulado Geral do
Japão em São Paulo visando as
comemorações do Centenário.
“Isso foi em 2003 e desde en-
tão estamos aguardando a ver-
ba do governo japonês”, disse
Kato, referindo à construção de
um Centro Cultural em Araça-
tuba, um dos quatro projetos ofi-
ciais escolhidos pela Associa-
ção para Comemoração do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil.

A data, no entanto, não
deve passar em branco em
Araçatuba. Em parceria com
a Prefeitura e a Câmara Mu-
nicipal, a Associação Cultural
Nipo-Brasileira de Araçatuba
estuda a realização de alguns
projetos.

Um deles é a confecção de
um livro alusivo à trajetória dos
imigrantes em Araçatuba e dos
80 anos da associação. A Pra-

ça Rui Barbosa, localizada na
região central e que já conta
com monumentos dos 50 e dos
70 anos da imigração japone-
sa, deve ganhar uma nova obra.
Outra idéia é a construção de
um torii na entrada da cidade.

“Trata-se de um esforço
conjugado com todas as enti-
dades para que a região possa
comemorar a data condigna-
mente”, antecipa Kato, lem-
brando que em 2008 também
o município de Araçatuba es-
tará comemorando 100 anos e
a própria associação comple-
tará seu 80º aniversário de fun-
dação.

(Aldo Shiguti)

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Prefeito Junji Abe anuncia projetos de
infra-estrutura para a cidade

O prefeito de Mogi das Cru-
zes, Junji Abe reassumiu o co-
mando do Executivo Munici-
pal no último dia 22 após a li-
cença de duas semanas e anun-
ciou alguns projetos importan-
tes para o desenvolvimento do
município, que devem ser lici-
tados ou iniciados ainda neste
ano. O pacote de obras foi

viabilizado pelo superávit de
R$ 14 milhões conquistado
pelo município no último ano e
inclui obras estratégicas como
a duplicação de parte da ave-
nida Miguel Gemma e da rua
Yoshiteru Onishi, a substitui-
ção da ponte de madeira do
Rodeio por uma de concreto,
o alargamento da rua Olegário
Paiva, a abertura da nova ave-
nida ligando Braz Cubas a
Jundiapeba e o recapeamento
das principais vias da cidade.

“Graças a algumas medi-
das que adotamos desde o mês
de abril para conter os gastos
administrativos, inclusive redu-
zindo o gasto proporcional com
a folha de pagamento de 44%
para 35,6%, conseguimos che-
gar a este resultado de supe-
rávit, que ultrapassa os R$ 11
milhões. Com o valor devolvi-
do pela Câmara Municipal, de
R$ 3,7 milhões, teremos uma
verba de no mínimo R$ 14 mi-
lhões para fazermos importan-
tes investimentos na cidade”,
destacou o prefeito.

 Segundo ele, as obras fo-
ram selecionadas conforme a
necessidade do município,
atendendo ao planejamento
das duas versões do Plano de
Governo Participativo (PGP)
e ao Plano Diretor, estudos
que têm norteado sua admi-
nistração desde o primeiro
mandato.

Miguel Gemma - A primeira
obra anunciada pelo prefeito é

a duplicação de parte da ave-
nida Miguel Gemma – o início
da Mogi-Salesópolis -, que
deve ser realizada em uma
extensão de quase dois quilô-
metros, entre o bairro do So-
corro e o Conjunto Toyama,
trazendo mais segurança para
os motoristas. O custo inicial,
de R$ 2,5 milhões a R$ 3 mi-
lhões, deve ser reduzido por um
processo de licitação:

“Ao sair de licença, anun-
ciei que esta obra seria feita
com estrutura própria da Se-
cretaria de Serviços Urbanos.
Durante estes dias, porém, eu
refleti melhor e decidir abrir
uma licitação, até para não
comprometer funcionários da
secretaria, que são dos mais
solicitados porque são respon-
sáveis pelos serviços de ma-
nutenção em toda a cidade”,
destacou Junji.

Ainda de acordo com o pre-
feito, o processo de concorrên-
cia pública pode ainda barate-
ar a construção: “Por ser uma
cidade que sempre paga reli-
giosamente em dia seus com-
promissos, Mogi tem licitações
sempre muito acirradas, que
terminam com uma redução
significativa no valor das
obras”.

O prefeito destacou que as
desapropriações no local estão
concluídas devido a um pro-
cesso de dação em pagamen-
to junto a uma empresa imobi-
liária, que possuía débitos de
tributos municipais.

Mogi das Cruzes ganhará projetos importantes para o desenvolvimento social e econômico

DIVULGAÇÃO

Kaikan de Registro, que elegeu como novo presidente Rubens Takeshi Shimizu...

DIVULGAÇÃO

... e o Bunkyo de Araçatuba, com cerca de 800 famílias associadas
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HOSPITAL SANTA CRUZ

‘Qualidade de Vida’ é tema
da 2ª Feira da Saúde

O Hospital Santa Cruz pro-
move no próximo dia 2 (sexta-
feira), das 9 às 16 horas, nas
dependências da Unifai (uni-
dade Vila Mariana), em São
Paulo, a segunda edição da
Feira da Saúde. Com entrada
franca, o evento terá como
tema deste ano “Sua Qualida-
de de Vida depende de você”.

A 1ª Feira da Saúde acon-
teceu em 2005, ocasião em que
foi lançada a Assistência Do-
miciliar Santa Cruz, o serviço
de home care do Hospital San-
ta Cruz.

Aberta ao público em ge-
ral, a 2ª Feira da Saúde terá
palestras sobre Qualidade de
Vida. Uma equipe do Hospital
Santa Cruz estará realizando,
gratuitamente, a medição da
pressão arterial e exame de
glicemia (diabetes).

O arquiteto Marcelo
Rosenbaum, um dos mais res-
peitados da atualidade falará
de como algumas soluções
arquitetônicas nos nossas ca-
sas ou nos ambientes de tra-
balho podem influenciar na
qualidade de vida. A nutricio-
nista Marisa Senra, do Servi-
ço de Nutrição e Dietética do
Hospital Santa Cruz, falará

sobre “Compra e armazena-
mento de alimentos” e a
fisiologista Vera Lúcia Perino
Barbosa discorrerá sobre “Ati-
vidades Físicas e Qualidade de
Vida”.

O encerramento será com
um show de mágica com Ed-
son Iwassaki, do grupo Paul &
Jack de Mágica.

Além disso, haverá o sor-
teio de diversos brindes, cedi-
dos pelos patrocinadores do
evento, que também estarão
com estandes no local, expon-
do os seus produtos e serviços.

2ª FEIRA DA SAÚDE DO
HOSPITAL SANTA CRUZ
“SUA QUALIDADE DE VIDA DEPENDE

DE VOCÊ”
DATA: 02 DE FEVEREIRO DE 2007
(SEXTA-FEIRA).
HORÁRIO: DAS 9 ÀS 16 HORAS.
LOCAL: UNIVERSIDADE UNIFAI
(UNIDADE VILA MARIANA)
ENDEREÇO: RUA AFONSO CELSO, 711,
VILA MARIANA

(PRÓXIMO À ESTAÇÃO SANTA CRUZ DO

METRÔ)
MAIS INFORMAÇÕES PELO TELEFONE:
11/5080-2199
A ENTRADA É FRANCA, MAS PARA ASSISTIR

ÀS PALESTRAS É NECESSÁRIO AGENDAR

ANTECIPADAMENTE.

Evento acontece no dia 2 de fevereiro, com entrada franca

DIVULGAÇÃO

Com pouco mais de um
ano para o grande
evento comemorativo

dos cem anos da imigração ja-
ponesa, a Associação Brasilei-
ra de Taikô (ABT) começa a
se preparar para promover a
abertura da cerimônia. Em ju-
nho de 2008, o público irá con-
ferir música e tradição em uma
apresentação inusitada e ousa-
da: serão mil percussionistas
tocando juntos diante da Famí-
lia Imperial – caso eles confir-
mem a vinda – e de toda a pla-
téia presente no Sambódromo
do Anhembi, em São Paulo.

“Essa será uma apresenta-
ção única para o taikô”, ressal-
ta um dos líderes do grupo,
Marcos Teruo Tanaka. Um es-
petáculo que promete emocio-
nar as pessoas com um toque
do outro lado do mundo, visto
que a ABT conta com o apoio
da Nippon Taiko Foundation,
que trará, em março deste ano,
quatro professores do Japão.
Eles apresentarão a composi-
ção elaborada para o Centená-
rio e irão ensiná-la aos repre-
sentantes de cada grupo, que,
por sua vez, serão incumbidos
de treinar os demais integran-
tes. Em 2008, está confirmada
ainda a presença de dois gru-
pos japoneses.

Dessa forma, o planeja-
mento é de que haja treinos
regionais e ao se aproximar da
data, ocorram ensaios gerais.
E, no dia, a organização busca
métodos para auxiliar na
sincronia e no ritmo. A priori,
a idéia é que haja luzes que se
acendam com o objetivo de si-
nalizar o uso de cada braço,
seja o direito ou o esquerdo.

No entanto, a dificuldade
parece não estar somente na
exibição em si, já que Tanaka

TAIKÔ

Associação Brasileira promete
mil tocadores no Centenário

DIVULGAÇÃO

acredita que todos os compo-
nentes serão bem instruídos
até 2008, mas também em al-
cançar os mil integrantes des-
se show. “Será um desafio
reunir tantos tocadores e rea-
lizar essa apresentação”, ob-
serva o diretor-executivo da
ABT, Naoyuki Gyotoku. Ain-
da assim, estão confiantes,
uma vez que iniciarão campa-
nhas para atrair os executan-
tes. “É uma honra apresen-
tar-se em frente a sua alteza,
pelo menos uma vez na vida”
afirma ele.

Outras ações - Outro motivo
para a vinda dos instrutores
para o Brasil é realizar exames
de certificação técnica. Eles
irão percorrer regiões como
São Paulo, Maringá, Soroca-
ba e São José do Rio Preto e

avaliar toda a desenvoltura
dos participantes utilizando os
mesmos critérios e o modo de
avaliação feito no Japão, o
Taikô Renmei (Federação de
Taikô do Japão). Desta vez,
haverá provas de 5º e 4º grau
(a graduação é em ordem de-
crescente, ou seja, o grau mais
conceituado é o 1º).

Esse título serve como um
estímulo para os participantes,
pois o resultado de todo o trei-
namento é analisado em for-
ma de níveis que se adquire.
No ano passado, quando foi
realizada a primeira avaliação,
111 pessoas receberam o cer-
tificado de quinto grau. E para
este ano, a expectativa é de
quadruplicar este número.
Para tanto, a Associação
aguarda as inscrições dos can-
didatos.

Além disso, a ABT incenti-
va os tocadores por meio de
intercâmbios ao Japão, como
no caso da equipe vencedora
do 3º Campeonato Brasileiro
de Taikô, a Ishindaiko de Lon-
drina, no Paraná. O grupo
embarca rumo ao outro lado
do mundo dia 20 de março e
participará do concurso, a ser
realizado na cidade de Kyoto,
como apresentação especial
representando o Brasil.

Quem viaja também é
Tanaka. Em março, o líder co-
nhecerá a terra de seus ances-
trais para aperfeiçoar a técni-
ca e retorna ao país daqui um
ou dois anos. Mas se isso quer
dizer que não apresentará no
Centenário? Ele responde que
não. “Faço questão de estar
aqui em 2008” garante.

(Cibele Hasegawa)

Instrutores do Japão virão ao Brasil para ensinar algumas coreografias para tocadores

Por que o paulistano tem o
hábito de andar olhando para
o chão? A pressa, a poluição
visual, as más condições das
calçadas e a sujeira nas ruas
são alguns dos motivos apon-
tados para tal hábito, que im-
pede as pessoas de percebe-
rem os atrativos da cidade. Na
Liberdade, com o processo de
revitalização em andamento, a
situação não foge da regra: o
bairro ainda não oferece con-
dições ideais para moradores,
visitantes e turistas desfruta-
rem o máximo do local.

Pensando nesse contexto,
o estudante de design gráfico
Fernando Heller Vajda elabo-
rou um projeto para a mudan-
ça nas calçadas deterioradas
de dois pontos do bairro: o Jar-
dim Oriental e a Capela de
Nossa Senhora dos Desespe-
rados. Inspirado nos bueiros de
Tóquio, pintados com temas
culturais, o trabalho foi seleci-
onado entre os melhores ela-
borados pelos alunos do curso
de moda e design do Instituto
Europeo di Design (IED) a
partir do tema “Tecido Urba-
no, Tecido Humano e São Pau-
lo – Centro”. Até o dia 15 de
fevereiro, o trabalho está ex-

BAIRRO ORIENTAL

Aluno de design propõe mudanças nas calçadas da Liberdade

posto no instituto, que fica na
rua Maranhão 617, em
Higienópolis, São Paulo.

“Sempre tive afinidade e
carinho pelo bairro. Tenho in-
teresse pela cultura, comida,
arte e o design japonês. Re-
solvi fazer o projeto porque as
calçadas não seguem mais o
padrão inicial baseado em um
símbolo de um antigo clã do
período feudal do Japão. Criar
identidade visual fortaleceria
um dos bairros mais caracte-
rísticos de São Paulo, que é
uma cidade de interesse para
todo o mundo e precisa se
apresentar com todo o seu po-

tencial”, afirma Heller.
Para chamar a atenção

para essas novidades, algumas
lajotas seriam instaladas em lu-
gares estratégicos a partir do
metrô indicando o caminho
para as calçadas. A concreti-
zação da proposta poderia ser
financiada pela associação dos
comerciantes, pois atrairia
mais visitantes e aqueceria as
vendas. “Acredito que as mu-
danças aumentariam a capa-
cidade da região de ser um pólo
cultural e turístico. Além dis-
so, as pessoas poderiam se in-
teressar mais pela história do
bairro”, explica.

A verdade é que poucos
sabem sequer a origem do
nome do bairro. Muito antes
de ser escolhido como um lo-
cal de concentração de japo-
neses devido à proximidade do
centro de São Paulo - o que
proporcionava moradia barata
e mais oportunidades de em-
prego -, o local foi batizado de
Liberdade devido às lutas para
a  abolição da escravatura.

 Lembrando que grandes
metrópoles no mundo, como
Nova Iorque e Londres, pos-
suem bairros orientais em boas
condições, o diretor do IED, o
italiano Eugenio Scoletta, colo-
ca que o design das calçadas
não é prática comum no exte-
rior. “Na Europa, as calçadas
são bastante antigas e padroni-
zadas, não há possibilidade de
trabalhar em cima de novas
texturas. Pensar em desenhos
baseados na identidade do bair-
ro é algo típico brasileiro. No
Rio, por exemplo, as calçadas
de Copacabana têm traços
mais suaves, ao passo que em
São Paulo, os desenhos são
mais rígidos. Sem dúvida, são
elementos de identificação da
cidade”, complementa.

(Gílson Yoshioka)

Projeto propõe trabalhos artísticos para melhorar aspecto visual

DIVULGAÇÃO

Novas luminárias, calçadas
reformadas, limpeza e seguran-
ça sempre estiveram entre os
planos de lideranças e autorida-
des nikkeis para a revitalização
da Liberdade. Entidades como
Rotary, Acal, Assistência Comer-
cial Centro, Bunkyo, Conseg há
anos procuram solucionar os
problemas do bairro, mas a situ-
ação ainda está longe do ideal.

 “A Liberdade já é conheci-
da nacionalmente devido aos
eventos da comunidade trans-
mitidos pela mídia. Precisamos
fazer jus a esse ‘ibope’ e dar
exemplo por conta do histórico
do bairro, que começou a ter a
predominância de japoneses na
década de 40 e 50. Hoje, com a
chegada de coreanos e chineses,
poderia haver uma somatória de
esforços para atingir objetivos
comuns a todos, mas é preciso
haver um consenso para a exe-
cução de acões”, afirma o vice-
presidente da Acal, Makoto Mi-
yamura.

Medidas paliativas também
não são descartadas por Miya-
mura. “Acho que mutirões po-
deriam ser realizados para a lim-
peza do bairro. Apesar de não

ser a solução para o problema,
haveria maior conscientização
das pessoas”, explica.

Já o deputado federal eleito
William Woo afirma que alguns
comerciantes também prejudi-
cam o bairro nesse quesito. “Os
restos de comida e óleo

requerem serviços de empre-
sas especializadas para a coleta.
Além disso, a falta de educação
social faz com que as pessoas
joguem bitucas de cigarro, latas
e qualquer tipo de lixo nas ruas.
Dessa forma, mesmo com duas
ou três varrições diárias o bairro
continua sujo”.

Woo acrescenta que o prin-
cipal projeto a ser aprovado para
o bairro é o aumento do espaço
útil da Praça da Liberdade. “Com
a reforma das escadarias do me-
trô, haveria condições até de fa-
zer um jardim japonês na praça,
além de aumentar o espaço para
comerciantes e as pessoas. Se for
aprovado o projeto, a praça esta-
rá diferenciada no centenário”.

Sobre o monumento produ-
zido por Ruy Ohtake para a pra-
ça, Woo afirmou que ainda não
foi instalado por “divergências
da comunidade”.

Lideranças e autoridades nikkeis
comentam sobre bairro
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As inscrições para as bol-
sas Mext de Treinamento para
Professores do Ensino Funda-
mental e/ou Médio e de Lín-
gua e Cultura Japonesa pros-
seguem até o dia 14 de feve-
reiro de 2007.

A bolsa de Treinamento
para Professores do Ensino
Fundamental e/ou Médio é es-
pecífica para os professores,
coordenadores ou diretores de
escolas do ensino fundamen-
tal e/ou médio (públicas ou pri-
vadas) interessados em fazer
pesquisas, relacionadas à edu-
cação escolar, em universida-
des japonesas.

Já a bolsa de Língua e Cul-
tura Japonesa é oferecida para
estudantes universitários do
curso de Letras (habilitação em
língua, literatura e cultura ja-
ponesa), que desejam aprimo-

rar os seus conhecimentos em
universidades japonesas.

O exame de línguas acon-
tece no dia 23 de fevereiro e a
entrevista para os aprovados
no exame será realizado no dia
27 do mesmo mês.

Os catálogos com a progra-
mação destas bolsas estão no
site: www.studyjapan.go.jp
(site em inglês: www.
studyjapan.go.jp/en/ ), e tam-
bém disponíveis para consulta
no Departamento Cultural do
Consulado Geral do Japão em
São Paulo.

Mais informações podem
ser obtidas no Departamento
Cultural do Consulado Geral do
Japão em São Paulo (Av. Pau-
lista, 854, 1º andar). Site:
www.sp.br.emb-japan.go.jp ou
e-mail: cgjcultural5@arcstar.
com.br

EDUCAÇÃO

Governo japonês abre
inscrições para bolsas Mext

ma máquina do
tempo que te
transporta para

várias épocas”, define a estu-
dante de moda Karina
Hocama, 24. Muito além de
serem apenas lojas de roupas
usadas, os brechós são verda-
deiras referências no que diz
respeito a estilo e personalida-
de. Em meio a uma mistura de
cores, décadas e arte, encon-
tram-se relíquias únicas.

Bagunçados, abarrotados
de coisas, descolados ou mui-
to arrumadinhos, não importa,
cada um tem a sua cara. En-
ganam-se aqueles que pensam
que tais lugares se resumem a
um cheiro de mofo e velharia.
Há diversos segmentos desse
ramo que vão desde peças
antigas, do tempo da batyan
(vovó), ou que marcaram épo-
ca, passando pelos objetos
mais simplórios, até mesmo as
marcas mais caras e famosas
a “preço de banana” com re-
lação ao valor normal.

Contudo, o que todos têm
em comum é o “diferente”, um
lugar onde garimpar é a lei e
paciência para revirar, muitas
vezes, é necessário. Afinal, são
baús de surpresa. Ali habitam
elementos bacanas, cafonas e
os esquisitos demais. “Nunca
se sabe o que pode achar, por
isso não vou a busca de um
produto” conta Hocama.

Ir atrás de coisas velhas
parece um gosto um tanto pe-
culiar ou atém mesmo atrasa-
do para quem está prestes a
se formar em moda. Porém,
ela explica que não se deve
prender as tendências, mas
procurar aquilo que gosta.
“Quem compra roupas em
brechó não gosta de coisas
iguais, procura objetos especi-
ais. O que tem aqui são peças
vindas de outros horizontes. É
um estilo de vida” define a pro-
prietária do brechó Túnel do
Tempo, Claudia Dib. Entretan-
to, o que acontece é que mui-
tos têm vergonha de assumir

que freqüentam este tipo de
loja pelo preconceito pelo fato
das peças serem usadas ou
velhas.

“Sempre tive um gosto di-
ferente e fui atrás daquilo que
eu queria pra mim” afirma a
estudante. O que reflete em
sua vida de um modo geral.
Ela conta que já foi em bala-
das voltadas para os jovens da
comunidade nikkei, mas que
não se encaixou no meio da
galera. “Todos vestiam preto,
salto alto, ao som de axé e
dance music, enquanto eu
com minhas roupas coloridas
e tênis. Fora que nunca gos-
tei de axé, sempre curti rock”
lembra.

Daí então, foi procurar sua
turma e seu estilo. Hoje em
dia, ela revela ter apenas três
amigas descendentes. Uma
questão de afinidade. Talvez
por alguns traços da cultura
japonesa ainda serem preser-
vados, como o jeito conserva-
dor, justifica. Muito diferente
desse universo visionário, já

que a maneira de se vestir tam-
bém tem ligação com o modo
de pensar.

“Na moda não há como
pensar pequeno. Tem que es-
tar antenado em tudo para po-
der passar para as pessoas”
ressalta. Acessórios simpáti-
cos e roupas bacanas retira-
das do “arco da velha” podem
compor um look próprio ou
mesmo, combinados à atuali-
dade. Além disso, muitos
estilistas usam o armário do da
vovó como inspiração, uma vez
que a moda é cíclica.

Já para outros, a visão que
se tem a respeito de brechós é
que são fontes de visual exclu-
siva dos mais moderninhos. No
entanto, com ajuda da mídia
em publicações sobre o assun-
to, perdeu-se um pouco a idéia
de que são redutos de traças e
freqüentado apenas pelo po-
vão. Aliás, os brechós não têm
mais, como mesma caracterís-
tica, o baixo preço, pois há pro-
dutos que são trazidos de fora
ou então, pela singularidade

acabam tendo valores próxi-
mos aos de shopping.

A nikkei revela que os
brechós de bairro costumam
ser mais em conta por serem
doações. E se procurar, há
muitas roupas bacanas e até
aquelas de grife por um valor
acessível. São os verdadeiros
“achados”.

Seja pelo preço ou pela va-
riedade, visitantes de todos os
tipos, independente da idade,
sexo ou poder aquisitivo circu-
lam nesse território. No entan-
to, “os brechós não são para
qualquer um. Tem que ser uma
pessoa moderna e ter perso-
nalidade para vestir uma rou-
pa de época, por exemplo”
afirma Dib.

“Não pode ter medo do que
os outros vão falar” diz
Hocama ao concordar que é
uma questão de estilo. O espí-
rito para encarar a ousadia nas
roupas tem que ser aquela ve-
lha frase: “Falem bem ou fa-
lem mal, mas falem de mim”.

(Cibele Hasegawa)

O presidente da Associa-
ção dos Técnicos em Prótese
Dental do Japão, Shigueaki
Nakanishi, desembarcou no
País no último dia 25 para uma
visita de cinco dias. Professor
da Faculdade de Odontologia
de Osaka e Nigata, Nakanishi
veio a São Paulo a convite da
Apdesp – Associação dos
Protéticos Dentários do Esta-
do de São Paulo.

O intuito da visita é trocar
conhecimento científico e in-
tensificar o intercâmbio da
área entre os dois países.

Nakanishi veio acompanha-
do do técnico, professor Toshio
Nakagomi. Na agenda, pales-
tras na Apdesp, visita ao Ciosp
- Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo, in-
dústrias de produtos
odontológicos e a Universida-
de de São Paulo, além de di-
versas associações nikkeis.

O deputado federal Walter
Ihoshi (PFL) acompanha
Nakanishi em seus compro-
missos e, posteriormente, tra-
balhará para que o relaciona-
mento entre Brasil-Japão se
fortaleça.

“Incentivar a ciência é fun-
damental para o crescimento
e desenvolvimento do País. Eu
farei de tudo para ambas as
nações se beneficiem com
esse intercâmbio. Mais do que
isso: para que essa troca seja
contínua”, ressalta Ihoshi.

Formado pela Universida-
de de Osaka, Shigueaki
Nakanishi é especialista em
Odontologia e Prótese para
Deficiente Auditivos e, no Ja-
pão, é defensor da saúde pú-
blica e meio ambiente. Este
ano, ele é candidato a deputa-
do federal no Japão com o ob-
jetivo de lutar pela classe
odontológica no Parlamento.

INTERCÂMBIO

Especialista em prótese
dental do Japão visita o Brasil

MODA

Nada de peças iguais, em brechós
nikkeis encontram originalidade

É o fim das férias e o co-
meço da correria. Quem não
gostaria de estar em uma praia
aproveitando os dias de des-
canso, vendo o mar e não se
preocupar com nada, principal-
mente com gastos? Contudo,
não dá para escapar das temi-
das compras de material esco-
lar para as famílias que possu-
em filhos na escola.

Segundo especialistas, o
orçamento no começo de ano
necessita ser bem planejado,
por isso, muitas vezes, a volta
às aulas acaba tornando-se
uma dor de cabeça para os
pais, ainda mais quando os pre-
ços dos materiais sobem.

Segundo uma pesquisa re-
alizada pela Fundação Procon-
SP, em relação ao ano passa-
do, houve um aumento de 8%
a 10% nos preços dos materi-
ais escolares. “Fica difícil, mas
o que agente pode fazer? Não
vou deixar meus filhos sem
material”, desabafa Isabel
Mikamura.

Os técnicos da Fundação

também apontam, com base na
pesquisa realizada entre os dias
2 a 5 de janeiro, em 10 estabele-
cimentos comerciais (distribuídos
pelas 5 regiões de São Paulo),
que a diferença de preços de
uma loja para outra, pode che-
gar até a 233,33% neste ano.

O objetivo da pesquisa é

estabelecer parâmetros para
que os consumidores possam
realizar uma comparação de
preços. Baseando-se nesse
fundamento, o Jornal do
Nikkei realizou uma pesqui-
sa de preços em duas papela-
rias na zona sul de São Paulo:
Momotaro e Casa Arai.

Ambas oferecem diferen-
tes formas de pagamento para
atrair mais clientes. A
Momotaro, por exemplo, ofe-
rece desconto de 30% para
pagamentos à vista ou no car-
tão. Já para aqueles que pre-
ferem dar um cheque para 30
dias, o desconto é de 20% e
para os que querem dividir em
dois cheques (um para hoje e
outro para 30 dias), o cliente
ganha 25% de desconto.

Já a Casa Arai oferece des-
conto de 20% no pagamento à
vista ou no cartão de crédito.
Outra forma de pagamento é
dividir em duas vezes no che-
que, mas dessa forma não há

VOLTA ÀS AULAS

Consumidor precisa ter atenção redobrada nas compras de material escolar
desconto.

Comparando seis itens das
duas papelarias, pôde-se per-
ceber uma pequena diferença
de preço, principalmente entre
os cadernos de espiral e capa
dura. Por exemplo, os cader-
nos personalizados, que contém
personagens ou desenhos na
capa, estão R$ 8,00 mais ba-
rato na Casa Arai do que na
Loja Momotaro.

Já a Caneta BIC de ponta
fina está mais cara na Casa
Arai do que na Momotaro. (R$
1,25 na primeira e R$ 0,90 cen-
tavos na Momotaro).

“Eu não acredito que a di-
ferença de preço chegue a

233,33%. Até 15% eu acredi-
to”, revela Carlos Arai, admi-
nistrador da Casa Arai. Com-
partilha da mesma opinião a
gerente da Momotaro, Sandra
Maya. “Acho meio impossível
ter uma diferença tão grande”,
confessa.

Para os pais, o importante
é pesquisar os preços e rea-
proveitar os materiais dos anos
passados. “A situação não está
fácil para ninguém, por isso
temos que encontrar soluções
como o reaproveitamento”,
explica Ritsuko Sakagushi,
mãe da aluna da sétima série,
Tina Sakagushi.

O consumidor tem que fi-
car atento as variações de pre-
ços e as irregularidades dos
produtos. Para isso, o site
www.procon.sp.gov.br ofere-
ce uma tabela de comparações
de preços e informações para
orientar melhor o consumidor
no orçamento familiar em re-
lação aos gastos do começo de
ano com material escolar.

(Aline Inokuchi)

TABELA DE PREÇOS (R$) DAS LOJAS MOMOTARO E CASA ARAI
Produto Arai Momotaro
Caderno Personalizado Capa Dura (160 folhas) 30,00 38,00

Caderno Hello Kitty Capa Dura (96 folhas) 12,50 13,50

Lápis de Cor Metálico 12 Cores – Faber Castel 10,50 11,72

Apontador em Depósito retangular 2,25 2,50

Borracha Faber Castel 1,00 1,50

Caneta BIC Ponta Fina 1,25 0,90

Variação de preço dos materias pode variar muito de loja para loja

REPRODUÇÃO

“U
JORNAL NIKKEI

Peças de diferentes texturas e cores são opções em brechós espalhados pela cidade
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Com o objetivo de incenti-
var e difundir a prática do
haicai entre as crianças bra-
sileiras, o Grêmio Haicai Ipê,
o mais tradicional grupo de es-
tudos e prática de haicai no
Brasil, promove o 6º Concur-
so Brasileiro de Haicai
Infanto-juvenil. Podem parti-
cipar alunos do Ensino Funda-
mental ou Médio, com idade
inferior a 15 anos.

Cada participante poderá
concorrer com apenas um tra-
balho, inédito e de sua própria
autoria (é permitido tirar cópi-
as quantas necessárias do for-
mulário de inscrição e utilizar
o verso da folha para escre-
ver o haicai e fazer a ilustra-
ção). Trabalhos entregues com
o formulário grampeado serão
excluídos, pois dificultam o
manuseio por parte dos avali-
adores. Não serão aceitos os
trabalhos apresentados sem a
assinatura do participante e do
responsável (pode ser o pro-
fessor ou a professora).

O tema do concurso para
2007 é “Nossas árvores e pás-
saros” (qualquer animal que
tenha penas, asas e bico,
como, por exemplo, tucanos,
pardais, garças, urubus, colhe-
reiros, guarás, flamingos, aves-
truzes, patos, galinhas, etc).

O concurso será encerra-
do no dia 6 de julho, valendo
como prova de cumprimento
de prazo, o carimbo dos Cor-
reios. Os trabalhos devem ser
recolhidos e enviados pelas

escolas. Não serão aceitas
inscrições individuais remeti-
das pelos alunos. Escolas que
enviarem mais de um traba-
lho por aluno serão desclassi-
ficadas. Devem ser informa-
dos, com clareza, o endereço
eletrônico (e-mail) da escola
ou do(a) professor(a) respon-
sável para agilizar os conta-
tos e a troca de informações.

Os trabalhos devem ser
enviados para o 6º Concurso
Brasileiro de Haicai Infanto-
juvenil, aos cuidados de
Teruko Oda, no endereço: Es-
trada de Santana, 1659 -
Caucaia do Alto. 06723-100 -
Cotia, SP

Serão conferidos certifica-
dos de participação aos auto-
res dos dez melhores trabalhos
e seus respectivos professores.
A critério da comissão
julgadora, poderão ser confe-
ridos certificados também aos
selecionados na categoria
Menção Honrosa, se houver;

O relatório final e a rela-
ção dos classificados estarão
disponíveis para consulta, a
partir do dia 24 de julho, no
site http://www.kakinet.com/
concurso.

Os poemas serão avaliados
por uma comissão formada por
membros do Grêmio Haicai
Ipê, tendo como coordenado-
ra a professora Teruko Oda
(teruko.oda@uol.com.br).
Infomações pelo telefone: 11/
4611-0166 ou pelo e-mail:
concurso@kakinet.com.

HAICAI

6º Concurso Infanto-juvenil
tem inscrições abertas

*MARCELO IKEMORI

Qualquer descendente
que teve contato com a cul-
tura e os costumes japoneses
durante a infância certamen-
te se recorda da história de
Urashimataro, o jovem pes-
cador que salvou a vida de
uma tartaruga que como for-
ma de gratidão o levou para
conhecer um reino encanta-
do. Maravilhado com a bele-
za do reino, Urashimataro se
perdeu no tempo e quando a
saudade bateu em seu cora-
ção e ele decidiu regressar à
sua terra, viu que havia pas-
sado muitos anos e todos os
seus familiares, conhecidos e
amigos já não estavam mais
presentes. Tudo estava dife-
rente e ele não reconheceu
mais nada, o que o fez sentir
um profundo vazio e uma tris-
teza imensa.

Remontando esse clássi-
co do “folclore japonês” para
os dias atuais, podemos no-
tar que o ex-dekassegui que
chega ao Brasil após longos
e árduos anos de trabalho no
Japão tem uma sensação
muito similar, salvo as devi-
das proporções. Isso ocorre
porque tudo e todos são sus-
ceptíveis a mudanças e quan-
do não acompanhamos tais
transformações, essas pare-
cem ser absurdamente mai-
ores. As mudanças das quais
nos referimos vão desde a
infra-estrutura (prédios novos
construídos, novas pontes,
casas reformadas e repinta-
das, etc.) até o comporta-
mento das pessoas (em es-
pecial das crianças, que mu-
dam seus gostos, interesses
e estilo conforme as fases
que vão vivenciando).

“A imagem que guardava
da minha filha era a da garo-

tinha de 11 anos que chorava
no aeroporto quando parti
para o Japão. Quando voltei
no ano passado, após 6 anos
trabalhando como dekasse-
gui, me deparei com uma ga-
rota totalmente diferente,
com piercing na língua e ci-
garro na boca, que em nada
se parecia com a menina ino-
cente que deixei aqui. Isso foi
um choque para mim, pois
não pude acompanhar o de-
senvolvimento da minha fi-
lha”. (P.Y., 41, ex-dekassegui
que abriu um restaurante no
interior de São Paulo com o
dinheiro juntado trabalhando
no Japão).

Na realidade, o que cho-
ca as pessoas não são as mu-
danças em si, mas sim, o fato
delas não ter acompanhado os
processos e esperarem ver,
quando voltam ao Brasil, aqui-
lo que viam quando embar-
caram ao Japão. O dekasse-
gui ao chegar no Japão incor-
pora uma nova realidade e
uma nova vida, mas não pode
pensar que a vida no Brasil
“congelou”, ele deve estar
preparado para encontrar
também uma nova realidade
e uma nova vida ao regres-
sar ao Brasil, realidade esta
que pode ser bem diferente
da que foi deixada há alguns
anos.

* Marcelo Ikemo-
ri é graduado em
publicidade e pro-
paganda pela Uni-
versidade Paulis-
ta, possui uma ex-
periência de mais
de 8 anos no mer-
cado japonês e já trabalhou em con-
ceituadas empresas no Brasil, como
Renault do Brasil, Citroën e Fiat. É
Consultor Sênior da Ikemori &
Kora Consultoria e Assessoria.

ARTIGO

O Urashimataro moderno

Documentário Liberdade será exibido em escolas e canais educativos

Recém-formada em Au-
diovisual pela Escola de Co-
municações e Artes da Uni-
versidade de São Paulo
(ECA/USP), Mirian Ou fi-
nalizou, no final do último
mês de dezembro, o docu-
mentário Liberdade. Ao
lado do colega Maurício
Osaki, a jovem dirigiu a pro-
dução e percorreu o bairro
oriental em busca de mate-
rial.

Cerca de 15 pessoas fo-

ram entrevistadas, entre elas
o advogado Teichi Haga, um
dos primeiros nisseis a estu-
dar no Largo São Francisco;
o ex-diretor do Banco Cen-
tral e presidente do Hospital
Santa Cruz, Paulo Yokota; o
vice-presidente da Associa-
ção Cultural e Assistencial da
Liberdade (ACAL), Miya-
mura Makoto; e o antigo pro-
prietário do extinto Cine
Niterói, Susumo Tanaka. O
trabalho não trouxe apenas

descobertas para Mirian, mas
também recordações das
andanças em família pelo
bairro. “Tenho vivência como
visitante. Meu pai morou na
Liberdade e nós costumáva-
mos andar muito por lá”, re-
lembra a diretora.

A equipe resolveu inscre-
ver o projeto para o edital da
Prefeitura Municipal de São
Paulo e o documentário, com
26 minutos, acabou na lista
dos selecionados. Contem-

plado entre os trabalhos que
traziam histórias dos bairros
paulistanos, Liberdade será
exibido em escolas e em ca-
nais educativos. “Eu gosta-
ria também de fazer uma
exibição na Liberdade”, an-
tecipa Mirian, que também
não descarta uma versão
mais longa do documentário.
“Tem muito material que
não entrou. Penso em fazer
uma edição com 52 minu-
tos”. (L.K.)

Mirian (esq) e Osaki entrevistam o antigo proprietário do Cine Niterói Miyamura Makoto participa das gravações enquanto corta o cabelo

GUSTAVO TOLEDO

Aos 10 anos, Marie
Moritani Simão des-
vendou o mistério so-

bre a ausência de seu irmão
em casa. Ele também era uma
criança quando foi entregue,
por questões financeiras, a
uma família da vizinhança. As
lembranças foram mantidas
vivas e, décadas depois, vol-
tam aos olhos da nissei numa
produção cinematográfica.

Baseado em fatos reais, a
diretora Andréa Midori Simão
resolveu retratar a história fa-
miliar no curta-metragem Tori,
que ganhou o Grande Prêmio
na última edição da Competi-
ção Nacional do Festival Inter-
nacional de Curtas do Rio de
Janeiro. Mais que recordar a
passagem como espectadora,
Marie volta ao tempo e revive
o triste acontecimento agora
com a visão de sua mãe.

A nissei integra o elenco do
curta dirigido pela filha Andréa
e, emocionada, diz estar satis-
feita com o resultado do tra-
balho. “Quando participei das
filmagens, nem me dei conta
do que estava acontecendo.
Fui me emocionar ao assistir,
quando percebi que minha fi-
lha conseguiu retratar uma
parte da minha vida”.

Marie nunca havia atuado
anteriormente e nem pretende
investir na carreira. Orientado-
ra do Kumon Instituto de Edu-
cação, a nissei resolveu se
candidatar à vaga para inter-
pretar o papel da mãe de Emi -
personagem principal do curta
e interpretada por Caroline
Shigueoka - só para ajudar nas
despesas. “Eles estavam com
pouca verba e eu quis ajudar.
Mas não achava que fosse dar
tão certo, fui com a mentalida-
de de que estava ajudando num
trabalho de escola”, conta.

A idéia de transformar o re-
lacionamento da avó com os
filhos em roteiro surgiu quando
Andréia cursava o segundo ano
de Audiovisual na Universida-
de de São Paulo (USP), num
exercício em que tinha de achar
um núcleo criativo. A família foi
eleita como a fonte de inspira-
ção e a primeira dificuldade en-
frentada com a história foi o
momento em que teve de ler o
texto para a classe. “Foi difícil
no começo. A Emi é a minha
mãe”, justifica a mestiça.

Buscas e panfletagem - Com
a mesma idade que Marie tinha
na época, Caroline foi a escolhi-
da para dar vida a Emi. Tímida,
há mais de um ano ela come-
çou a freqüentar aulas de teatro
incentivada pela mãe. “Ela me
disse: ou você faz judô ou tea-
tro. Escolhi teatro”. O objetivo
era apenas fazer com que a ca-

CURTA-METRAGEM

Baseado em fatos reais, Tori retrata
dificuldades de família imigrante

çula fosse mais extrovertida e o
convite para o teste foi uma sur-
presa para a família.

Caroline não perdeu a timi-
dez – na verdade, ela sente até
vergonha de contar para ami-
gos sobre sua participação no
curta-metragem -, mas ter en-
carado as câmeras pode ser
considerado um grande desa-
fio vencido. Depois da experi-
ência, a nikkei não descarta a
possibilidade de participar de
outros testes e assumi que até
gostaria de ser famosa. “Eu
não fiquei muito nervosa, não”,
diz a estudante, que cursa a 5ª
série do Ensino Fundamental.

Foram seis dias de filma-
gens e, como reconhecimento
pelo empenho, a nikkei ganhou
uma chinchila da equipe de
produção. O bichinho foi cha-
mado de Hiro, nome de seu ir-
mão no filme. “Ela ficou can-
sada no final, mas não recla-
mou nenhuma vez”, afirma a
mãe, Marli.

Entre os desafios da dupla
Andréa e Quelany Vicente –
também diretora do curta-
metragem e parceira da mes-
tiça em outros trabalhos –, en-
contrar os atores foi a parte
mais difícil. “Para conseguir a
intérprete de Emi foi compli-
cado. Nós procuramos em es-
colas com grande concentra-

ção de nipo-brasileiros e dis-
tribuímos até panfletos na Li-
berdade”, relembra a produto-
ra Mirian Ou (ver box).

Roteiro aprovado, equipe
formada e atores escolhidos.
Mas onde encontrar o cenário
perfeito para retratar o interi-
or de São Paulo, moradia de
muitos imigrantes japoneses
que chegaram ao Brasil assim
como os avós de Andréia? “Eu
pegava o carro e saia procu-
rando por ruas não pavimen-
tadas. Encontrei uma e estava
tudo certo para começar a fil-
mar, só que uma semana an-
tes de iniciar o trabalho encon-
trei a rua inteirinha com cimen-
to! Aí, tive de começar tudo de
novo...”, recorda a diretora.

‘M’ de Emi - Com verba en-
xuta, Tori é resultado de muito
esforço em equipe. A remune-
ração dos profissionais foi bai-
xa e o alto custo da filmagem
em película não permitiu erros.
“Eu estava acostumada a tra-
balhar com experimentação de
linguagem em vídeo. Nunca ti-
nha trabalhado com película, que
custa cerca de R$ 2 mil cada
minuto de filmagem. Eu não
podia ficar experimentando, ti-
nha de pensar muito antes de
dar ‘ação’”, explica Andréia.

Previsto para ser estrea-

do no próximo mês, o curta
teve o roteiro premiado num
workshop no Rio de Janeiro e
venceu também uma premia-
ção da Secretaria de Cultura do
Estado de São Paulo. Em 15
minutos, o filme retrata as difi-
culdades enfrentadas pelos imi-
grantes nipônicos e as diferen-
ças culturais entre os povos.

Miako (interpretado por
Marie e nome verdadeiro da
avó de Andréia) passa o dia em
frente à máquina de costura
para sustentar a família e pou-
co interage com os filhos, que
costumam chegar da escola e
ir direto para o quarto. O pas-
satempo de Hiro (filho mais
velho de Miako) é atravessar
a janela que dá passagem ao
pequeno quintal onde está Tori,
o passarinho de estimação e
fonte de inspiração para seus
desenhos, que serviram de pis-
ta para que a irmã o localizas-
se. Emi é introvertida e esten-
de para a escola o comporta-
mento que tem casa.

O nome da personagem
principal surgiu por acaso. “No
roteiro eu colocava um ‘m’
maiúsculo, de Marie, para iden-
tificar. As pessoas quando iam
ler, acabavam pronunciando a
letra e o nome pegou. No fim,
ficou Emi mesmo”.

(Luciana Kulba)

Premiado no Rio de Janeiro, roteiro do curta foi baseado em história verídica da família da diretora

GUILHERME FREITAS

Caroline e o chinchila ‘Hiro’ que ganhou da equipe de produção; Andreia já se dedica a outro projeto
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GASTRONOMIA

Café supera mitos e conquista
o paladar dos brasileiros

OBrasil é o maior pro-
dutor mundial de café
- sendo responsável

por cerca de 30% do mercado
internacional - e o segundo no
ranking dos maiores consumi-
dores do produto, tendo ape-
nas os Estados Unidos na fren-
te. Para o ano de 2007, a As-
sociação Brasileira da Indús-
tria de Café (ABIC) estima
que sejam colhidos no País
mais de 41 milhões de sacas
do grão.

Os bons resultados na agri-
cultura, porém, confrontavam
com a má fama na área médi-
ca. O consumo do café já foi
associado ao desenvol-
vimento de doenças
cardiovasculares, oste-
oporose e dependência
química. Diversos es-
tudos foram realizados
e, nos últimos anos, as
publicações sobre o
grão mudaram o con-
texto: em quantidades
moderadas a cafeína
não é prejudicial à saú-
de. Entre as descober-
tas estão a de que a ingestão
de quatro xícaras diárias de
café – de 400 a 500mg – pode
auxiliar no aprendizado, por es-
timular o sistema de vigília,
atenção e concentração, e
também ajudar a prevenir a de-
pressão.

Benefícios à parte, o con-
sumo de café ganha adeptos e
há tempos deixou de ser vin-
culado somente às versões
expresso ou com leite. Atual-
mente, na forma líquida, em
grão ou pó, ele se tornou um
ingrediente indispensável para
o preparo de diversos drinks e
pratos, sejam eles doces ou
salgados.

Com a chegada do verão,
o produto agrada também a
clientela que busca por refres-
co. O café gelado, que tem boa
aceitação no mercado japonês,
podendo ser encontrado enla-
tado em supermercados, tem
sido uma grande fonte de ins-
piração para a criação de no-
vas bebidas. Barista do con-
ceituado Suplicy Cafés Espe-
ciais, Richards Orlando Kuma-
gai já chegou a ser premiado
por uma de suas invenções
geladas, o Briza de Verão, que
mistura suco de tangerina e

morango.
Longe do balcão da cafe-

teria, que serve apenas drinks
tradicionais, Kumagai abusa da
criatividade. Aos que quiserem
se arriscar em casa, o profis-
sional dá suas sugestões.
“Pode-se usar sucos de frutas
e geléias, como a de caqui. Já
vi também receitas com quei-

jo mascarpone e banana. Mas
nem tudo que se mistura fica
bom. Alimentos cítricos devem
ser evitados porque o café já
tem certa acidez”.

Teste de qualidade - Kuma-
gai nem era grande apreciador
de café quando se candidatou
para uma vaga de barista anun-
ciada na universidade. Na ver-
dade, ele nem sabia o que fa-
zia um barista. Estudante de
tursimo, o nikkei começou sua
carreira como especialista no
grão há três anos e meio,

quando foi aprovado
na entrevista para o
Suplicy Cafés.  “Fui
jogado na fogueira e
descobri que café é
muito mais que uma
bebida, é uma cultu-
ra”, conta o profis-
sional, que não fica
mais sem um cafe-
zinho. “Lá em casa
nós esquecemos até
o chá verde!”.

O barista passou
por um treinamento
intensivo com a es-
pecialista norte-
americana Sherri
Johns (ver Box) an-
tes de levar os cafés
à mesa dos clientes.
As aulas aconteciam
das 7 da manhã até
às 20 horas e o re-
sultado foi que além
de apaixonado pela

bebida, Kumagai também se
tornou um expert.

Aos que querem apreciar
um bom café, o nikkei avisa
que o primeiro passo é seleci-
onar um grão de qualidade. “Já
podemos achar no mercado o
café arábico, que é um grão
de qualidade superior. A plan-
tação é feita acima de mil
metros, a colheita é manual e
é um café com menos cafeína

e mais sabor”, orienta.
Tão importante quanto o pó,

a água, que corresponde a cer-
ca de 98% de um expresso
bem tirado, também requer
atenção especial. Dê prefe-
rência a água mineral e nunca
a deixe ferver, já que no ponto
de fervura ocorre uma reação
química que destrói seus mi-
nerais naturais.

Para conservar o pó, o ide-
al é mantê-lo bem fechado na
própria embalagem ou colocá-
lo num recipiente hermético.
Guardar em geladeira não é
indicado já que o produto é
poroso e absorve odor com
facilidade.

Segundo Kumagai, um bom
expresso tem de ser extraído
entre 20 e 30 segundos, ter
30ml e cor caramelada. Um
rápido e simples teste para
comprovar a qualidade da be-
bida é prestar atenção na hora
de adicionar o açúcar. “A cre-
ma do café tem de segurar o
açúcar. Se o açúcar descer
rápido é porque o café não
está encorpado”, orienta o
barista, que diz que apreciado-
res da bebida não costumam
adicionar açúcar para preser-
var o gosto do grão. “Se qui-
ser colocar açúcar, o melhor é
usar o mascavo. A pior coisa
é utilizar adoçante líquido”.

(Luciana Kulba)

“Só existem dois tipos de café: o
bom e o ruim”, diz especialista

Ingredientes:
30ml de suco de
tangerina
1 colher de
sobremesa de
gengibre ralado
6 morangos
Café
Gelo

Briza de Verão
Modo de preparo:
Amasse os morangos até deixá-los
como uma pasta uniforme e jogue
no fundo do copo. Numa
coqueteleira coloque cerca de 10
pedras de gelo, gengibre, suco de tan-
gerina e duas doses de café expres-
so. Bata os ingredientes e jogue no
copo sobre o creme de morango.

MARCUS IIZUKA

Na década de
70, Sherri Johns ini-
ciou sua carreira
no mercado de
café. Anos se pas-
saram e a norte-
americana, nascida
em São Francisco,
se tornou uma das
mais bem sucedi-
das especialistas
no grão. Para a
barista, só existem
dois tipos de café:
o bom e o ruim.

No currículo
da barista cons-
tam o trabalho na
Starbucks, a gi-
gante rede de ca-
feteria dos Esta-
dos Unidos, e con-
sultorias nos mais
diversos lugares do
mundo, como Tó-
quio, Hong Kong,
Seattle, Malásia, Cingapura,
Colômbia e El Salvador – sen-
do que em algumas cidades ela
mantém cafeterias próprias.

Presidente da WholeCup
Coffee Consulting, Sherri
esteve no Brasil na última  se-
mana e aproveitou para con-
ferir os resultados de sua pri-
meira consultoria no País, a
Suplicy Cafés Especiais.
Quando Marco Suplicy resol-
veu abrir a casa, umas das pri-
meiras providências foi conta-
tar a especialista, que cuidou
do layout, do menu e dos trei-
namentos dos profissionais.
“Eles são ótimos e terão uma
longa carreira. São chefs do
café”, elogia os pupilos.

Em entrevista ao Jornal
Nikkei, Sherri disse que um
bom começo para se tornar um
barista bem sucedido é ter pai-
xão pelo café. “Tem de apren-
der as técnicas e se desafiar
constantemente porque sem-
pre surgem coisas novas. Mas
técnicas você pode estudar,
agora paixão pelo trabalho,
não”, justifica a especialista,
que salienta que o preparo dos
baristas é essencial para o su-
cesso de um empreendimento
do ramo. “Pode ser um lugar
maravilhoso, mas se o barista
não for bom, pode arruinar o
lugar”.

Para a norte-americana,
que não perde nunca a opor-
tunidade de provar um cafezi-

nho pelos locais que visita, a
aparência da bebida é impor-
tante, mas essencial é a quali-
dade do produto. E essa é uma
das lições que ensina durante
o treinamento. “A primeira
impressão é ótima, mas se o
gosto não for bom, não adian-
ta. Antes de começar a enfei-
tar (técnica conhecida como
latte arte, utilizada para produ-
zir desenhos no café), é preci-
so aprender como extrair um
bom café”.

Durante a quinta visita ao
País, Sherri elogiou o merca-
do brasileiro e disse que é no
Brasil que encontra seu café
favorito. Com uma cafeteria
aberta em Tóquio, a barista
traça um paralelo entre o con-
sumo da bebida no Brasil e
Japão. “A cultura do café nos
dois países está crescendo,
estão começando a entender
o mercado e reconhecer a pro-
fissão de barista”.

Sem falar português, a es-
pecialista considera um desa-
fio a consultoria que deu aos
profissionais brasileiros e diz
que faz o melhor para mostrar
na prática os ensinamentos. E
parece que a mímica funcio-
nou. O expresso do Suplicy
Cafés conquistou a primeira
colocação na última edição do
guia “Comer e Beber – O Me-
lhor da Cidade”, da Revista
Veja.

(L.K.)

Sherri: consultoria até no Japão

MARCUS IIZUKA

Tradicional expresso passa a dividir espaço com drinks gelados

Kumagai: paixão descoberta há 3 anos

Drinks, doces e salgados:
tem café para todos os gostos!

O sabor do café pode ser
apreciado de diversas manei-
ras que fogem das tradicio-
nais opções servidas em xí-
caras . Drinks, bolos, tortas e
sorvetes à base do grão ga-
nharam adeptos e a gastro-
nomia tem feito cada vez
mais uso do ingrediente em
suas combinações.

Confira algumas dicas de
como fazer do café o “segre-
do” para delícias doces e sal-
gadas.

CAMARÃO NOBRE
COM CAFÉ

Ingredientes:
• 700g de camarões médios
limpos
• 50g de manteiga
• Sal e limão
• 1 cebola grande picada mi-
úda
• ½ kg de tomates aferven-
tados e batidos no liquidifica-
dor
• ¼ de copo de vinho branco
• 1 punhado de coentro
• ½ copo de café
• 1 punhado de salsa e ce-
bolinha
• 1 vidro de cogumelos
• 1 copo de requeijão
cremo• so
• 2 camarões grandes para
o enfeite e 1 tomate para uma
flor

Modo de preparo:
Numa panela ou frigideira
grande, coloque os camarões
temperados com o sal e limão,
junte o vinho branco e deixe
reduzir o álcool. Coloque o
molho de tomate, o coentro e
a salsa com a cebolinha, o
café, os cogumelos, o requei-
jão cremoso e deixe levantar
fervura. Arrume em uma
marinex e enfeite com os ca-
marões grandes aferventados
inteiros, e a flor de tomate.

ILHAS FLUTUANTES AO
CREME DE CAFÉ

(receita light: 58 kcal por por-
ção)

Ingredientes:
• 2 xicaras (chá) de leite des-
natado
• 1 fava de baunilha raspada
• 6 claras
• 1 colher (café) de bicarbo-
nato de sódio
• 4 gemas
• ½ xícara (chá) de adoçante
em pó próprio p/ ir ao fogo
• 1 colher (sopa) de maisena
• 1 xícara (chá) de café bem
forte
• Grãos de café

Modo de preparo:
Em uma panela grande, ferva
o leite e a fava de baunilha. Na
batedeira, bata as claras até

espumar. Junte o bicarbona-
to e bata até obter picos bem
duros. Com 2 colheres de
sopa molhadas em água mol-
de as claras sobre o leite fer-
vendo. Vire até cozinhar dos
dois lados. Quando terminar,
reserve-as em um prato e coe
o leite que sobrou, reservan-
do-o. Na batedeira, bata as
gemas com o adoçante até
obter um creme claro. Acres-
cente a maisena e o café.
Retire da batedeira e junte o
leite reservado. Leve ao fogo
em uma panela antiaderente
e mexa bem até engrossar
um pouco. Se for necessário,
coe o creme. Em taças fun-
das coloque o creme e 2 por-
ções das claras. Decore com
grãos de café.

HANONIZ

Ingredientes:
• 2/4 de café
• ¼ de cachaça
• ¼ de curaçau blanc
• 1 colher de açúcar
• 1 bola de sorvete de cre-
me

Modo de preparo:
Bater e servir em copo long
drink. Decorar com frutas.

Fonte: ABIC
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AToyota do Brasil fe-
chou o ano de 2006
como a quinta monta-

dora em vendas no País, lide-
rando todos os segmentos em
que atua no mercado nacional.
De janeiro a dezembro, a mon-
tadora vendeu 69.709 veículos,
o que significa um aumento de
14,5% em relação a 2005, su-
perando os 12,4% de cresci-
mento registrados pelo merca-
do automotivo brasileiro no
mesmo período. A participação
de mercado da Toyota alcan-
çou 3,6%. Esta marca de ven-
das é histórica na companhia.

As exportações somaram
16.095 unidades, 26,5% a mais
do que em 2005. O Corolla
sedã e Corolla Fielder, produ-
zidos em Indaiatuba (SP), são
exportados para mais de 20
países da América do Sul, Cen-
tral e Caribe.

As informações se refe-
rem aos números de empla-
camento e seguem a metodo-
logia recomendada pela
Anfavea – Associação Naci-
onal dos Fabricantes de Veí-
culos Automotores.

Segmentos em alta – A To-
yota é mais uma vez líder ab-
soluta nos quatro segmentos
em que atua com os veículos
fabricados nas plantas do Bra-
sil – Corolla e Fielder, e da Ar-
gentina – Hilux picape e SW4.

No mercado de sedãs mé-
dios, o Corolla consolidou a li-
derança de vendas pelo quinto
ano consecutivo, com 35.339
unidades, o que significou
27,5% de participação no seg-
mento.

Pelo terceiro ano consecu-

tivo, a Fielder também ficou na
liderança das station wagons
médias, com 8.881 unidades
vendidas, 15,2% a mais que
2005. A participação do mode-
lo ficou em 87,1%.

A picape Hilux, atingiu a
marca de 17.389 unidades ven-
didas em 2006. O número sig-
nifica um aumento de 25,5%
em relação ao ano anterior e
33,6% de participação, que
também garante à Toyota o
primeiro lugar no ranking de
picapes médias a diesel. A ex-
pectativa é de um aumento ain-
da maior em 2007.

Em seu primeiro ano de
vendas (lançada em outubro de
2005), a SW4 também alcan-
çou a liderança no segmento
de utilitários esportivos médi-

VEÍCULOS 1

Toyota fecha 2006 com recorde
histórico de vendas no Brasil

os. No acumulado do ano, re-
gistrou vendas de 6.178 unida-
des, o que significa uma fatia
de 60,2% de seu segmento no
mercado nacional.

Importados – A Toyota do
Brasil também comercializa no
país uma série de veículos im-
portados do Japão. Em 2006,
foram apresentados no merca-
do nacional os novos Camry,
sedã grande que já superou os
10 milhões de unidades vendi-
das em mais de 100 países, e a
terceira geração do RAV4, uti-
litário esportivo que há 10 anos
revolucionou seu segmento por
ter sido o primeiro SUV com
vocação urbana e desenvolvi-
do em uma plataforma de au-
tomóvel de passeio. Com o lan-

çamento, o Camry aumentou
suas vendas em 22%, enquan-
to o novo RAV4 10%.

Além destes modelos, a
Toyota importa o utilitário
Land Cruiser Prado, que a par-
tir de outubro recebeu um pa-
cote de equipamentos voltados
à segurança e conveniência
que melhoram ainda mais a sua
situação competitiva no mer-
cado, em que detém 24,7% de
participação.

DIVULGAÇÃO

Corolla foi o veículo mais vendido de montadora japonesa no ano passado

A Honda deu mais uma
demonstração de seu compro-
misso em prol do meio ambi-
ente. Desde dezembro, a
Honda México está partici-
pando ativamente do Progra-
ma de Proteção e Preserva-
ção das Tartarugas-Marinhas.
A Unidade latino-americana
disponibiliza cinco All Terrain
Vehicles (ATV) para preser-
var o habitat natural dessa es-
pécie na Praia de Mayto, no
município de Cabo Corrientes,
em Jalisco (México).

Com características como
resistência e facilidade de des-
locamento, os veículos de 350
cm3 e 500 cm3 são utilizados
para patrulhar espaço de 16
quilômetros de áreas virgens,
apenas um dos inúmeros locais
do litoral mexicano onde milha-
res de tartarugas-marinhas -
algumas espécies em extinção
- depositam seus ovos.

Entre os resultados alcan-
çados até o momento, mais de
mil tartarugas estão protegi-
das e aproximadamente 100
mil ovos foram recolhidos,
além de uma taxa de natali-
dade que beira a casa dos
90%. Essa atividade desenvol-
vida em parceria com a Uni-
versidade de Guadalajara, en-
tre outras instituições, é ape-
nas uma das muitas ações re-
alizadas com participação do
produto ATV.

Desde maio do ano passa-
do, o veículo está sendo utili-
zado pela Honda Japão em um
trabalho voluntário aplicado em
20 praias locais. A meta é var-
rer, retirar pedaços de madei-
ra, separar vidros, garrafas de
plástico ou cigarros. Para rea-
lizar esse processo de limpe-
za, a Honda desenvolveu equi-
pamento de fácil manuseio
para ser acoplado ao ATV.

MEIO AMBIENTE

Quadriciclos Honda ajudam
na proteção de tartarugas

Quadriciclos ajudam na preservação do meio ambiente e animais
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A Fundação Armando Ál-
vares Penteado (FAAP) e a
Cerâmica Gyotoku celebra-
ram no último dia 23, no Cen-
tro de Convenções da facul-
dade, e, São Paulo, a
oficialização do inédito curso
de Gestão de Sistemas Cons-
trutivos em Revestimentos

Cerâmicos. A cerimônia de
assinatura do contrato contou
com a presença de toda a di-
retoria da Gyotoku, além de
coordenadores de cursos da
FAAP, diretoria da faculdade
de Engenharia e Informática,
e diretorias Cultural e da Man-
tenedora.

PARCERIA

FAAP e Gyotoku criam curso inédito em SP
“A assinatura deste con-

trato coroa a seriedade do
curso, firmado entre uma ins-
tituição educacional de gran-
de tradição e uma das maio-
res empresas de revestimen-
tos cerâmicos do país”, des-
tacou o presidente da Cerâ-
mica Gyotoku, Adriano Lima.

VEÍCULOS 2

New Civic é eleito o melhor carro
para portadores de deficiência

O New Civic foi escolhido
“O Melhor Carro para a Pes-
soa com Deficiência” em elei-
ção organizada pela “Revista
Nacional de Reabilitação”,
publicada pela editora C&G12.
Na mesma pesquisa, o Honda
Fit obteve o terceiro posto, o
que deu à Honda a metade dos
votos com seus dois modelos.

Em sua nona edição, a con-
sulta anual contou com 2.748
votantes entre portadores de
deficiência, profissionais da
área de saúde e empresas do
setor, que escolheram o New
Civic com 36% dos votos, 15%
a mais que o segundo coloca-
do. “O Civic é um carro exce-
lente não só para os portado-
res de deficiência, mas para o
público em geral, como pro-

vam os prêmios que ele rece-
beu.

A geração anterior já era
muito boa para nossos leitores,
e a atual melhorou ainda mais”,
opina Rodrigo Rosso, editor-
chefe da Revista Nacional de
Reabilitação.

O Honda Fit, vencedor do
prêmio no ano passado, ficou
na terceira posição, com 14%
de preferência. Somados, os
percentuais dos dois modelos
da Honda totalizam 50% dos
votos apurados.

Para a escolha do carro que
melhor atende às necessidades
do portador de deficiência, fo-
ram considerados aspectos
como a acessibilidade a co-
mandos do painel, posição ao
dirigir, capacidade para rece-

ber adaptações, relação cus-
to/benefício, atendimento e
entrega do veículo pela con-
cessionária. São critérios que
reconhecem a versatilidade do
New Civic e ainda atestam a
qualidade do carro e dos ser-
viços prestados pela rede de
concessionárias.

Honda Conduz – A Honda
mantém em sua rede de con-
cessionárias o programa de
atendimento diferenciado
Honda Conduz, voltado aos
portadores de deficiência. A
iniciativa inclui o treinamento
de vendedores, orientações
com relação a uma tabela de
preços especial e informações
detalhadas sobre a preserva-
ção da garantia.

Modelo foi escolhido por possuir grande capacidade de adaptação para portadores de deficiência

DIVULGAÇÃO
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As muito feias que
me perdoem, mas be-
leza é fundamental. Os
célebres versos do po-
eta Vinícius de Moraes
poderiam ser a síntese
do pensamento da
nikkei Sabrina Sato a
respeito dos cuidados
que as mulheres devem
ter hoje em dia.
Freqüentadora assídua
dos salões de beleza,
ela resolveu agora fun-
dar o próprio centro de
depilação e estética: o
Depil K.

Localizado na rua
Sena Madureira, 880,
na Vila Mariana, em
são Paulo, o empreen-
dimento foi inaugurado
na última terça (23),
com coquetel para a
imprensa.
À frente do projeto –
definido por Sabrina
como “a união perfeita” – tam-
bém estão os irmãos Karin e
Karina. “Meu irmão é adminis-
trador de empresas e a minha
irmã deu o toque pessoal à clí-
nica. Já trabalhamos juntos há
algum tempo na Sato Rahal
Empreendimentos, que cuida da
minha carreira e de outros ar-
tistas. Moramos juntos até hoje
e nos damos super bem”, ex-
plica ela.

Sabrina já pode ser encon-
trada recebendo os serviços
disponíveis, como massagens,
depilação e hidratação, entre
outros; ou circulando pelos
corredores da clínica. Conver-
sar com cabeleireiros, manicu-
res e clientes, além de ler re-
vistas de fofoca, é considera-

do pela nikkei um momento
para relaxar, trocar idéias e
exercer o “ócio criativo”.

“Alguns homens acham
que essas atividades são fúteis,
mas eles também gostam de
ver carros e fazer outras coi-
sas no tempo livre. Não exis-
tem mais mulheres que não
fazem a unha ou hidratação.
Elas precisam e merecem to-
dos os cuidados com a aparên-
cia para o bem da auto-esti-
ma”, afirma.

O visual da nikkei é a pro-
va viva da importância dada
por ela a esses cuidados. Ape-
sar de se considerar a “mes-
ma pessoa na essência”,
Sabrina apresentou várias mu-
danças – do cabelo até as rou-

pas – desde que sur-
giu no Big Brother.
Porém, afirma que a
intervenção “mais ra-
dical” foi o implante
de silicone nos seios
antes da fama.

“A primeira coisa
que as pessoas notam
são os meus cabelos
loiros. Tento colocar o
meu estado de espíri-
to para fora, como os
jovens do Japão.
Além disso, a orienta-
ção do meu médico
ortomolecular fez
com que eu perdesse
peso naturalmente,
apesar de não malhar
há mais de cinco me-
ses. Hoje, como de
tudo: proteínas,
carboidratos e
frituras. E nos horári-
os certos”, conta.

Com 1,69 m de al-
tura e 58 kg, a nikkei conta que
a prática da dança ao longo de
toda a vida, a “memória mus-
cular” e as “pernas gordas de
japonesa” também contribuem
para manter sua forma. Quan-
do é requisitada para fotos de
biquíni, Sabrina volta à rotina
da academia apenas uma se-
mana antes do ensaio. Porém,
elege as corridas como a pró-
xima modalidade “fixa” por
gostar de diversificar a práti-
ca dos esportes.

Um personal stylist foi o
responsável por algumas mu-
danças no guarda-roupa da
nikkei. Conciliando as ativida-
des de modelo, empresária e
membro do programa Pânico,
da Rede TV, ela precisa estar

vestida de acordo com o con-
texto. Nos desfiles de carnaval
pela Gaviões da Fiel e Salguei-
ro, o público poderá conferir
ainda outra faceta da modelo.

Os cuidados com a pele,
porém, são sempre tomados.
O protetor solar, o rímel e o
blush, além de perfumes, são
usados em qualquer ocasião.
Em algumas ocasiões, o boné
também é usado para evitar o
contato com o sol.

Se depender da experiên-
cia e da dedicação de Sabrina
e dos irmãos na clínica, para-
fraseando o poeta, as mulhe-
res não vão parar de surgir (e
não vir) e partir (e não ir).

(Gílson Yoshioka)

BELEZA

De olho em novos horizontes, Sabrina Sato
inaugura clínica de estética em São Paulo

BEISEBOL

Atletas japoneses esquentam o mercado americano
Com o sucesso dos atletas

Ichiro Suzuki e Hideki Matsui,
é cada vez maior o interesse
da MLB pelos atletas profissi-
onais japoneses. Nesta pós
temporada, mais três jogado-
res ganharam destaque na
mídia americana: Daisuke
Matsuzaka, Kei Igawa e
Akinori Iwamura.

O MVP do Clássico Mun-
dial de Beisebol, Matsuzaka
fechou um contrato de 6 anos
com a equipe do Boston Red
Sox no valor de 52 milhões de
dólares. Em seus oito anos jo-
gando pelo Seibu Lions, parti-
cipou de 204 jogos (190 como
starter) com 108 vitórias, 2,95
ERA e 1355 strikeouts em
1402,2 entradas. Venceu o prê-

mio de melhor arremessador
(Sawamura Award) em 2001
e vencedor do gold glove seis
vezes.

Kei Igawa fechou um con-
trato de cinco anos com os
Yankees de Nova Iorque. Ven-
cedor do premio Sawamura
(melhor arremessador do Ja-
pão) em 2003, é um dos arre-
messadores que mais rápido
atingiu a marca de 1000
strikeouts na carreira. Em 190
aparições pelo Hanshin Tigers,
ele possui 86 vitórias, 3,15 ERA

DIVULGAÇÃO

Daisuke Matsuzaka fechou contrato com Boston Red Sox

e 1174 strikeouts.
Titular da equipe campeã

do Clássico Mundial de Bei-
sebol, Akinori Iwamura jogou
durante oito anos no Yakult
Swallows antes de se trans-
ferir para o Tampa Bay Devil
Rays. Ótimo defensor (con-
siderado o melhor terceira
base em seis oportunidades),
também tem bom aproveita-
mento no ataque, com 30% de
aproveitamento no bastão,
188 HR e 570 carreiras im-
pulsionadas.

A cidade de São Bernardo
do Campo (SP) sediou, no úl-
timo final de semana (19, 20 e
21), o maior evento da comu-
nidade nipo-brasileira do tênis
de mesa, que reuniu cerca de
1300 nikkeis, entre 6 à 93 anos.

Na sua 57ª edição, o Cam-
peonato Intercolonial de Tênis
de Mesa foi dividido em 27
categorias, entre individual,
equipes e duplas. O clube
campeão foi a Capital, que
teve atletas como Karin Fuku-
shima, Jéssica Yamada e
Ricardo Kojima, no lugar mais
alto do pódio.

Karin bateu Kim Inokuchi,
na final por 3 à 2, garantindo o
primeiro lugar na categoria In-
fantil Feminina. E Ricardo
Kojima venceu Lucas Tatani na
categoria Juvenil Masculino.

Já Jéssica Yamada, derro-
tou sua companheira de clube,
Gabriela Kock, na categoria
Juvenil. “Eu não esperava che-
gar à final, porque eu tinha que
jogar contra a Karin Sako e eu
nunca ganhei dela antes. Mes-
mo perdendo para a Jéssica,
fiquei contente com minha con-
quista”, revela Gabriela.

Outros atletas renomados
como Carina Murashigue e
Hugo Hanashiro  também ga-
rantiram suas medalhas de
ouro.

Na categoria geral femini-
na, Carina Murashigue bateu
mais uma vez Cláudia
Ikeizume na final. “Fiquei con-
tente com o resultado e isso
mostra que o esforço vale a
pena e me motiva mais ainda”,

conta a campeã, que também
faturou o primeiro lugar na dis-
putas entre equipes e duplas.

A festa também foi de
Hugo Hanashiro que conseguiu
pela segunda vez o primeiro
lugar no campeonato, vencen-
do Reinaldo Yamamoto.

Foram três dias de dispu-
tas e de diversão. No sábado,
a organização do evento pro-
moveu um show do cantor
nikkei Joe Hirata que animou
os atletas durante o jantar de
confraternização.

Para os jogos, foram insta-
ladas televisões de plasma, que
mostravam filmes, desenhos e
programas e conseguiam dis-
trair aqueles que esperavam
pelos jogos. Além disso, uma
sessão gratuita de massagem
fez a alegria dos atletas can-
sados e machucados.

Intercolonial 2008 - No ano
da Comemoração do Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil, o Campeonato Inter-
colonial de Tênis de Mesa será
realizado na cidade de Curiti-
ba.

Numa disputa entre sete
cidades (Rio de Janeiro, Ouri-
nhos, Curitiba, Osasco, São
Paulo, Santos e Campo Gran-
de), Curitiba saiu vitoriosa e
organizará o próximo grande
evento.

“É uma tradição, um even-
to essencial para a colônia ja-
ponesa aqui no Brasil. Vemos
gente com 90 anos jogando e
se divertindo”, conta Carina
Murashigue.

TÊNIS DE MESA

57º Intercolonial reúne 1300
atletas em São Bernardo

Carina Murashigue garantiu a medalha de ouro na competição
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Na última semana, os só-
cios da Anima King,
Paolo Conti e Arthur

Nunes receberam a notícia
que o curta-metragem infantil
Minhocas foi o vencedor do
Excellence Award na 29ª edi-
ção do JVC Tokyo Vídeo Fes-
tival. A animação concorreu
com mais de 3 mil trabalhos de
55 países e foi a única produ-
ção brasileira a vencer o con-
curso internacional japonês.

O filme foi realizado em
2005 com recursos de um
edital do Ministério da Cultu-
ra, o Curta Criança. “Até en-
tão, nós só trabalhávamos com
animação publicitária. Foi
um amigo meu que me in-
centivou a inscrever um
trabalho em curta, mas eu
fiz mais por brincadeira”,
conta Conti, que começou
a trabalhar na área há mais
de 10 anos, com quadri-
nhos.

A brincadeira deu certo
e a produção de estréia de
Conti acumula prêmios
como o melhor curta no Festi-
val Luso-brasileiros de curtas-
metragens de Sergipe, melhor
animação infantil pela escolha
do público nas últimas edições
do Anima Mundi de São Paulo
e Rio de Janeiro e melhor ani-
mação no Festival de Grama-

do. Animado com o resultado,
o designer prepara a versão em
longa de Minhocas e já se pla-
neja para produzir outro curta-
metragem no meio do ano.

Conti adianta que o filme
terá uma abordagem mais adul-
ta, para poder atrair os pais.

“É um filme família. Quando a
criança assiste a um vídeo em
casa, ela geralmente faz isso
sozinha. Mas agora temos de
pensar que elas estarão acom-
panhadas dos pais”, justifica o
designer, que dividiu a produ-
tora em dois núcleos: o publi-
citário e o de conteúdo de ani-
mação. “O problema é a de-
mora no retorno. Um filme
publicitário é finalizado em 30
dias. Já numa animação em
curta você investe mais tem-
po e o retorno é demorado.
Para produzir Minhocas, que
tem 15 minutos, levei um ano”.

Na terra dos grandes –
Quando pensou na produção

ANIMAÇÃO

Premiado em Tóquio, Minhocas ganha
versão em longa para atrair pais e filhos

infantil, Conti queria fugir do
tradicional. “Queria sair do
cachorro e gato, que já tinham
sido muito explorados. Resol-
vi fazer a minhoca porque ela
é muito próxima da criança.
Quando elas começam a
engatinhar, acabam interagindo
com esses animais de chão,
como a minhoca e o tatu-bola”.
E foi com as minhocas que ele
deu vida ao roteiro que aborda
a dificuldade dos pais em res-
ponder a certas perguntas fei-
tas pelos filhos.

A idéia de inscrever o cur-
ta-metragem no festival de
Tóquio foi sugerida por Nunes,
que foi colega de Conti no pri-
meiro estúdio em que traba-
lhou e também seu sócio
quando montaram o primeiro
empreendimento, um estúdio
em casa. “Fiquei muito sur-
preso com a premiação. Na
Ásia estão os maiores produ-
tores de animação do mundo”,
afirma.

O JVC Tokyo Festival co-
meçou a ser realizado em 1978
e, desde então, recebeu mais
de 40 mil vídeos. Nesta edição,
o Brasil reuniu 39 trabalhos ins-
critos. Em 2004, o paraibano
Bertrand de Souza Lira ga-
nhou o segundo lugar na com-
petição com Bom dia, Maria
de Nazaré.

Curta foi a única produção brasileira a vencer o 29 ºJVC Tokyo Festival

Conti e sua criação premiada

DIVULGAÇÃO

Sabrina: mulheres merecem cuidados com aparência
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Considerado um dos
maiores sucessos do
gênero na atualida-

de, o mangá Fulllmetal
Alchemist finalmente che-
ga ao País através da Edi-
tora JBC. O pré-lançamen-
to acontece no Anime
Dreams, que prossegue até
amanhã (28), em São Pau-
lo, e deve estar disponível
nas bancas a partir de fe-
vereiro.

No Japão, a obra de
Hiromu Arakawa já ven-
deu mais de 15 milhões de
cópias até 2005. Nos Es-
tados Unidos, foi o manga
mais vendido em 2005 –
ano em que figurou na 13ª
colocação entre os livros
(quadrinhos ou não) mais
vendidos em livrarias –
ocupou o segundo lugar no
ano passado.

A cada 15 dias, será possí-
vel conferir uma nova aventu-
ra estrelada pelos irmãos Elric,
Edward e Alphonse. Juntos,
eles tentam recuperar seus
corpos perdidos após tentarem
quebrar o maior tabu da Alqui-
mia: a transmutação humana.

O mangá lançado em 2001
com o título original de Hagane
no Renkinjutsushi, nas páginas
da revista mensal Shonen
Gangan, da Square Enix (a
mesma responsável pelos fil-
mes e games da franquia Fi-
nal Fantasy) ainda está em an-
damento no Japão. Atualmen-
te Fullmetal Alchemist está no
volume 15 em seu país de ori-

gem, o que totaliza parcialmen-
te 30 edições brasileiras.

“Hagaren”, como Fullmetal
Alchemist também é chama-
do carinhosamente pelos fãs,
promete surpreender os leito-
res com aventuras inéditas,
exclusivas do mangá – inclu-
sive apresentando persona-
gens jamais vistos na versão
animada.

Produtos – Uma infinidade d
e produtos foram lançados na
trilha do sucesso da série (ani-
me e manga). Dois boxes de
Fullmetal Alchemist já foram
lançados no Brasil. Os DVDs
da série ainda figuram nas lis-

tas dos mais vendidos da
categoria no Japão, embora
o anime tenha sido lançado
há um bom tempo por lá.

Nas telonas, Fullmetal
Alchemist - The Conqueror
of Shambala é o primeiro e,
por enquanto, único longa-
metragem da série, que já
recebeu diversas premia-
ções e fez muito sucesso no
exterior. O filme segue a
história a partir do ponto em
que foi paralisada no anime,
mas com ritmo e roteiro bem
diferentes. O longa deve
chegar aos cinemas brasi-
leiros agora em 2007.

Além de quatro edições
de trilhas sonoras originais
do anime, lançadas no Ja-
pão e Estados Unidos, exis-
tem ainda os “Drama
CDs”, que são uma espé-
cie de audiobook da série

com histórias continuadas do
mangá ou independentes.

São vários os jogos criados
com base na série, para
PlayStation 2, Game Boy
Advance e Nintendo DS.
Fullmetal Alchemist and the
Broken Angel, por exemplo,
coloca Ed numa aventura em
que ele usará tanto suas habi-
lidades de luta quanto a Alqui-
mia, podendo coordenar suas
jogadas com Al para alcançar
seus objetivos mais facilmen-
te. Há ainda um card game
com muitas atualizações de
cartas e personagens, ao esti-
lo de Magic: The Gathering.

Para os colecionadores, já

existem figuras de ação arti-
culadas ou não com todos os
principais personagens da sé-
rie, dos irmãos Elric aos Pe-
cados, produzidas pela Square
Enix. Já os romances passa-
dos no mundo de Fullmetal
Alchemist trazem, em prosa,
histórias inspiradas nos
mangás e nos games.

Prêmios – Outro bom exem-
plo da extensão do sucesso de
Fullmetal Alchemist é a cole-
ção de prêmios que vem cole-
cionando desde o seu lança-
mento: 49º Prêmio de Mangá
da Shogakukan (2004): Prêmio
da categoria de melhor mangá
shonen; Tokyo International
Anime Fair 2004: Melhor ani-
me da categoria TV, Melhor
roteirista (Noboru Aikawa),
Melhor dubladora (Romi
Paku); 9º Animation Kobe
(2004): Melhor anime da ca-
tegoria TV; Japan Media Arts
Festival de 2005: Entrou na lis-
ta dos 13 trabalhos recomen-
dados pelo júri na categoria
animação; Votação popular no
Anime Ranking 100 da TV
Asahi de 2005: 1º lugar e ain-
da o Oscar da Dublagem 2006/
Prêmio Yamato: Melhor Tra-
dução (Equipe Mangás JBC),
Melhor Ator (Marcelo Cam-
pos), Melhor Ator Coadjuvan-
te (Hermes Baroli) e Dubla-
gem do Ano (Álamo/Animax/
JBC) e Tokyo International
Anime Fair 2006: Melhor ani-
me do ano (Fullmetal
Alchemist - the Movie: The

Conqueror of Shamballa),
Melhor trabalho original
(Hiromu Arakawa), Melhor
Música (Michiru Ooshima)

A autora – Assim como ou-
tras desenhistas famosas como
Rumiko Takahashi (Inu-
Yasha) e as meninas do
CLAMP (Tsubasa Reservoir
Chronicle e XXXHolic),
Hiromu Arakawa é outra
mangaká que conseguiu fazer
sucesso criando mangás
shonen – voltados para meni-
nos –, gênero dominado pelos
homens.

Nascida em Tokachi, pro-
víncia de Hokkaido, Hiromu
ganhou projeção nacional em
1999 com o mangá Stray Dog.

MANGÁ

Fullmetal Alchemist chega às bancas brasileiras

Até 2005, obra tinha mais de 15
milhões de cópias no Japão

DIVULGAÇÃO

III EBIHARA ONGAKU KYOSHITSU KARAOKE TAIKAI

Data: 21/01/07
Local: SHIZUOKA

RUA VERGUEIRO, 193 - LIBERDADE - SÃO PAULO

PISO SUPERIOR
Jurados: Profa. Massako Ishihara (Pres), Prof. Koji Kozawa -gonbo,

Profa. Satiko Ono e Profa. Kiyomi Kanashiro

Categoria Participantes Musica
B-7-6 Miyoko Iwamoto Meiguetsu Akagui Yama

Mitiko Kawashita Haha Koizake
Utako Tokikawa Oyako Zaka

B-5 Sumiko Nakamura Futari Zake
Marta Yanaka Dotombori Gawa
Gengo Ito Otiba Shigure

B-4 Issao Takiguti Shangai Goeri No Liru
Hatsumi Kuroda Hakata Yobune
Hiroyuki Kohata Iwai Bune
Litsuko Ueda Koto Ni Sati Ari
Yukiko Hayakawa Jinsei

A-7 Yoshimi Sato Judo Itidai
Sumie Sekizuti Yume Oi Zake
Sonoko Nakamaru Yawara
Emilia Mekaru Tsuzura Zaka

A-6 Sadako Kikuchi Onna No Hotorigoto
Kiyono Asanome Ukigussa Jowa

A-5 Sadako Ozaki Taiga No Nagare
Mieko Imaizumi Meoto Bune
Kasumi Kusani Ukigusa
Haruko Kanashiro Minato Mati Dyu Sam Ban

A-4 G/1 Mitsue Satake Haha Koro
Marie Muraoka Kokoni Satiari
Nanyo Satake Koi Nyobo
Yoshiko Moriguti Inoti Kurenai
Jorge Higa Orewa Sabishinda

A-4 G/2 Alice Yamanaka Sambyaku Rokuju Goya
Ritsuko Inada Yume Uguissu
Jorge Hidaka Orewa Sabishinda
Minoru Okuma Omaeto Ikiru
Emilia Taniguti Kim Mokussei

Shinjin Mitsue Taira Futari Zake
Paulo Nagamine Mitizure

Doyo-A Leticia Miya Takara Seikurabe
Isabela Kataoka Toryanse
Nataly Nakano Tondetta Banana

Doyo-B Hikaru Takahashi Suika
Isadora Kataoka Otsukai Arisan
Melissa Matsumoto Tyo Tyo
Pamela Yoshizato Yuyake Koyake

Tibiko-A Juliane Okabe Makkana Taiyo
Alissa & Kaori Ufo
Tiemi Sato Odiitiyan

Tibiko-B Sayuri Shiguematsu Enkawa Iine
Mariane Hirokawa Daidina Hito Dakara
Lika Sakotani Toosan No Uta

Esp-4 G/1 Fumiko Tozawa Ken Hitosuji
Yoko Higa Kinu No Ame
Yukimi Morikubo Yuwai Shigure
Eiti Kuroda Ruten
Akiko Watanabe Saishu Muteki

Esp-4 G/2 Tomio Sato Sakaba
Mario Asato Aka To Kuro No Blues
Itoe Kitagaki Inoti No Kaguiri
Yoshiko Seto Azami No Uta
Natsuko Shiobara Kim Mokussei

B-3-2 Kiyoshi Kuniy Omoidasanaide
Tsuruko Goya Osaka Tsubame
Fujie Hojo Inoti Bi
Midori Kina Tsugunai

A-3 Kiriu Kaoru Kita No Ryohba
Kazuko Oshiro Izakaya Tsuruga
Harue Shinzato Ukiyo Zaka
Paulo Takahashi Akashia No Hito
Mayumi Narazaki J

Esp-3 G/1 Cecilia Murakoshi Yawara
Luiza Suzuki Nazareno Funa Uta
Tacaaqui Mufune Koi No Mati Saporo
Hisako Sakamoto Muho Matsu No Isho

Esp-3 G/2 Marina Tsuda Sakura No Sora
Keiko Watanabe Akai Kawa
Helena Takauti Kim Mokussei
Ernesto Matsuri Mado No Onna

A-2 Sonia Kuwahara Okushiriwa Ima
Celia Kataoka Nagori Yuki

B-1 Rie Morimitsu Meguri Ai
Sayuri Ide Izayoi Monogatari
Jonny Nakayama Anatani Gomem
Midori Takamune Secret Base

A-1 Eduardo Ohashi Yoshitsune Densetsu
Andre Reis Watashi No Uta
William Katao Hajime Kara Imamade
Mutsunori Kinjo I Love You

Esp-2 Shigueru Hayashi Kawa
Miyuki Sato Koi No Nakigara
Masaru Anraku Ai To Tawamure No Tonarini
Eli Santos Santo Amami

Esp-1 Mariana Kataoke Sakimori No Uta
Kunihiro Tanahara Sakura No Chiru Kotoku
Andressa Matsuda Osaka Bororo
Mitsuo Akiyama Enka Kaido
Daniela Arimoto Minato Komori Uta

PISO INFERIOR
Jurados: Profa. Cecilia Ohira (Pres.), Profa. Irene Sacayemura, Prof.

Roberto Suguimura e Profa. Maliko Nagao

Categoria Participantes Musica
Esp-7 Hinako Yamada Oyako Zaka

Yoshihiro Miagawa Guita Nagashi
Matsuko Okabayashi Zasso No Uta
Matsue Matsumoto Ajisai Ujoo

Esp-6 Shiniti Endo Kanto Nagare Uta
Shinyei Kawakami Akemi To Iunade 18 De
Shigueta Kobayashi Akagui No Komori Uta
Akiko Iwai Danna Sama
Kanji Kamata Shinjuku No Iseiki

Esp-5 Nobuko Kikuti Naniwa No Yume
Angela Komino Yawara
Roberto Kaneko Oyako Bune
Kaoru Oka Inoti Kurenai
Tsuneko Futema Dom To Koi

Extra-7 Onofre Sakagawa Kaeri Bune
Teruo Narita Kimiwa Kokorono Tsuma Dakara
Koichi Suguiyama Kitano Tabibito

Extra-6 Yotsuo Matsubara Niigata No Hitoyo
Yoshimi Nakazaki Nagara Gawa Enka
Yoneco Enjiu Tyutaro Zukiyo
Setsuko Taniguchi Haha-koro

Extra-5 Yukinobu Tamashiro Soemontyo Blues
Emiko Kubota Tsugaru No Furusato
Shingo Ishii Oyaji No Umi
Yoko Hirao Kagueo Shitai Te
Kinuko Koga Koi Banka

Extra-4 G/1 Joaquim Mikamura Ohan
Ruriko Kimura Onna Nakisuna Nihonkai
Setsuko Uehara Yuyake Koyake
Riitiro Sakakibara Esashi Koishiya
Nobuko Sakai Kin Mokusei

Extra-4 G/2 Haruka Sato Yoake No Hatoba
Kazuyoshi Yassuda Aito Tawamure No Tonarini
Isao Tanaka Otoko Asakiti
Irene Suguino Inoti No Kaguiri
Kimie Kamada Akai Yuki

Extra-3 G/1 Aquico T Miyamura Eien Ni Kagayaite
Tomoharu Kawano Furusato No Shiki O Utau
Mitiko  Nishimori Yuukyo Kaido
Fernando Shirae Miti
Eiko Hada Taira Date Aika

Extra-3 G/2 Rurie Tanaka Kaze No Blues
Sueli Hoshino Saishuh Mutek
Makiko Nakano Hitori Tabidati
Kazue Kakazu Wakaretemo Arigatou
Celia Koga Oreno Debanwa Kito Kuru

S. Extra-4 Setsuyo Tsuda Bashofu
Milton Kaizuka Otoko No Tamashi
Shiroko Watanabe Bokyo Koi Uta
Noboru Mizutani Etizen Suikazura

S. Extra-3 Itsuko Hirano Yuki Minato
Shoko Nozawa Adoro
Mizue Yamaguti Kimi Wassureji Bluss
Mieko Nagayoshi Katakoi Shigure Mati

Extra-2 Francisco Utsunomia Aniki To Yonde Iidesuka
Masahiti Shimada Ai No Kusari
Gilberto Enjiu Mado
Marcia Nishimura Yuki Shigure

Extra-1 Mitiko Takaki Osaka Bororo
Monica Misawa Koibitoyo - To Love You More
Sayuri Ohashi Seishun Tamariba
Hiroshi Chibana Blue Sky Blue

S. Extra-2 Carlos Miyamoto Aito Tawamure No Tonarini
Edson Michida Tazunete Otaru
Keniti Nishihara Yuukyu No Otoko
Kazue Fugi Utakono Fushiguina Mono

S. Extra-1 Yuka Osawa Rashumon
Star Jane Ashihara Musumeni
Pop Kimio Suzuki Peach

Erika Inoue Desire
Yoshiaki Shinde Julia Ni Heart Break

Em 2001, então com 33 anos,
alcançou a fama mundial com
o lançamento de Fullmetal
Alchemist. Por ser de Hokkai-
do, província conhecida pela
pecuária, a autora costuma
fazer caricaturas de si mesma
em seus mangás como uma
simpática vaquinha.

FULLMETAL ALCHEMIST
PREÇO: R$6,90
Nº DE PÁGINAS: 100 (MÉDIA)
PERIODICIDADE: QUINZENAL

FORMATO: 11,4X17,7CM

GÊNERO: SHONEN (AVENTURA,
FANTASIA, SUSPENSE, DRAMA)
PRÉ-LANÇAMENTO: ANIME DREAMS

2007 (25 A 28 DE JANEIRO)
LANÇAMENTO EM BANCAS: PREVISTO

PARA 02 DE FEVEREIRO DE 2007

e

A Biblioteca do Bunkyo, em
conjunto com a Animangá e
apoio da Bumba Editora, rea-
lizam amanhã (28), a primeira
feira de Mangá na sala de ex-
posições da entidade.

Baseando-se na idéia do
Anime e Mangá, a feira reuni-
rá cerca de 5 mil livros e re-
vistas que estarão à venda a
partir de R$ 3,00. “Os preços
dependem de cada livro. Uns
são mais trabalhados, outros
contém mais coisas”, explica
a editora do Bumba e uma das
organizadoras do evento,
Myriam Bittel.

A entrada para a feira é
franca e o evento é aberto a
todos, desde nikkeis e estudan-
tes do Bunkyo à não descen-
dentes interessados na língua
e cultura japonesa.  “É interes-
sante divulgar essa arte para
aqueles que não a conhecem
ou apenas sabem um pouco”,
conta Bittel.

Nascida na África do Sul e
criada no Japão, ela morou por
12 anos na terra do Sol nas-
cente e desde pequena lia
mangás. “Sempre gostei e me
interessei pelos desenhos”,
completa. Atualmente moran-
do no Brasil e trabalhando
como editora, Myrian promo-

ve a Feira de Mangás, a pri-
meira de muitas que ainda es-
tão por vir.

Aos interessados, a Biblio-
teca da Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa oferece
informações pelos telefones
3208-1755 ou 5083-3180, com
Nagata.

PRIMEIRA FEIRA DE MANGÁS
NO BUNKYO
DATA: 28 DE JANEIRO DE 2007
(DOMINGO)
LOCAL: SALA DE EXPOSIÇÃO DO

BUNKYO

RUA SÃO JOAQUIM, 381 – LIBERDADE

HORÁRIO: A PARTIR DAS 9 HORAS

PREÇOS DOS LIVROS E REVISTAS: A
PARTIR DE R$ 3,00
REALIZAÇÃO: BIBLIOTECA DO BUNKYO,
ANIMANGA

APOIO: BUMBA EDITORA

EVENTO

Bunkyo realiza Feira de Mangás
com preços promocionais

As organizadoras da primeira feira de mangás do Bunkyo
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