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ONG garante que R$ 7 milhões já foram
captados para festa no Sambódromo

Considerada uma das prin-
cipais parceiras da Associ-
ação para Comemoração do
centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil, o ONG
G-Onze, que reúne lideran-
ças empre-sarias, confirma
que 70% dos recursos ne-
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REPRODUÇÃO

cessários para a festa dos
100 anos no Sambódromo
do Anhembi estão garanti-
dos, através de cartas de
grandes empresas. No total,
somente a festa está orçada
R$ 10 milhões, valor que in-
clui a parte de infra-estrutu-

53 º Tooro Nagashi
de Registro entra no
clima do Centenário
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Realizado nos dias 01 e 02
de novembro, o Tooro
Nagashi de Registro chega
este ano a sua 53ª edição
com novidades. Apesar do
cunho religioso que a data
sugere, apresentações de
Yosakoi Soran e sumô de-
vem chamar a atenção do
público, bem como o odori.
O ponto alto é a soltura de
barquinhos. Este ano, cerca
de 2.600 deles estarão des-
cendo o Rio Ribeira.

Na luta contra o tempo para
erguer o Museu de Arte Mo-
derna Nipo-Braisleira
Manabu Mabe, os responsá-
veis pelo empreendimento
confirmam que parte da pri-

Museu Manabu Mabe será entregue em 2008
REPRODUÇÃO
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meira etapa do projeto está
praticamente concluída. Tra-
ta-se da restauração do pré-
dio, local onde funcionava a
antiga escola Campos Salles.
Para Yugo Mabe, presidente

do Instituto Manabu Mabe,
falta agora captar o restante
dos recursos para poder dar
seguimento aos planos. “É um
sonho antigo do meu pai”,
destaca.

Montadoras mostram
novidades no Salão
de Tóquio

———––––——– | pág 10

A 40ª edição do Salão Inter-
nacional de Tóquio, que pros-
segue até 11 de novembro,
em Chiba (Japão), apresenta
ao público as últimas novida-
des do mercado japonês. A
estréia mundial de dois con-
ceitos, o CR-Z e o Puyo, dá
uma noção de como será a
participação da Honda. A
Nissan também promete no-
vidades além dos produtos já
anunciados, o novo GTR e o
conceito Pivo 2.

Com quantas
macarronadas se
vai ao Mundial
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Engana-se quem imagina que
a luta de uma atleta termina
com a vaga assegurada na
seletiva. Para participar de um
Mundial, o caminho é árduo.
Que o digam os sumotoris de
Londrina, que voltam a repre-
sentar o Estado do Paraná na
mais importante competição
após dez anos de ausência. E
vale tudo: de bingo a rifas,
passando por macarronada.
Tudo para fazer parte da his-
tória.

A convenção Anime Fantasy
chega a sua quarta edição
neste final de semana (27 e
28) na Universidade Anhem-
bi Morumbi criando muita
expectativa entre os fãs de
animê e mangá de São Paulo.
O Anime Fantasy é o evento
temático anual organizado
pela Yamato Comunicações e
Eventos e neste ano vai ho-
menagear o animê “Naruto”,
sucesso no Brasil.

Anime Fantasy chega a sua quarta edição e
homenageia o desenho ‘Naruto’

DIVULGAÇÃO
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Filhos de dekasseguis
precisam de mais
reforço escolar
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Filhos dos dekasseguis ga-
nham apoio para seguir os
estudos no Japão. Com o au-
mento da verba destinada à
educação dos estudantes es-
trangeiros, as crianças nikkeis
no Japão têm aulas de refor-
ço para acompanhar o rigo-
roso sistema de ensino local.
Mesmo assim, cerca de 10 mil
brasileiros em idade escolar
não têm nenhum conhecimen-
to do idioma, segundo espe-
cialistas.

Yoko Ono virá ao País para inaugurar
retrospectiva em São Paulo

DIVULGAÇÃO
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Uma das mais reconhecidas personalidades internacionais,
Yoko Ono, viúva do ex-beatle John Lennon, virá ao País para
inaugurar sua retrospectiva, um desdobramento da exposição
Horizontal Memories, que ocupará todos os espaços do Cen-
tro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo.

ra e concepção do projeto
cultural. Além do Sambó-
dromo, a G-Onze também
se prepara para organizar a
parte de infra-estrutura da
Semana Cultural, que acon-
tece também em junho de
2008.
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AGENDA
O CANTOR SERTANEJO
Mauricio Miya estará fazendo
um grande show no Maavah
Bar (Rua Airi, 16 – esquina com
a Radial Leste), no Tatuapé
(Zona Leste de São Paulo)
apresentando pela primeira vez
na região o seu novo CD
“EGO”, lançado recentemente
pela Gravadora Atração Fono-
gráfica na Festa do Peão de
Boiadeiro de Barretos. O show
acontece na próxima terça-feira
(30/10), a partir das 22h.

O EXAME DE PROFICI-
ÊNCIA em Língua Japonesa
“Nihongo Noryoku Shiken”,
recebeu nesse ano a inscrição
de 2.177 candidatos em São
Paulo (224 para o nível 1; 408
para o nível 2; 673 para o nível
3 e 872 para o nível 4). A pro-
va acontece no dia 02 de de-
zembro de 2007 (domingo), no
prédio da UNIFAI – Centro
Universitário Assunção, na R.
Afonso Celso, 671/711, Vila
Mariana, próximo à estação
Santa Cruz do metrô.  O can-
didato deve comparecer ao lo-
cal do exame às 8h20, com o
comprovante de inscrição (que
será enviado via correio no
mês de novembro), lápis n. 02
e borracha. Mais informações
pelo telefone (11) 3209-6630.

O CENTENÁRIO, através
da comissão de Homenagens,
aceita até terça-feira (30) ins-
crições para homenagens do
governo japonês. No total, o
Gaimushô homenaeará 65 pes-
soas físicas e 10 jurídicas em
junho de 2008, quando se co-
memora o Centenário da Imi-
gração. Para mais informa-
ções, o tel é: 11/ 3209-3875.

A UNIBRA e a ACE SAÚ-
DE realizam hoje (27) a pa-
lestra “Meio Ambiente – De-
senvolvimento Sustentável dos
Recursos Hídricos”, com a
mestra em engenharia hidráu-
lica Anícia Pio. Na ocasião,
serão abordados temas como
mercado de trabalho na área
ambiental, reciclagem, uso ra-
cional de água, dentre outros.
Local: rua Diogo Freire, 307,
Jardim da Saúde, São Paulo, a
partir das 16 horas. Inf. pelo
tel: 11/2275-7838.

A FUNDAÇÃO MOKITI
OKADA está com inscrições
abertas para o curso “Arte:
Grandes Artistas – Inventores
da Linguagem Visual”, minis-
trado pelo crítico de arte
Alberto Beuttenmüller e mem-
bro da AICA: Associação In-
ternacional de Críticos de Arte
e da ABCA - Associação Bra-
sileira de Críticos de Arte. O
curso iniciará no dia 06 de no-
vembro e acontecerá durante
quatro terças-feiras: 06, 13 e
27 e 04 de novembro nos se-
guintes horários: Turma-A -
17h às 19h e Turma-B – 19h30
às 21h30. Interessados devem
entrar em contato através do
telefone 5087-5134 ou pelo e-
mail: cursoslivres@fmo.org.br.
Fundação Mokiti Okada - Rua
Humberto I,612 - Vila Maria-
na - São Paulo-SP.

FOTO  DO  LEITOR

Este espaço é seu! Envie
sua foto para esta coluna
pelo e-mail jornaldonikkey
@yahoo.com.br (assunto:
foto do leitor), com informa-
ções sobre o evento e tele-
fone para contato. Vale tudo:
festa de aniversário, batiza-
do, casamento, reunião de
confraternização, excursão,
a foto do filho, do animal de
estimação... Participe!

CASAMENTO – No último dia 13, em São Paulo, Cacau Yoshida e Fábio Yuki trocaram as alianças em
uma cerimônia mais que especial. Centenas de convidados estiveram presentes, de personalidades da co-
munidade a líderes políticos. A festa aconteceu no suntuoso Espaço Villa Noah, na zona sul da Capital.

Cacau Yoshida e Fábio Yuki no tradicional corte do bolo Familiares e amigos saúdam o casal Cacau e Fabio Yuki Yugo Mabe (à dir.) e família cumprimentaram o casal

O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Massami
Uyeda, em discurso durante cerimônia

Os pais Hirotomi e Miriam Yuki (à esq.); e Samuel e
Beth Yoshida acompanharam casal (centro)

DIVULGAÇÃO

CORAL - Sob regência do maestro
Teruo Yoshida, o Coral Bunkyo reali-
zou no último dia 21 seu tradicional
“Concerto Primaveril”, no Pequeno Au-
ditório da entidade. Em seu discurso de
abertura, a presidente do coral, Felícia
Harada, falou sobre a homenagem aos
imigrantes e à natureza, por meio das
músicas escolhidas para o evento.

Felícia Harada e prof. Kokei Uehara
entregam doação de 300 kg de alimen-
tos (advindos do ingresso para o con-
certo) para a Kibô-no-iê, instituição rep-
resentada por seu presidente Kihatiro
Kita e sua esposa Anália Kita

Desembargador Kazuo Watanabe, Marta Lazzarini, Felícia Harada, desembargador
Álvaro Lazzarini, prof. Kokei Uehara, Osamu Matsuo e Kiyoshi Harada

Maestro Teruo Yoshida rege Concerto
Primaveril do Coral Bunkyo

NIKKEY MATSURI – A zona norte
da Capital transformou-se em um gran-
de centro de cultura japonesa no últi-
mo fim de semana. Por lá, sete associ-
ações realizaram o 2º Nikkey Matsuri,
evento que contou com gastronomia,
shows e apresentações culturais para
o público. No total, mais de 10 mil pes-
soas compareceram no local.

Passista da Unidos de Vila Maria interage
com uma nikkei durante apresentação

Himawari Taikô arriscou samba com ba-
teria da Vila Maria

Dança típica animou o público no fim de
semana

Estande da Associação Cultural e Espor-
tiva Tucuruvi foi uma das mais agitadas

F-1 - Por mais um ano, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula-1 foi um sucesso. Milhares de pessoas foram
ao autódromo de Interlagos para ver de perto o desfecho final da temporada. Dentre as empresas patroci-
nadoras, a Toyota provou também ser uma das mais bem estruturadas, levando cerca de 800 pessoas, entre
funcionários, executivos e imprensa, para o camarote vip.

O secretário de Planejamentode
SBC, Hitoyuki Minami (à dir.)

Espaço preparado pela montadora
japonesa em /interlagos

A festa começou cedo e contou até
com um animador especial

Torcedores convidados pela Toyota mostraram ânimo
durante toda a prova

TATENO - Oito meses após o incêndio que des-
truiu totalmente a loja, a Tateno Atacado e Varejos
de Doces e Salgados reabriu no ultimo dia 19 de
outubro no mesmo local, à Av Ricardo Jafet, 2340,
ao lado do metrô Imigrantes. Na reabertura, foi re-
zada uma missa e oferecido um café da manhã a
todos os colaboradores, fornecedores, clientes e
amigos. O Jornal Nippak esteve presente no even-
to. A nova loja ficou ainda mais atraente, em um
espaço maior e mais modernizada. O atendimento
ao público será de domingo a domingo, das 8 às
19h30.

SHINTORI - No último dia 16, aconteceu no Shin-
tori  o  coquetel em homenagem ao Dia das Secre-
tárias. Neste ano o evento contou com a participa-
ção de 150 convidados,  secretárias de empresas
nacionais e multinacionais, que puderam saborear
as iguarias do restaurante, da Naturiche e de Cristi-
na Makibuchi, o saquê Hakushika e o espumante da
Salton,  bem como entreter-se com música ao vivo
e um desfile de modas da Alternativa Chic. O even-
to, que já se repete há três anos consecutivos, tem
se tornado ano a ano melhor e mais concorrido, sem-
pre com uma farta distribuição de presentes.

ACENBI - A Acenbi (Associação Cultural Esporti-
va Nipo-Brasileira de Indaiatuba) comemorou na
última semana seus 20 anos de fundação do depar-
tamento de beisebol e softbol. Na ocasião, foi orga-
nizado também um torneio de veteranos, seguido de
um almoço de confraternização que reuniu os jo-
vens dirigentes e a diretoria fundadora. Foram ho-
menageados todos que contribuiram para a manu-
tenção do departamento durante as duas décadas.
O presidente da Federação Paulista de Beisebol e
Softbol, Olívio Sawasato, esteve presente.
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EDUCAÇÃO NO JAPÃO

Brasileiros precisam de reforço
em escolas, dizem especialistas

COMUNIDADE

Feira de Livros arrecada mais de R$ 8 mil para Museu Histórico
No último dia 5 de outubro,

em reunião conjunta entre re-
presentantes do Museu Histó-
rico da Imigração Japonesa no
Brasil e da associação “Brasil
wo Shirukai”, foram encerra-
das as atividades da Feira de
Livros Usados promovida nos
dias 29 e 30 de setembro. O
evento, realizado na Sala de
Exposição do Bunkyo, reuniu
cerca de 600 pessoas e arre-
cadou R$ 8.590,35.

Esse valor foi doado pelas
representantes do “Brasil wo
Shirukai”, uma das entidades
realizadoras da Feira, ao Mu-
seu Histórico da Imigração Ja-
ponesa e será empregado na
confecção de um espaço para
exposição permanente dos di-
cionários publicados por
Wasaburo Ohtake, o “livro de

cabeceira” de muitos imigran-
tes japoneses recém-chegados
ao Brasil. O restante será uti-
lizado em melhorias na parte
expositiva do Museu.

A maioria das integrantes

do “Brasil wo Shirukai” são es-
posas de executivos japoneses
em serviço temporário em nos-
so país e se dedicam ao estu-
do do Brasil, sob vários aspec-
tos, incluindo a parte histórica.

Outra frente de atividades está
relacionada ao Museu Histó-
rico da Imigração Japonesa,
em que muitas atuam com vo-
luntárias prestando serviços de
monitoria.

Esforço compensado: comissão conseguiu atingir objetivos e ajudar Museu Histórico da Imigração

DIVULGAÇÃO

No último dia 21 ocorreu a
Convenção Estadual do PSDB
(Partido da Social Democra-
cia Brasileira) que conta no Es-
tado de São Paulo com 1161
vereadores; 194 Prefeitos; 21
Deputados Estaduais e 17 De-
putados Federais. Durante o
encontro das lideranças, foi
eleita a nova Executiva Esta-
dual que terá como uma das
principais missões trabalhar na
organização do partido para as
eleições municipais no ano que
vem, em todo Estado de São
Paulo e principalmente na ci-
dade de São Paulo.

Foram escolhidos dois de-
putados federais para compor
a Executiva, entre eles William
Woo. O deputado manifestou
que estará dedicado a eleições
municipais sempre com obje-
tivo do crescimento do PSDB,
mas principalmente na capital.

Presídios - Acompanhado de

parlamentares da CPI dos Pre-
sídios, William Woo visitou os
presídios de segurança máxia de
Presidente Bernardes e de Pre-
sidente Venceslau, no Estado de
São Paulo, que abrigam presos
de altíssima periculosidade
como líderes de facções crimi-
nosas. Woo observou o rígido
cumprimento do regime discipli-
nar diferenciado para os crimi-
nosos que praticaram crimes he-
diondos, e considerou satisfató-
rias as condições dos dois presí-
dios, dotados de arquitetura in-
teligente, detectores de metais,
controle seguro de acesso, e po-
pulação carcerária dentro da ca-
pacidade, pois nas prisões exis-
tem 800 presos e a capacidade
é de 1.100. Ressaltou que o Es-
tado de São Paulo faz a sua par-
te na ampliação da capacidade
prisional, e que quanto mais é
ampliado o sistema, mais a cri-
minalidade diminui, o que vem
beneficiar a população.

POLÍTICA

William Woo é escolhido para
compor Executiva do PSDB

Acontece amanhã (28), a
Festa da Primavera no Clube
da Comunidade Parque Con-
tinental, no bairro Parque Con-
tinental, divisa entre os muni-
cípios de São Paulo e Osasco.
Uma promoção do próprio clu-
be, onde o evento é realizado.

A ocasião conta com apre-
sentações de dança folclórica
japonesa e de dança do ventre,
bingo e bazar. Já para entreter
a criançada e também os adul-
tos que voltam a ser crianças,
a organização prepara uma
área para divertir os visitantes
com brincadeiras como “tom-
ba-lata” e “pescaria”.

E como toda boa festa or-
ganizada por nikkeis, não po-
deria faltar uma farta praça de
alimentação. Yakissoba, tem-
purá, obentô, pastel, churras-
co e doces são alguns dos pra-
tos servidos no local que dei-

xarão o público com água na
boca.

Com tudo isso, os organiza-
dores estão animados e espe-
ram atrair cerca de 1.200 pes-
soas na ocasião. “A cada ano
que passa, sentimos que esta-
mos crescendo bastante”, diz o
diretor do Clube da Comunida-
de Parque Continental. “Não
nos restringimos mais somente
ao nosso bairro. Muitas pesso-
as de longe como Mogi das
Cruzes e Suzano tem nos
prestigiado. Isso é muito bom”,
justifica Eiki Mizukami, um dos
organizadores do evento.

LOCAL: CLUBE DA COMUNIDADE

PARQUE CONTINENTAL

ENDEREÇO: AV. DR. FRANCISCO DE

PAULA VICENTE DE AZEVEDO, 555 –
PARQUE CONTINENTAL – SÃO PAULO

HORÁRIO: DAS 11H ÀS 17H

ENTRADA FRANCA

EVENTO

Festa da Primavera acontece
amanhã com farta comida

Já tivemos oportunidade
de comentar á respeito sobre
o poder familiar que o Novo
Código Civil trouxe em subs-
tituição ao pátrio poder.

Na verdade, com a evo-
lução dos tempos, a mulher
saindo em busca de trabalho
para ajudar no orçamento do-
méstico levou o homem a
ajudá-la nos afazeres domés-
ticos, inclusive em relação
aos filhos, o que justifica  uma
nova realidade de guarda de
filhos.

O que acontece, hoje, na
prática, é que na maioria dos
casos, o pai paga a pensão e
a mulher fica com os filhos,
isto é , ela fica com a guarda
dos filhos. O bom senso do
casal vai determinar até uma
guarda compartilhada, isto é,
alguns dias da semana a mãe
fica com o filho e em outros
dias o pai fica com ele, inde-
pendente de lei.

A guarda compartilhada
vem substituir aquele regime
unilateral de guarda  em que
o pai ou mãe somente passa
o final de semana com o fi-
lho, de forma seguida ou al-
ternada. Possibilita ao pai ou
mãe ficar alguns dias a mais
e da semana com o filho.

Não há como negar que
inúmeros conflitos surgem da
guarda unilateral. Quando o
pai deixa de pagar a pensão,
imediatamente, a mãe arbi-
trariamente proíbe a visita
paterna e vice-versa.

O que é mais grave, é que
muitos pais  já constituíram
outra família, deixam de visi-
tar o filho nos dias determina-
dos gerando um sentimento de
rejeição por parte do filho que,
com certeza, gerará conseqü-
ências graves em seu compor-
tamento. Já se assiste, atual-
mente, inúmeras interposições
de ações indenizatórias con-
tra pais por abandono emoci-
onal dos seus filhos.

O Senado Federal apro-
vou, no dia 23/10/2007, pro-
jeto de lei que inclui no Códi-
go Civil a opção pela guarda
compartilhada de filhos de
pais separados. O projeto
deverá ser votado na Câma-
ra Federal.

Diz o texto;
“...quando não houver

acordo entre a mãe e o pai
quanto a guarda do filho, será
aplicada sempre que possível,
a guarda compartilhada.”

Da leitura do texto extrai-
se:

a) a guarda compartilha-
da será aplicada quando não
houver acordo entre os pais;

b) será aplicada, sempre
que possível.

Portanto,o magistrado,
que aplicá-la, deverá avaliar
muito bem a situação fática
e ter sempre em vista o inte-
resse do menor, sob pena de
criar uma situação insusten-

tável para todos os envolvi-
dos.

A guarda compartilhada
deve ser analisada sob duas
óticas: se por um lado, aten-
de uma necessidade dos pais
que querem ficar mais tem-
po com o filho, por  outro lado,
vai gerar uma confusão men-
tal na criança, principalmen-
te, a de mais tenra idade, pois,
perderá a referência de com-
portamento com cada um
dando ordens e orientações
diversas.

Na guarda compartilhada,
o filho, por exemplo, ficará
três dias da semana com o pai
e quatro dias com a mãe.
Para não perturbar o psico-
lógico do menor, a disciplina
de horários, as tarefas, os
permissivos, o lazer, ambos
os pais deverão ter um equi-
líbrio emocional e muito bom
senso, o que lhes faltou no
processo, inviabilizando o
acordo, culminando com a
determinação judicial da
guarda compartilhada.

Penso que, com a guarda
compartilhada, em muitos ca-
sos, poderá haver uma maior
distribuição de direitos e obri-
gações dos pais, e,  se tive-
rem bom senso o filho só ga-
nhará com o novo regime.
Mas, em outros casos, have-
rá um conflito acirrado. Vale
a máxima: melhor resolver os
problemas familiares dentro
de casa.

Como afirmou o Desem-
bargador Sebastião Amorim,
especialista em Direito de Fa-
mília e atual presidente da
APAMAGIS, a guarda com-
partilhada é uma utopia.

Já o desembargador Hen-
rique Nelson Calandra, tam-
bém especialista  em Direito
de Família, asseverou consti-
tuir a guarda compartilhada
mais uma ferramenta que o
magistrado poderá utilizar e
diz, ainda, ser contrário à
guarda compartilhada para
crianças pequenas.

Um fator relevante é que
na guarda compartilhada não
há pagamento de pensão. As
despesas serão compartilha-
das.

Concluindo, cabe ao ma-
gistrado uma responsabilida-
de muito grande na avaliação
dos fatos antes de conceder
a guarda compartilhada, prin-
cipalmente, por envolver exo-
neração de pensão e se, na
prática, não for muito bem
administrada pelos pais, as
brigas aumentarão. Mas, em
casos de separação litigiosa
onde os pais brigam pela di-
visão de bens e de filhos, a
guarda compartilhada pode
lembrá-los melhor de qual é
o seu verdadeiro papel na for-
mação dos filhos.

O que os pais não devem
esquecer é que eles se sepa-
ram, mas, os filhos não. O ca-
samento acabou, mas, a sua
relação com os filhos é eter-
na.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

DA GUARDA
COMPARTILHADASe o bom desempenho na

escola não é uma das
tarefas mais fáceis, ima-

gine ter que realizá-la em ou-
tro país com idioma e costu-
mes distintos. Essa é a reali-
dade que cerca de 71 mil cri-
anças estrangeiras no Japão
precisam enfrentar. Em entre-
vista coletiva no Bunkyo, no úl-
timo dia 19, a educadora da fa-
culdade de Gunma, Yuki
Megumi, afirmou que cerca de
10 mil crianças brasileiras não
têm nenhum conhecimento da
língua japonesa, 5600 estão ma-
triculadas nas escolas brasilei-
ras e 23 mil nas japonesas. A
grande maioria precisa de as-
sistência especial para acom-
panhar as aulas nas escolas por
conta da falta de adaptação ao
sistema de ensino.

Megumi afirma que o go-
verno japonês tem “consciên-
cia dos problemas dos estu-
dantes estrangeiros”. “Foi au-
mentada em quatro vezes a
verba para a educação delas,
o que resultou em mais profes-
sores para aulas de reforço
especial”. Ela acrescenta que
há o programa Japanese as a
Second Language (japonês
como segunda língua) para
treinamento dos educadores,
distribuição gratuita de livros
didáticos e dicionários.

No último mês, o MEC
constatou que 21 escolas bra-
sileiras apresentam projeto pe-
dagógico bem estruturado e que
a maioria utiliza material didáti-
co fornecido por instituições
educacionais conveniadas do
País. Embora necessitem de

atualização profissional, os pro-
fessores comprovaram que pos-
suem formação de acordo com
as leis brasileiras. A avaliação
constatou ainda que somente as
escolas com recursos passados
por instituições locais apresen-
tam instalações e estrutura
mais adequadas.

A alta taxa de evasão ao
longo do ano letivo é atribuída
à reduzida participação dos
pais na vida escolar dos filhos,
às freqüentes mudanças das
famílias no Japão, às más con-
dições do ambiente de traba-
lho para nikkeis e estrangeiros,
entre outros problemas. Den-
tre as 90 escolas brasileiras, 49
já foram credenciadas pelo
MEC e pelo Conselho Nacio-
nal de Educação (CNE).

No entanto, em meio a tan-

tas dificuldades, as crianças
nikkeis também têm “pontos
positivos”, segundo Megumi.
Dos esportes aos costumes,
diversas qualidades da crian-
ça e da cultura brasileira con-
tribuem para a sociedade. “A
capoeira e a capacidade de
interpretar o idioma japonês
são influências positivas, mas
o que mais impressionou foi a
harmonia e o calor humano das
famílias. Acredito que esses
aspectos vão servir para im-
pulsionar o intercâmbio”, com-
plementa.

Mão-de-obra qualificada –
Na entrevista coletiva, o pro-
fessor da Kwansei Gakuin
University, Yasushi Iguchi, não
precisou detalhes sobre a en-
trada de yonseis no Japão, mas

abordou o interesse do gover-
no em ampliar a mão-de-obra
estrangeira e qualificada. Ele
explicou que os títulos acadê-
micos são mais importantes do
que o domínio da língua japo-
nesa. “Conhecimento técnico
diz respeito à escolaridade.
Mestrado, doutorado, certifica-
dos internacionalmente reco-
nhecidos e a experiência pro-
fissional são levados em con-
ta. Se souber japonês é melhor,
mas não é a principal condi-
ção”.

Outros participantes da en-
trevista coletiva foram o dire-
tor do gabinete do Ministério
da Saúde e Bem-Estar, Hajime
Nono, e os assistentes da polí-
cia japonesa Kazuhiro Ebine e
Masaki Harada.

(Gílson Yoshioka)

Especialistas visitaram o Brasil e comentaram sobre a assistência especial para crianças brasileiras

JORNAL NIPPAK
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CENTENÁRIO

Festa no Sambódromo já possui
R$ 7 milhões, segundo ONG

No total, o orçamento
para a festividade do
Centenário da Imigra-

ção Japonesa no Sambódromo
do Anhembi soma cerca de 10
milhões de reais. De início,
pode parecer um montante im-
possível de ser atingido, ainda
mais em tempos de dificulda-
de financeira. Contudo, os tra-
balhos de bastidores já estão
rendendo frutos. Desse total,
cerca de 70% já está pratica-
mente garantido, fato que, se
concretizado, traz alívio para a
comunidade – tão preocupada
com os andamentos dos traba-
lhos.

A informação vem de José
Edson Botelho Silva, diretor da
G-Onze, órgão não-governa-
mental e uma das principais
parceiras da Associação para
Comemoração do Centenário
da Imigração Japonesa no Bra-
sil e da Oscip (Organização da
Sociedade Civil de Interesse
Público) Instituto Brasil-Japão
de Integração Cultural e Soci-
al, entidades responsáveis pe-
los festejos. Segundo ele, car-
tas de patrocinadores já sinali-
zam que o evento será mesmo
bancado por grandes empresas
e instituições, além do interes-
se de estatais em participar.

O recurso não está “na
mão”, pois ainda não há a apro-
vação das tais cartas. Mas
Botelho Silva é otimista. “No
Sambódromo, está garantido
esse total de R$ 7 milhões. Vem
de grandes corporações como
o Bradesco e a Toyota, entre
outros, que já manifestaram
apoio total. Como o evento não
é comercial, também temos
outras entidades e estatais que
já sinalizaram o apoio”, explica
ele. Para se chegar ao valor
atual, houve divisões de cotas,
cada uma de R$ 1 milhão.

Ao mesmo tempo em que
trata da festividade do Sambó-
dromo, que acontecerá no dia
21 de junho de 2008 com a pre-
sença do príncipe Naruhito, a
G-Onze trabalha também no
apoio e estruturação da Sema-

na da Cultura Japonesa, que
acontece também na semana
do Centenário. Com diversas
atividades e ações, a parte da
ONG é de formatar o evento
e angariar forças na parte cul-
tural.

“Na parte da Semana Cul-
tural, montamos outro tipo de
proposta. Será uma ação com
mais empresas, com verbas
‘picadas’. E trabalhamos com
um valor de R$ 7 milhões, que,
com certeza, será captado.
Nessa parte estamos bastante
tranqüilos”, explica Botelho
Silva, adiantando que todo o
trabalho desenvolvido pela G-
Onze é voluntária. “Gostaria de
enfatizar isso. Todos que hoje
compõem a organização atu-
am de forma voluntária. Não
temos remuneração. Estamos
interessados em dar o apoio
necessário para que a come-
morações dos 100 anos seja
um evento especial. Da nossa
parte, estamos também traba-
lhando para a vinda de um gru-
po de teatro Nô da Universi-
dade de Tóquio. Será, real-
mente, muito interessante.”

(Rodrigo Meikaru)

Apresentar à comunida-
de internacional a qualida-
de da arte brasileira divul-
gando por intermédio de ex-
posições; apresentar uma
organização precisa, o alto
conceito ético, administra-
ção austera dos recursos,
gestão empresarial do pro-
jeto e aliado a visão de mar-
keting e comunicação; ofe-

recer apoio especializado aos
patrocinadores para obtenção
das melhores relações custo/
benefício e ampla divulgação
do patrocínio e elaborar pro-
jetos de atividades culturais
próprios e a pedido de tercei-
ros. Esses são apenas alguns
tópicos sobre a missão da or-
ganização, que tem na lista de
diretores nomes de peso

como Ivald Granato, José
Zaragoza, Luiz Roberto
Lorenzato e Léo Ota.

Dentre as dezenas de
eventos que ajudou a concre-
tizar, estão algumas interna-
cionais na Europa. Com a
comunidade, a aproximação
veio há alguns meses, quan-
do Léo Ota solicitou que o
grupo auxiliasse nas come-

G-Onze é responsável pelo suporte técnico cultural e captação de recursos do Centenário
morações do Centenário.

“Temos uma estrutura
bastante completa, com pro-
fissionais das mais diferen-
tes áreas. E nossa intenção
é divulgar e mostrar a cultu-
ra brasileira para o mundo.
Agora, com o Centenário,
temos mais um desafio pela
frente”, afirma o diretor José
Edson Botelho Silva.

Fotos da perspectiva do Sambódromo em junho de 2008 mostram integração total entre Brasil e Japão

REPRODUÇÃO

Muito bem recebido em
Salvador, na Bahia, o grupo
japonês de taikô “Kodo” vem
ao país e firma parceria com a
banda Olodum. A mistura en-
tre nações irá promover, no
ano que vem, apresentações
em ritmo de comemoração ao
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil.

Em agosto de 2008, a ban-
da baiana viaja para o outro lado
do mundo, rumo a ilha de Sado,
onde reside o grupo japonês. Lá,
o evento “Earth Celebration”,
um festival internacional de
música que acontece no verão,
será palco do primeiro show
desse intercâmbio cultural. E
para acrescentar, a organização
planeja também a promoção de
workshops.

“A embaixada do Brasil no
Japão está colaborando bas-
tante. Essa convivência é uma
boa chance para ter mais con-
tato com os descendentes que
moram na ilha”, afirma Jun
Akimoto, responsável pela ad-
ministração e produção do
Kodo.  Segundo ele, há cerca
de 500 brasileiros trabalhando
como operários de fábrica em
Sado. Uma população bastan-
te considerável, em vista do
pequeno tamanho do território.

Após a ocasião, o som das
fortes batidas chega às terras
verde-amarelas. Essa será se-
gunda vez que o Kodo se exi-
be aqui. A primeira aconteceu

em 1988, nas comemorações
dos 80 anos de imigração ja-
ponesa.

Porém, agora, os tradicio-
nais tambores japoneses se
unem ao batuque do Olodum
e mostram a integração de di-
ferentes culturas a um público
estimado de quase duas mil
pessoas. “2008 é a oportuni-
dade de um novo passo para
fazer novas relações com jo-
vens da comunidade nikkei. Há
20 anos, quando viemos mui-
tos nem sabiam o que era taikô,
e hoje soube que muitos exis-
tem muitos grupos”, afirma.

A programação começa no
dia 26 de outubro, quando se
apresentam em Brasília. De-
pois, em Salvador (29 e 30 de
outubro), Belo Horizonte (1 de
novembro) e Rio de Janeiro (8
e 9 de novembro). Para fechar
a turnê, a última exibição acon-
tece em São Paulo, do dia 11 a
16 de novembro. Serão cinco
concertos realizados no Tea-
tro Cultura Artística e um ao
ar livre. Estuda-se o Parque do
Ibirapuera ou o Parque Villa
Lobos.

A organização planeja en-
treter a platéia também, dan-
do a possibilidade de experi-
mentar os instrumentos. “O
bom da percussão é que qual-
quer pessoa pode tocar, então,
a participação das pessoas é
viável”, explica produtor.

(Cibele Hasegawa)

CULTURA

Grupo japonês de taikô e
Olodum firmam parceria

Renomado grupo de taikô,
o Kodo é conhecido mundi-
almente por realizar apresen-
tações com diversos conjun-
tos internacionais. Desde
1981, levam o som dos tradi-
cionais tambores japoneses
aos ouvidos de diversas na-
ções. No total foram mais de
2.900 shows em 44 países.

“O som do taikô é uma
forma de nos comunicarmos
que ultrapassa a barreira da
língua. Há entrosamento ape-
nas com nosso espírito”, diz
Akimoto. Com esse pensa-
mento, os integrantes explo-
ram novas direções musicais,

procurando expandir possibi-
lidades. Assim, viajam pelo
Japão e mundo afora mos-
trando o instrumento japonês
e conhecendo trabalhos pro-
duzidos no exterior.

Segundo o consultor do
Kodo, Hisashi Itoh, no Japão,
muitas equipes vêem o Kodo
como referência. O grupo se-
gue um tipo do estilo Wadai-
ko, gênero bastante reconhe-
cido da qual poucos o con-
quistam. No entanto, sua li-
nha é definida como “livre”
ou “libertária”, por Itoh, ou
seja, não possuem um padrão
de música.

Kodo leva os tambores japoneses
para os ouvidos do mundo

DIVULGAÇÃO

Olodum tocará no Japão em agosto do ano que vem

No Brasil, Kodo promete apresentação especial nos 100 anos

Tema definido,
samba-enredo tam-
bém. Para as esco-
las de samba Porto
da Pedra (do Rio de
Janeiro) e Unidos
de Vila Maria (de
São Paulo), faltam
apenas alguns deta-
lhes para acertar de
vez o desfile para o
ano que vem, inspi-
rado no Centenário
da Imigração.

Na última se-
mana, tanto a Por-
to quanto a Unidos
apresentaram suas
fantasias que comporão as
alas. Em São Paulo, houve até
um evento especial que con-
tou com participação de lide-
ranças e personalidades da co-
munidade.

Centenas de pessoas foram
ao local para conferir de perto
as fantasias. E, como toda boa
escola de samba, a Vila Maria
não decepcionou. Trazendo
luxo e requinte, a agremiação
conseguiu unir o Brasil e o Ja-
pão nas vestimentas. De an-
temão, a diretoria da escola
confirmou também que muitos
descendentes de japoneses já
estão procurando a escola para
desfilarem no Sambódromo do
Anhembi em fevereiro do ano

CARNAVAL DO CENTENÁRIO

Porto da Pedra e Unidos de Vila Maria apresentam fantasias

Porto da Pedra e Vila Maria trabalharam em fantasias de “integração”

FOTOS: DIVULGAÇÃO E NIKKEY SHIMBUN

que vem.
Já no Rio de Janeiro, a fes-

ta também está (quase) com-
pleta, após escolha do samba-
enredo para o tema “100 Anos
de Imigração Japonesa – Tem
Pagode no Maru”.

As fotos das fantasias cri-
adas pelo carnavalesco Mário
Borrielo para ilustrar o enredo
“100 anos de imigração japo-
nesa, tem pagode no Maru”,
que a Porto da Pedra levará à
Avenida no ano que vem já
estão no site oficial da escola.

“Teremos 500 pessoas a
mais que no ano passado em
nossas alas de comunidade.
Esse ano, demos 1.500 roupas
e, no próximo Carnaval, vamos

dar mais de duas mil roupas.
Queremos um canto mais for-
te e uma evolução 100%. A
comunidade, o nosso samba e

a parte plástica vão garantir
um grande desfile para a Por-
to da Pedra”, afirmou o car-
navalesco. Pelos seus cálcu-
los, a escola de São Gonçalo
desfilará com cerca 3.200
componentes, sendo que 12
alas serão formadas exclusiva-
mente por pessoas da comu-
nidade, sem contar os 300
ritmistas e as 120 baianas.

A preparação dos desfilan-
tes da comunidade começou
na última sexta-feira, com o
primeiro ensaio técnico na
quadra, entre 20h e meia-noi-
te. Em seguida, começa o cha-
mado ‘sambão’ para o públi-
co, sempre com um convida-
do especial. O primeiro é
Wantuir, intérprete oficial da
Unidos
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O vice-prefeito de Londri-
na, Luís Fernando Pinto Dias,
e o vereador Roberto Kana-
shiro (PSDB), participaram no
último dia 17, em Nishinomi-
ya, no Japão, cidade co-irmã
de Londrina, de reunião com o
prefeito Satoru Yamada. A vi-
sita integrou as comemorações
dos 30 anos de irmandade en-
tre as duas cidades.

Ainda em Nishinomiya, os
londrinenses visitaram indústri-
as, reuniram-se com represen-
tantes da Câmara de Comér-
cio e Indústria do local e visi-
taram uma exposição sobre
Londrina que está sendo reali-
zada na cidade japonesa.

Em todos estes contatos,
Luis Fernando falou de Lon-
drina, abordando aspectos cul-
turais, econômicos e de infra-
estrutura da cidade, apresen-

tou o projeto de comemoração
do centenário da imigração ja-
ponesa (Imin-100) e convidou
os representantes da cidade
co-irmã para participar da fes-
ta do centenário.

Em viagem oficial ao Ja-
pão, Luis Fernando e Roberto
Kanashiro seguem viagem
para Okinawa. No Japão, des-
de o início do mês, onde partiu
integrando a 35ª Missão Eco-
nômica àquele país, organiza-
da pela Câmara do Comércio
e Indústria Brasil-Japão do
Paraná, o vice-prefeito está
fazendo contatos empresariais
e convidando autoridades po-
líticas japonesas para as festi-
vidades do centenário da imi-
gração (Imin-100), em Londri-
na no ano que vem. A comiti-
va do vice-prefeito retornou
nesta quarta-feira (24).

CIDADES/LONDRINA

Vice-prefeito visita cidade
irmã de Londrina no Japão

A Assessoria de Relações
Internacionais, através do Nú-
cleo de Estudos da Cultura
Japonesa (Necj), recebe, até
o dia 31 deste mês, inscrições
de interessados em Bolsas de
Estudos no Japão em 2008.
Haverá prova de conhecimen-
to no dia 9 de novembro, das
15 às 16 horas, e entrevista,
das 16 às 17 horas. O resulta-
do sai no dia 13 de novembro.

Para o convênio entre a
Universidade Estadual de Lon-
drina (UEL) e a Universidade
Meio, de Okinawa, está sendo
oferecida uma bolsa na área
Humana, para o período de
abril de 2008 a fevereiro de
2009, com valor mensal de 80
mil ienes e auxílio viagem (úni-
co) de 150 mil ienes.

Para o convênio Paraná-
Hyogo, de Himeji, na Univer-
sidade Hyogo, também existe
uma vaga nas áreas Tecnoló-
gica e Humana. O período da
bolsa é de março de 2008 a fe-
vereiro de 2009, com valor
mensal de 80 mil ienes e auxí-
lio viagem (único) de 150 mil
ienes.

Os requisitos básicos são:
ter nacionalidade brasileira,
ser aluno de graduação da
UEL e apresentar certifica-
do do exame de proficiência
em língua japonesa (Nôryoku
shiken) nível três. Mais infor-
mações na secretaria do
Necj, de segunda a sexta-fei-
ra, das 9 às 12 horas e das
14 às 17 horas, ou pelo tele-
fone: 43/3371-4189.

CIDADES/LODRINA 2

Necj recebe inscrições para
Bolsas de Estudos no Japão

CIDADES/SÃO ROQUE

15ª edição da Expo São
Roque termina amanhã (28)

A Expo São Roque chega
ao final da sua 15ª edição nes-
te domingo, 28, com dois
shows dos Trovadores Urba-
nos. As apresentações serão
às 14 h e às 19 h, no palco de
eventos instalado no Recanto
da Cascata, sede da festa.
Outras atrações da festa são
as apresentações itinerantes
da Banda Décadas, shows
com marionetes e teatro de
bonecos, a Unidade Móvel de
Cultura do SESI (com um

acervo de livros, gibiteca, dvds
com sucessos do cinema e de
shows musicais de artistas na-
cionais e internacionais), além
dos grandes anfitriões da fes-
ta: a alcachofra, servida em
mais de 20 formas diferentes
nos dois restaurantes e várias
lanchonetes, e o vinho produ-
zido pelas principais vinícolas
da região, que pode ser degus-
tado num espaço próprio, com
clima de adega.

15ª EXPO SÃO ROQUE
ONDE: RECANTO DA CASCATA

(RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 60;
ACESSO TAMBÉM PELA RODOVIA

CASTELLO BRANCO, SAÍDA 54B)
QUANDO: HOJE (27) E AMANHÃ (28,
DAS 10 ÀS 22H

INGRESSO: R$ 3,00 (PREÇO PROMOCIO-
NAL NA SEXTA-FEIRA E APÓS ÀS 18H); SÁ-
BADO E DOMINGO R$ 10,00 (ESTUDAN-
TES COM CARTEIRINHA E MAIORES DE 60
ANOS PAGAM MEIA ENTRADA; CRIANÇAS

ATÉ 8 ANOS, ACOMPANHADAS, NÃO PA-
GAM).
INFORMAÇÕES: TEL: (11) 4712-3231
OU WWW.EXPOSAOROQUE.COM.BR

Alcachofra é uma das atrações do festival em São Roque

DIVULGAÇÃO

Mogi das Cru-
zes viveu um dia
histórico no último
dia 18, quando a ci-
dade recebeu a vi-
sita do governador
da província de
Oita-ken, Katsu-
sada Hirose, e o
presidente da As-
sembléia Legislati-
va, Eijin Abe, entre
outras autoridades
japonesas. A sole-
nidade fortaleceu
os laços de amiza-
de entre as duas ci-
dades e solidificou
o caminho para fu-
turas parcerias nas
áreas cultural, edu-
cacional e comerci-
al.

“Estamos extremamente
honrados nesta data histórica.
Dificilmente algum município
tem a grande honra de rece-
ber o governador de outros
países, inclusive do Japão”,
definiu o prefeito de Mogi, Junji
Abe, que durante a cerimônia
esteve acompanhado da pri-
meira-dama, Elza Abe. Aos
visitantes, o prefeito contou um
pouco do esforço mantido dos
descendentes.

Junji, cuja família é des-
cendente justamente da pro-
víncia de Oita, ressaltou que
os laços de união entre Brasil
e Japão devem se estreitar
ainda mais por ocasião do
centenário da imigração, que
será comemorado em 2008:
“Nossos espíritos estão pre-
parados para fortalecer o in-
tercâmbio entre os dois povos,
às vésperas do centenário.
Todos nós, descendentes, es-
tamos irmanados com esta
maravilhosa sociedade brasi-
leira em todos os sentidos. Ao
lado do sentimento de muita
saudade, estamos prontos
para que esta relação se for-
taleça através do mundo glo-
balizado contemporâneo”.

O prefeito lembrou ainda
grandes ações patrocinadas no
Brasil pelo governo japonês,
como a despoluição do rio Tietê

e da Baía da Guanabara, no Rio
de Janeiro. “Nós mogianos, em
nome de todo o povo paulista e
brasileiro, estamos muito hon-
rados e felizes em receber es-
tas grandes autoridades. Da
mesma forma, queremos agra-
decer a altíssima recepção que
tivemos na província de Oita,
quando lá estivemos em 2001”.

Katsusada Hirose frisou que
está orgulhoso em saber que
muitos cidadãos de Oita e seus
descendentes estão ajudando a
construir a sociedade brasilei-
ra. “O que mais me orgulha,
entre todos eles, é o prefeito de
Mogi das Cruzes, Junji Abe”,
disse. Além disso, ele elogiou o
esforço da cidade em manter
viva a cultura do Japão e se
mostrou emocionado com a re-
cepção recebida na cidade.

“No último dia 21 comemo-
ramos os 55 anos da Associa-
ção Oita Kenjin e, com certe-
za, daqui a menos de um ano
estaremos participando das
comemorações do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil”, destacou. Hirose, que
surpreendeu os presentes ao
encerrar seu discurso em por-
tuguês com um ‘muito obriga-
do’, afirmou que “irá se esfor-
çar ao máximo, tendo Mogi
como referência, para desen-
volver e ampliar ainda mais o
intercâmbio com o Brasil”.

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Governador da província de
Oita visita Mogi das Cruzes

Hirose surpreendeu com passos de samba

PMMC

(POR PAULO MAEDA)

MISS NIKKEI E MISS IMIN-100 –
Numa promoção da Aliança/Liga
e realização da Associação Cultu-
ral e Esportiva de Maringá será re-
alizado no dia 1º de dezembro o
concurso Miss Nikkei e Miss Imin-
100 do Paraná na sede social da
Acema. As entidades filiadas inte-
ressadas em participar devem en-
trar em contato com Regina Takeda
pelos telefones (44) 3031-8966/
9973-3038 – r.takeda@trans-
kine.com.br, ou Miriam Matsuda
(44) 3031-2256 – 8812-7099 –
mirmatsuda @gmail.com e Junko
Kameoka (44) 3262-6088 – 9919-
8506 – Kameoka@sefa.pr.gov.br.

GUEINOSAI – Será neste domin-
go, dia 28,  o 35º “Gueinosai”, Fes-
tival de Artes Cênicas do Paraná,
numa promoção da Aliança/Liga e
realização da Associação Cultural
e Esportiva de Marialva, na sede
da Acem, em Marialva.  O presi-
dente Massaru Sigaki está prepa-

rando o evento para ser um dos
melhores festivais do Paraná.

4º FESTIVAL DE TAIKO DA ABT
– O 4º Festival de Taiko da Asso-
ciação Brasileira de Taiko (ABT)
será realizado no dia 4 de novem-
bro no salão do Palácio de Con-
venções do Anhembi, em São Pau-
lo. Várias equipes paranaenses es-
tarão participando desse grande
evento que terá início às 9h.

5º ENCONTRO INTERSEINEN –
O diretor do Departamento de Jo-
vens da Aliança/Liga, Eder
Takemura informa que o 5º Encon-
tro Interseinen  do Paraná será re-
alizado nos dias 17 e 18 de novem-
bro e o número é limitado para 300
pessoas e o local será a Chácara
Santo Agostinho, no Jardim
Indaiá, em Maringá. O valor da ins-
crição é de R$ 15,00 até o dia 15 de
novembro e R$ 20,00 na secretaria
do evento. Outras informações no
site www.dwweb.com.br/inter-
seinenpr  ou pelo e-mail intersei-

nenpr@yahoo.com.br

CONSULADO POR UM DIA – O
Consulado Geral do Japão no Pa-
raná estará atendendo no dia 17
de novembro na sede social da
Aliança Cultural Brasil-Japão do
Paraná, na Rua Paranaguá, 1782,
em Londrina.  O atendimento “Con-
sulado Por Um dia” será das 9h às
12:00 hs e das 13:30 às 17:00h. para
os japoneses(as) interessados(as)
em tirar Título de Eleitor do Japão,
dar baixa por falecimentos de pa-
rentes,  tirar passaportes ou reno-
var e providenciar vistos.

BOLSAS DA JICA – Estão abertas
as inscrições para Bolsas de Estu-
dos da JICA (Japan International
Cooperation Agency) voltadas
para descendentes nikkeis, nas ca-
tegorias Treinamento em Grupo,
Treinamento Individual (curta e
longa duração) e Intercâmbio de
Pesquisadores. Mais informações
na sede da Aliança/Liga, na Rua Pa-
ranaguá, 1782 ou na JICA, Av. pau-

lista 37, 1º andar, Paraíso, São Pau-
lo, Capital. Tel. (11) 3251-2655.

IMIGRANTES JAPONESES NO
PARANÁ – É grande o número
de nipo-brasileiros no Paraná e os
agricultores, empresários e profis-
sionais liberais nikeis estão pres-
tando uma significativa homena-
gem aos pais e avós que vieram
do Japão, solicitando a inclusão
do nome dos patriarcas no livro
“A História das Famílias Imigran-
tes Japonesas no Paraná” que
será editada pela Aliança Cultural
Brasil-Japão do Paraná e Liga
Desportiva e Cultural Paranaen-
se em parceria com a jornalista
Elisiê Peixoto, em comemoração ao
Centenário da Imigração Japone-
sa no Brasil.  O livro conta a his-
tória da chegada dos imigrantes
em terras brasileiras, a entrada no
Paraná, sua saga e evolução de
seus descendentes até os dias de
hoje. Mais informação com Cleide
pelo telefone (43) 3024-4252 ou
(43) 3024-1701, Londrina.

PARANÁ

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

CIDADES/REGISTRO

Pré-Centenário, 53º Tooro Nagashi
espera mais de 15 mil pessoas

Evento, que neste ano ganha ares mais “popular”, estima público em mais de 15 mil pessoas

DIVULGAÇÃO

No clima do Centenário
da Imigração Japone-
sa no Brasil, a Associ-

ação Cultural Nipo-Brasileira
de Registro (Bunka) realiza
nos dias 01 e 02 de novembro,
a 53ª edição do Tooro Nagashi.
Realizado na Praça Beira Rio,
às margens do Rio Ribeira, a
cerimônia conta tradicional-
mente com o apoio da Nichi-
renshu do Brasil, Registro Base
Ball Club (RBBC) e Prefeitu-
ra Municipal. Este ano, no en-
tanto, ganhou adesão da Comis-
são Municipal do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.
“É para dar um clima e criar
uma expectativa”, explica o
coordenador geral do Tooro
Nagashi, Toshiaki Yamamura,
que também preside a Fenivar
(Federação das Entidades
Nikkeis do Vale do Ribeira).

Segundo ele, o público que
comparecer – são esperados
mais de 15 mil visitantes – po-
derá conferir mudanças na
programação e na parte estru-
tural.

Apesar do cunho religioso
e um dos únicos do gênero no
País, a tradicional homenagem
aos antepassados conquista
cada vez mais um aspecto po-
pular. Prova disso é o Torneio
de Sumô e apresentação de
Yosakoi Soran. O evento será
aberto na quinta-feira (1º), às
18h30, na Rua Miguel Aby-
Azar, com apresentação de
Wadaiko do Bunkyo de Regis-
tro, seguido pela apresentação
de danças de Minyo Yamato-
Kai e Bon Odori. Por volta das
22h30 acontece uma queima
de fogos de artifícios.

O ritual prossegue na ma-

nhã do dia 2, com a celebra-
ção de culto em homenagem
às vítimas do acidente da BR-
116. A competição de sumô
está marcada para às 15h,
com a participação de cerca
de 100 atletas da região Sudo-
este. “No ano passado reali-
zamos uma exibição como ex-
periência e o espetáculo foi
bem recebido pelo público”,
conta Yamamura, acrescen-
tando que outra novidade será
a apresentação de Yosakoi
Soran. Às 17h30 será realiza-
da cerimônia de purificação
das águas do Vale do Ribeira
e em seguida um culto ecumê-
nico em memória às almas dos
antepassados. O ponto alto
acontece no início da noite,
quando centenas de barquinhos
com velas acesas são coloca-

dos na correnteza.

São Pedro – Segundo Yama-
mura, os barquinhos são fei-
tos por crianças de entidades
assistenciais de Registro, en-
tre elas a AME e a Apae. Este
ano foram confeccionados
cerca de 2600 deles – no ano
passado foram 2500.Quem
quiser adquirir um pode en-
contrar nos pontos de venda
que serão montados no local
ao preço de R$ 10,00 cada.
Durante a passagem dos bar-
quinhos, fogos de artifício são
acesos da outra margem para
iluminar o céu e o rio. Os bar-
quinhos foram colocados no
rio para descerem, durante
duas horas, os 70 km do Ri-
beira em direção ao mar.
“Nosso Tooro Nagashi ainda

não entrou para o Livro dos
Recordes, mas certamente é
um dos maiores”, comemora
Yamamura, lembrando que as
entidades nikkeis da região
participaam com a venda de
comidas típicas como yakis-
soba, sushi, tempurá.

“Nossa única preocupação
é que não chova, como ocor-
reu no ano passado. Mas como
o rio estava seco, pedimos que
chovesse antecipadamente e
fomos atendidos”, brinca Ya-
mamura, afirmando que, se
mesmo assim São Pedro não
escutar suas preces, por pre-
caução a Comissão Organiza-
dora do Tooro Nagashi insta-
lou não só arquibancadas ao
longo do rio como também pro-
videnciou um espaço coberto.

(Aldo Shiguti)
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Pelo segundo ano consecu-
tivo, os membros do Rotaract
Liberdade organizam o
Network Night, encontro de
negócios seguido de jantar be-
neficente, que irá reunir, no pró-
ximo dia 7, executivos de 49
empresas, entre outros convi-
dados.

O projeto, que nasceu da
veia empreendedora dos jovens
sócios do clube, está na segun-
da edição devido ao grande su-
cesso e aceitação do primeiro
encontro, realizado em 2006, e
tem o objetivo de aumentar o
network empresarial, gerar
oportunidades, novos negócios
e troca de informações entre
todos os participantes.

Os participantes são distri-
buídos em 7 mesas de 7 pes-
soas e têm a oportunidade de
apresentar o seu negócio a
cada mesa, por 2 minutos.
Após 8 rodadas, cada execu-
tivo terá se apresentado às
demais 48 empresas, sem re-
petição.

Dando seqüência à primei-
ra rodada, os participantes se
reúnem em um coquetel exe-
cutivo, pelo qual podem conhe-
cer um pouco mais das outras
empresas e dar continuidade
aos contatos feitos anterior-
mente. E, para fechar a noite,
os executivos unem-se a ou-
tros convidados em um jantar
beneficente oferecido pelo
Rotaract.

Projetos sociais – Toda a
renda arrecadada no evento
será revertida para quatro
instituições que prestam ser-

viços à comunidade: a Fun-
dação Rotária, que apóia os
esforços do Rotary Interna-
cional para a paz e compre-
ensão mundial e tem entre as
principais ações programas
de vacinação contra a polio-
mielite; o Instituto de Promo-
ção Humana Grupo Nikkei,
que auxilia pessoas na reco-
locação no mercado de tra-
balho; a Casa de Esperança
Kibô-no-iê, que assiste e
ampara deficientes mentais e
mentais-físicos; e a Próxima
Página, voltada ao incentivo
à educação e à cultura como
ferramentas de apoio ao de-
senvolvimento de crianças e
adolescentes.

“O Network Night, além
de gerar novas oportunidades
para diversas empresas e aju-
dar as entidades, mostra o tra-
balho realizado pelo nosso gru-
po, que hoje conta com 27 só-
cios”, afirma o presidente da
gestão 2007-2008 do Rotaract
Liberdade, Ricardo Shima-
bukuro.“Com esse projeto,
conseguimos aliar os dois
principais objetivos do clube:
o empreendedorismo visando
o desenvolvimento profissio-
nal e pessoal e a realização
de projetos sociais”, comple-
ta o presidente.

2º NETWORK NIGHT
QUANDO: 7 DE NOVEMBRO, DAS 17 ÀS

19 (ENCONTRO DE NEGÓCIOS), E DAS 20
ÀS 24H (JANTAR BENEFICENTE)
ONDE: BUFFET COLONIAL (AV.
INDIANÓPOLIS, 300)
MAIS INFORMAÇÕES NO SITE:
WWW.ROTARACTLIBERDADE.COM.BR

EMPREENDEDORISMO

Rotaract Liberdade realiza
 o 2º Network Night

O Movimento Jovem Bra-
sil (Movi) promove hoje (27)
mais uma edição do Best
Burger 2007, evento que acon-
tece no Hombu (Associação
Okinawa Kenjin do Brasil), no
bairro da Liberdade, em São
Paulo. Em sua segunda edição,
a festa traz novamente um
festival de sanduíches, onde o
cliente prepara seu próprio lan-
che e o consumo é à vontade.
O desafio, explicam os orga-
nizadores, é comer quantos
sanduíches a pessoa conse-

guir. Sorvete importado
Melona, milk shake, doces,
bolos, sucos e refrigerantes
serão cobrados à parte.

A expectativa é atrair mais
de mil visitantes, número supe-
rior ao do ano passado. “É uma
festa que tem tudo para dar
certo. Espero que seja um su-
cesso maior que na última edi-
ção. Fico até imaginando o sa-
lão cheio e o pessoal curtindo o
evento”, conta Leonardo
Nomoto, um dos organizadores.

A ocasião também é uma
oportunidade para os jovens co-
locarem em prática um dos en-
sinamentos do Movi: ajudar uma
entidade assistencial. “Pedimos
ao público que tragam 1kg de
alimento não-perecível. Nosso
objetivo é doar os produtos ar-
recadados ao Yasuragui Home
(Centro de Reabilitação Social
em Guarulhos).”

Na programação, show
com a cantora Karen Ito, além
de apresentações de taikô,
street dance, iôiô, música e
matsuri dance.  A ocasião re-

serva espaço também a diver-
sos sorteios. Câmera digital,
mp3, maquiagem, cortes de
cabelos e outros serviços ofe-
recidos pelo salão de beleza
Witty. Já, para aqueles que fi-
zerem a doação de alimentos,
concorrerão a um mp4.

Sobre o Movi – Fundado em
1997 por Cláudio Sassaki, o
Movi (como é chamado), é um
grupo que proporciona oportu-
nidades no desenvolvimento
pessoal, motivando as pesso-
as na busca de ideais. “Pesso-
as melhores fazem um Mundo
Melhor”. Com o princípio de
que o meio é produto do ho-
mem e não o contrário, reali-
zam trabalhos para cons-
cientizar e criar o senso críti-
co. Assim, avaliam não só a
sua volta mas também a si
mesmo, com o objetivo de pro-
gredir a cada dia, proporcionan-
do uma sociedade mais har-
mônica.

A organização acredita nas
ações efetivas e, para isso, ofe-

recem oportunidades para no-
vas experiências por meio da
prática. Promovem uma série
de atividades como o
MoviMente (intercâmbio que
recebe jovens a partir dos 13
anos de diversas localidades do
Brasil e de outros países), In-
tegração (evento que envolve
moradores de Suzano e re-
gião), Movimento de Líderes
(que trabalha com pessoas de
18 anos à 35 anos), entre ou-
tros. O grupo também partici-
parem de atividades beneficen-
tes e assistenciais.

QUANDO: 27 DE OUTUBRO DE 2007 -
SÁBADO

HORÁRIO: DAS 11 ÀS 17H

LOCAL: HOMBU ASSOCIAÇÃO OKINAWA

KENJIN DO BRASIL

ENDEREÇO: RUA DR. TOMAZ DE LIMA,
72 – LIBERDADE (ENTRE OS METRÔS SÉ

E LIBERDADE)
CONVITES: R$ 15,00 (ANTECIPADO) E
R$ 18,00 (NA PORTA)  *GRÁTIS UMA

PORÇÃO DE FRITAS.
INFORMAÇÕES: (11) 9804-4927 (LEO

JUN) / (11) 9635-1939 (SÉRGIO)

MOVI

Best Burger 2007 espera cerca de mil visitantes hoje (27)

ODONTOLOGIA

Congresso em São Paulo
reúne profissionais japoneses

DIVULGAÇÃO

Toshio Uehara (esq), Geraldo Alckmin e Roberto Seiei Quiyan

A 10ª edição do Congresso
Internacional de Técnicos em
Prótese Dentária, realizada
entre os dias 11 e 13 de outu-
bro, reuniu cerca de 8 mil visi-
tantes no ITM EXPO, em São
Paulo. O evento contou com a
participação de renomados
profissionais internacionais da
área de odontologia, como os
japoneses Shigeo Kataoka, Aki
Yoshida e Kazunobo Yamada.

O congresso, que ofereceu
cursos, conferências e
workshops, também atraiu po-
líticos, entre eles o ex-gover-
nador do Estado de São Pau-
lo, Geraldo Alckmin, o deputa-
do federal, Walter Ihoshi (De-
mocratas) e o vereador pau-
listano Ushitaro Kamia (De-
mocratas), que foram recebi-
dos pelo presidente da Asso-
ciação dos Protéticos Dentá-

rios do Estado de São Paulo
(APDESP), Roberto Seiei
Quiyan, e pelo presidente do
10º Congresso Internacional de
Técnicos em Prótese Dentá-
ria, Toshio Uehara.

Nesta 10ª edição, o evento
tornou-se oficialmente interna-
cional graças ao apoio da Inter-
national Dental Manufaturers
(IDM), principal associação de
indústrias de odontologia do
mundo. O reconhecimento con-
solida o congresso não apenas
entre os países latinos america-
nos, mas também no Japão,
EUA e Europa. Paralelamente,
foi realizada a Expolabo, com
cerca de 100 empresas que le-
varam as novas tendências de
produtos e equipamentos da área
da odontologia estética, prótese
sobre implante, entre outras no-
vidades.

DIA DO MÉDICO – Comemorado no último dia 18 de
outubro, o Dia do Médico não passou em branco no Hospital
Santa Cruz. Através da gerência Comercial, Mkt & Comuni-
cação, a instituição ofereceu a todo o seu corpo clínico um
coffe-break e um brunch da tarde, que ficaram à disposição
o dia inteiro na sala de reuniões do Centro Administrativo.
Todos os médicos que compareceram foram contemplados
com um pen-drive com a logomarca do hospital.O presidente
da Sociedade Brasileira e Japonesa de Beneficência Santa
Cruz, Paulo Yokota, compareceu para prestigiar o evento.

DIVULGAÇÃO

PARTO NATURAL

Sem tecnologia e anestesia: as
renúncias para ter o filho em casa

Com 30 anos de profissão
como enfermeira obstetra,
Vilma Nishi se tornou uma
das poucas parteiras em ati-
vidade. Desde que começou
a realizar partos em casa, em
2002, já são mais de 120 aten-
dimentos, e todos bem suce-
didos. Essa é uma das razões
que leva a nikkei a questio-
nar o alto índice de cesaria-
nas no Brasil. “A Organiza-
ção Mundial da Saúde consi-
dera aceitável que até 15%

dos partos sejam cesarianas,
mas no Brasil essa taxa chega
a 90%. Nos hospitais públicos
o índice é menor, chega a
40%”, afirma.

A parteira considera inacei-
tável alguns dos motivos usa-
dos para justificar a necessi-
dade da cesária, como dilata-
ção insuficiente, bacia estreita
e a de que o bebê poderá ficar
enrolado no cordão umbilical.
“O processo da natureza é
perfeito. A mulher ovula, fe-

cunda, desenvolve o bebê e
como que ele não teria como
sair? É loucura pensar que
depois de todo esse processo
natural do corpo, o bebê não
teria como passar”.

Vilma conta que ao contrá-
rio da situação brasileira, em
países desenvolvidos, como a
Holanda, o processo natural é
procurar uma parteira assim
que se engravida. “Lá, se a
parteira disser que a pessoa
tem de ter o bebê no hospital,

Parteira questiona alto índice de cesarianas no Brasil
e afirma que ‘processo da natureza é perfeito’

o governo arca com os cus-
tos. Mas se a mulher quiser
por conta própria ter o filho
no hospital, ela que pagará as
despesas”.

Apesar de se posicionar
contra a cesariana sem ne-
cessidade, a nikkei diz que
não atende a todas as paci-
entes que lhe procuram. “A
pessoa tem de me conven-
cer que terá um parto em
casa”.

(L.K.)

Há poucos dias de dar à
luz ao segundo filho,
Kumiko Yamamura

revia a cartilha na qual anotou,
periodicamente, dados como
peso, medida do útero e pres-
são arterial, e se orgulhava da
gestação tranqüila e dos 9 qui-
los que engordou durante to-
dos os meses de gravidez. Ati-
va, sem reclamar de dores ou
inchaços, mantinha o ritual de
caminhar por pelo menos uma
hora diariamente.

A mala com suas roupas e
as do bebê não estava pronta.
Não havia hospital escolhido,
nem o médico-obstetra.
Kumiko tinha apenas em men-
te o telefone da parteira, para
quem ligaria quando começas-
sem as contrações.

Assim como na primeira
gravidez, a issei – que está no
Brasil desde 2003 – optou por
fazer de sua casa o local para
receber seu segundo filho. Ao
invés de anestesia e aparato
tecnológico: massagem, chás
e óleos essenciais.  “Se você
vai ter seu filho num hospital,
é preciso de anestesia e eu
não gosto disso. Todo mundo
tem força para fazer um parto
natural; antes, todo mundo fa-
zia”, justifica.

As dores que sentiu quan-
do ainda era estreante e as

parto sem anestesia. “Quando
eu conto que terei meu filho em
casa, todo mundo diz que sou
corajosa. Doeu bastante da
primeira vez, eu penso na dor,
mas não tenho medo”.

A enfermeira e parteira
Vilma Nishi - novamente es-
colhida para realizar o parto
– explica que essa preocupa-
ção excessiva com a dor no
parto, comum entre as brasi-
leiras, não é usual entre a po-
pulação estrangeira. “A gra-
videz é um processo natural,
então por que é preciso um
lugar tecnológico para parir?”,
questiona.

Parto em casa, educação
no Japão  – Desta vez,
Kumiko contará com uma
ajudante especial. Antes da
data do parto, sua mãe virá
do Japão para passar os pró-
ximos quatro meses no Bra-
sil e fazer parte do trabalho
que ficou a cargo do marido
na primeira vez.

E é ao lado dos familiares
que a issei pretende educar
seus dois filhos. “Antes dos
meus filhos chegarem na ida-
de de ir para a escola, preten-
do voltar para o Japão. Acho
complicado começar a estudar
aqui e depois ir para lá”.

(Luciana Kulba)

mais de quatro horas de tra-
balho de parto não pareciam
ser motivos de preocupação.
E mesmo com todas as ami-

gas e vizinhas admiradas com
sua decisão, Kumiko diz não
entender a preocupação que as
mulheres têm em relação ao

Kumiko: “Todo mundo tem força para fazer um parto natural”

ARQUIVO PESSOAL
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NHK – PROGRAMAÇÃO – 29 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO

Programação da NHK
29 – Segunda-Feira

00:00:00 Sunday Sports News
01:00:00 NHK News
01:10:00 NHK Amateur Singing Contest (R)
01:55:00 Overseas Safety Information
02:00:00 NHK News
02:10:00 Songs of Our Generation (R)
02:40:00 Three-month English Lessons
03:00:00 NHK News
03:10:00 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 43 (R)
03:55:00 Our Favorite Songs (R)
04:00:00 NHK News
04:10:00 Undecided
06:00:00 Tanka Poetry
06:30:00 News: Good Morning, Japan
08:15:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 25
08:30:00 News & Weather
08:35:00 Have a Good Day!
09:25:00 News: Good Morning, Japan (R)
09:58:00 World Weather (E)
10:00:00 News & Weather
10:05:00 Overseas Safety Information
10:10:00 The Ultimate Cuisine
10:30:00 Micro World (R)
10:35:00 My Gardening
11:00:00 News & Weather
11:05:00 NHK Overseas Network
11:40:00 Asian Word Traveller (R)
11:45:00 Drama Serial Encore “Miyako

no Kaze” Eps. 25
12:00:00 News
12:20:00 Live from Your Hometown
12:45:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 25 (R)
13:00:00 News
13:05:00 Fun with English
13:15:00 PythagoraSwitch Mini
13:20:00 Peek-a-boo
13:35:00 With Mother
14:00:00 News & Weather
14:05:00 Good Afternoon Japan
14:55:00 TV Exercise
15:00:00 NHK News
15:15:00 World Weather
15:20:00 World Heritage 100
15:25:00 Tokyo Market Information
15:55:00 Overseas Safety Information
16:00:00 News & Weather
16:05:00 Hello from Studio Park
16:59:00 World Weather
17:00:00 NHK News
17:15:00 World Strollers (R)
17:59:00 World Weather
18:00:00 News
18:10:00 Whiz-Kids TV MAX
18:45:00 Rail Travel in China
18:55:00 Overseas Safety Information
19:00:00 NHK News 7 (B)
19:30:00 Today’s Close-up
19:56:00 World Weather
20:00:00 Weekly Book Review
20:54:00 World Weather
20:55:00 Japanese Traditional Music
21:00:00 News Watch 9 (B)
22:00:00 NHK Special
22:50:00 Pa Pa Saurus
23:00:00 The Mark of of Beauty (B)
23:25:00 World Music Album
23:30:00 News & Sports

30 – Terça-Feira
00:10:00 Shibuya Live Stage: That’s

Enka!
00:53:00 World Weather
00:55:00 Business Frontline
01:15:00 News Today 30 Minutes (E)
01:45:00 Health for Today
02:00:00 NHK News
02:10:00 Forerunning Business Minds
02:35:00 News Today Asia (E)
02:50:00 Points at Issue
03:00:00 NHK News
03:15:00 Exploring World Heritage (R)
03:58:00 World Weather
04:00:00 NHK News
04:15:00 Overseas Safety Information
04:20:00 Kiddie Craft
04:25:00 Fun with Japanese
04:35:00 With Mother (R)
05:00:00 NHK News
05:15:00 Hello from Studio Park (R)
06:00:00 Haiku Poetry
06:30:00 News: Good Morning, Japan
08:15:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 26
08:30:00 News & Weather
08:35:00 Have a Good Day!
09:25:00 News: Good Morning, Japan (R)
09:55:00 World Weather (E)
10:00:00 News & Weather
10:05:00 Overseas Safety Information
10:10:00 Today’s Menu
10:35:00 Fashionable Living
11:00:00 News & Weather
11:05:00 Living Well at 100
11:15:00 Hobbies and Leisure
11:40:00 Everyday Tips
11:45:00 Drama Serial Encore “Miyako

no Kaze” Eps. 26
12:00:00 News
12:20:00 Live from Your Hometown
12:45:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 26 (R)
13:00:00 News
13:05:00 Fun with English
13:15:00 PythagoraSwitch Mini
13:20:00 Peek-a-boo
13:35:00 With Mother
14:00:00 News & Weather
14:05:00 Good Afternoon Japan
14:55:00 TV Exercise
15:00:00 NHK News
15:15:00 World Weather
15:20:00 World Heritage 100
15:25:00 Tokyo Market Information
15:55:00 Overseas Safety Information
16:00:00 News & Weather
16:05:00 Hello from Studio Park
16:59:00 World Weather
17:00:00 NHK News
17:15:00 Science for Everyone (R)
17:59:00 World Weather
18:00:00 News

18:10:00 Whiz-Kids TV MAX
18:45:00 Rail Travel in China
18:55:00 Overseas Safety Information
19:00:00 NHK News 7 (B)
19:30:00 Today’s Close-up
19:56:00 World Weather
20:00:00 Extracurricular Lesson (R)
20:30:00 Japan on Site
20:59:00 World Weather
21:00:00 News Watch 9 (B)
22:00:00 NHK Song Concert
22:43:00 World Weather
22:45:00 Tsurube’s Salute to Families
23:30:00 News & Sports

31 – Quarta-Feira
00:10:00 Shibuya Live Stage: Japanese

Narrative
00:53:00 World Weather
00:55:00 Business Frontline
01:15:00 News Today 30 Minutes (E)
01:45:00 Health for Today
02:00:00 NHK News
02:10:00 Little Trips (R)
02:35:00 News Today Asia (E)
02:50:00 Points at Issue
03:00:00 NHK News
03:15:00 The Moment History Changed (R)
03:58:00 World Weather
04:00:00 NHK News
04:15:00 Overseas Safety Information
04:20:00 Kiddie Craft
04:25:00 Fun with Japanese
04:35:00 With Mother (R)
05:00:00 NHK News
05:15:00 Hello from Studio Park (R)
06:00:00 Enjoy Learning: The Knowledge

Master
06:25:00 Baby Care Tips
06:30:00 News: Good Morning, Japan
08:15:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 27
08:30:00 News & Weather
08:35:00 Have a Good Day!
09:25:00 News: Good Morning, Japan (R)
09:55:00 World Weather (E)
10:00:00 News & Weather
10:05:00 Overseas Safety Information
10:10:00 Today’s Menu
10:35:00 Fashionable Living
11:00:00 News & Weather
11:05:00 Enjoying Hot Springs
11:15:00 Hobbies and Leisure
11:40:00 Everyday Tips
11:45:00 Drama Serial Encore “Miyako

no Kaze” Eps. 27
12:00:00 News
12:20:00 Live from Your Hometown
12:45:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 27 (R)
13:00:00 News
13:05:00 Fun with English
13:15:00 PythagoraSwitch Mini
13:20:00 Peek-a-boo
13:35:00 With Mother
14:00:00 News & Weather
14:05:00 Good Afternoon Japan
14:55:00 TV Exercise
15:00:00 NHK News
15:15:00 World Weather
15:20:00 World Heritage 100
15:25:00 Tokyo Market Information
15:55:00 Overseas Safety Information
16:00:00 News & Weather
16:05:00 Hello from Studio Park
16:59:00 World Weather
17:00:00 News & Weather
17:10:00 Undecided
18:00:00 News
18:10:00 Power of Music
18:35:00 Mini Program
18:45:00 Rail Travel in China
18:55:00 Overseas Safety Information
19:00:00 NHK News 7 (B)
19:30:00 Today’s Close-up
19:56:00 World Weather
20:00:00 Undecided
20:44:00 World Weather
20:45:00 Micro World
20:50:00 Meet the Legend
21:00:00 News Watch 9 (B)
22:00:00 Science for Everyone
22:43:00 World Weather
22:45:00 Professionals
23:30:00 News & Sports

01 – Quinta-Feira
00:10:00 Shibuya Live Stage: Music

Paradise
00:53:00 World Weather
00:55:00 Business Frontline
01:15:00 News Today 30 Minutes (E)
01:45:00 Health for Today
02:00:00 NHK News
02:10:00 Law and Laughter (R)
02:35:00 News Today Asia (E)
02:50:00 Points at Issue
03:00:00 NHK News
03:15:00 Tsurube’s Salute to Families (R)
03:58:00 World Weather
04:00:00 NHK News
04:15:00 Overseas Safety Information
04:20:00 Kiddie Craft
04:25:00 Fun with Japanese
04:35:00 With Mother (R)
05:00:00 NHK News
05:15:00 Hello from Studio Park (R)
06:00:00 Enjoy Learning: Real Life Stories
06:25:00 Baby Care Tips
06:30:00 News: Good Morning, Japan
08:15:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 28
08:30:00 News & Weather
08:35:00 Have a Good Day!
09:25:00 News: Good Morning, Japan (R)
09:55:00 World Weather (E)
10:00:00 News & Weather
10:05:00 Overseas Safety Information
10:10:00 Today’s Menu
10:35:00 Fashionable Living
11:00:00 News & Weather
11:05:00 Pottery Dream Atelier
11:15:00 Hobbies and Leisure
11:40:00 Everyday Tips
11:45:00 Drama Serial Encore “Miyako

no Kaze” Eps. 28
12:00:00 News
12:20:00 Live from Your Hometown
12:45:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 28 (R)
13:00:00 News
13:05:00 Fun with English
13:15:00 PythagoraSwitch Mini
13:20:00 Peek-a-boo
13:35:00 With Mother
14:00:00 News & Weather
14:05:00 Good Afternoon Japan
14:55:00 TV Exercise
15:00:00 NHK News
15:15:00 World Weather
15:20:00 World Heritage 100
15:25:00 Tokyo Market Information
15:55:00 Overseas Safety Information
16:00:00 News & Weather
16:05:00 Hello from Studio Park
16:59:00 World Weather
17:00:00 NHK News
17:15:00 Professionals (R)
17:59:00 World Weather
18:00:00 News
18:10:00 Undecided
18:35:00 Mini Japanese Lessons
18:40:00 Asian Word Traveller
18:45:00 Rail Travel in China Eps. 34
18:55:00 Overseas Safety Information
19:00:00 NHK News 7 (B)
19:30:00 Today’s Close-up
19:56:00 World Weather
20:00:00 Songs of Our Generation
20:30:00 Japan’s Academia
20:59:00 World Weather
21:00:00 News Watch 9 (B)
22:00:00 Thursday Samurai Drama “The

End of the Wind” Eps. 3
22:43:00 World Weather
22:45:00 The Moment History Changed
23:30:00 News & Sports

02 – Sexta-Feira
00:10:00 Shibuya Live Stage: That’s

Comedy!
00:53:00 World Weather
00:55:00 Business Frontline
01:15:00 News Today 30 Minutes (E)
01:45:00 Health for Today
02:00:00 NHK News
02:10:00 Mythical Japan
02:35:00 News Today Asia (E)
02:50:00 Points at Issue
03:00:00 NHK News
03:15:00 NHK Song Concert (R)
03:58:00 World Weather
04:00:00 NHK News
04:15:00 Overseas Safety Information
04:20:00 Express Yourself! Mini
04:25:00 Fun with Japanese
04:35:00 With Mother (R)
05:00:00 NHK News
05:15:00 Hello from Studio Park (R)
06:00:00 Enjoy Learning: Real Life Stories
06:25:00 Baby Care Tips
06:30:00 News: Good Morning, Japan
08:15:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 29
08:30:00 News & Weather
08:35:00 Have a Good Day!
09:25:00 News: Good Morning, Japan (R)
09:55:00 World Weather (E)
10:00:00 News & Weather
10:05:00 Overseas Safety Information
10:10:00 Today’s Menu
10:35:00 Fashionable Living
11:00:00 News & Weather
11:05:00 Meet the Legend (R)
11:15:00 Hobbies and Leisure
11:40:00 Everyday Tips
11:45:00 Drama Serial Encore “Miyako

no Kaze” Eps. 29
12:00:00 News
12:20:00 Friday Variety
12:45:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 29 (R)
13:00:00 News
13:05:00 Fun with English
13:15:00 PythagoraSwitch Mini
13:20:00 Peek-a-boo
13:35:00 With Mother
14:00:00 News & Weather
14:05:00 Good Afternoon Japan
14:55:00 TV Exercise
15:00:00 NHK News
15:15:00 World Weather
15:20:00 World Heritage 100
15:25:00 Tokyo Market Information
15:55:00 Overseas Safety Information
16:00:00 News & Weather
16:05:00 Hello from Studio Park
16:59:00 World Weather
17:00:00 NHK News
17:15:00 Begin Japanology (B)
17:45:00 Pet Counseling
18:00:00 News
18:10:00 Undecided
18:35:00 Mini Japanese Lessons
18:40:00 Asian Word Traveller
18:45:00 Rail Travel in China Eps. 35
18:55:00 Overseas Safety Information
19:00:00 NHK News 7 (B)
19:30:00 Tokyo Metropolis
19:55:00 World Weather
20:00:00 The Quiz Monster
20:30:00 Variety Show: The Human

Body
20:59:00 World Weather
21:00:00 News Watch 9 (B)
22:00:00 BS Hometown Theaters
23:19:00 Mini Program
23:30:00 News & Sports

03 – Sábado
00:10:00 Cool Japan
00:55:00 Business Frontline
01:15:00 News Today 30 Minutes (E)
01:45:00 World Heritage 100 Selection (R)
02:00:00 NHK News
02:10:00 Japan Fishing Travels
02:35:00 News Today Asia (E)
02:50:00 Mini Program
03:00:00 NHK News
03:15:00 Thursday Samurai Drama “The

End of the Wind” Eps. 3 (R)
03:58:00 World Weather
04:00:00 NHK News
04:15:00 Overseas Safety Information
04:20:00 Express Yourself! Mini
04:25:00 Fun with Japanese
04:35:00 With Mother (R)
05:00:00 NHK News
05:10:00 Exercise for Everyone
05:15:00 Hello from Studio Park (R)
06:00:00 Enjoy Learning: Real Life Stories
06:25:00 Baby Care Tips
06:30:00 Undecided
06:53:00 News & Weather
07:00:00 News: Good Morning, Japan
08:13:00 World Weather
08:15:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 30
08:30:00 NHK Weekly News
09:00:00 Check Your Life Budget
09:30:00 Extracurricular Lesson
10:00:00 News & Weather
10:05:00 Mini Program
10:10:00 Begin Japanology (B)(R)
10:40:00 Children Around the World
10:55:00 Overseas Safety Information
11:00:00 Around Japan Again
11:35:00 Beautiful Peaks of Japan
11:40:00 Japanese Traditional Music (R)
11:45:00 Drama Serial Encore “Miyako

no Kaze” Eps. 30
12:00:00 News
12:15:00 Law and Laughter
12:40:00 Micro World
12:45:00 Drama Serial “Chiritotechin”

Eps. 30 (R)
13:00:00 News
13:05:00 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 43 (R)
13:50:00 Enjoying Hot Springs (R)
14:00:00 NHK News
14:10:00 World Strollers
14:55:00 World Music Album
15:00:00 NHK News
15:10:00 J-MELO (E)
15:39:00 World Weather (E)
15:40:00 Insight & Foresight (E)
16:00:00 The 55th All Japan Kendo Cham-

pionship
17:30:00 Mini Program
17:40:00 World Heritage 100 Selection
17:55:00 Overseas Safety Information
18:00:00 News
18:10:00 News for Kids Weekly
18:42:00 Our Favorite Songs
18:45:00 Pet Counseling
19:00:00 NHK News 7 (B)
19:30:00 Melodies of Osaka
20:45:00 News & Weather
21:00:00 Saturday Drama “The Judge”

Eps. 4
22:00:00 NHK News
22:10:00 Tonight with Kiyoshi
22:53:00 World Weather
22:55:00 Asian Word Traveller (R)
23:00:00 NHK News
23:10:00 Nature Wonder Land
23:40:00 Inspiring Lives: Europe

04 – Domingo
00:00:00 Saturday Sports News
00:25:00 MUSIC JAPAN
00:55:00 Overseas Safety Information
01:00:00 NHK News
01:10:00 WHAT’S ON JAPAN (B)
01:40:00 Getting into Nihongo
02:00:00 NHK News
02:10:00 Battle for Laughs
02:40:00 The Ultimate Cuisine (R)
03:00:00 NHK News
03:10:00 Go & Shogi Journal
04:30:00 Navigation
04:55:00 Mini Program
05:00:00 NHK News (R)
05:10:00 Sunday Art Museum
05:55:00 Asian Word Traveller (R)
06:00:00 News & Weather
06:15:00 What’s New on Japanese Food
06:50:00 TV Exercise
07:00:00 News: Good Morning, Japan
07:45:00 Natural Grandeur of the East
07:59:00 World Weather (E)
08:00:00 Little Trips
08:25:00 Business Compass
08:57:00 World Weather
09:00:00 Sunday Debate
10:00:00 News & Weather
10:05:00 BS Special  “Can Science and

Technology Save Humankind?” (B)
10:55:00 World Heritage 100
11:00:00 Undecided
11:45:00 World Music Album Selection
12:00:00 News
12:15:00 NHK Amateur Singing Contest
13:00:00 News
13:05:00 Comedy Hour
13:35:00 With Mother
14:00:00 Deciphering Science Special
15:00:00 NHK News
15:10:00 Children Around the World (R)
15:25:00 Beautiful Peaks of Japan (R)
15:30:00 Nature Wonder Land (R)
15:59:00 World Weather
16:00:00 World Music Album
16:05:00 Mini Program
16:10:00 Undecided
17:30:00 Mini Program
17:40:00 Pet Counseling
17:55:00 Mini Program
18:00:00 Undecided
19:00:00 NHK News 7 (B)
19:30:00 Battle for Laughs (R)
19:59:00 World Weather
20:00:00 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 44
20:45:00 News & Weather
21:00:00 NHK Special
21:49:00 World Weather
21:55:00 World Heritage 100 (R)
22:00:00 NHK News
22:10:00 Pop Music Club
23:00:00 This Week and You
23:40:00 NY Streets

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

Novos horizontes
Nós, seres humanos te-

mos que estar sempre em
busca de novos horizontes,
novos caminhos, buscando
nos aprimorar, tanto emocio-
nalmente, quanto profissio-
nalmente.

Devemos sempre estar
atentos a novas oportunida-
des e desafios, buscando nos-
so bem-estar e de todos à
nossa volta, não sendo egoís-
tas, nem hipócritas.

Com os pés no chão, ten-
do o devido cuidado, mas sem
medo de caminhar à frente,
sempre para frente, nunca re-
trocedendo. E tomando o cui-
dado de não passarmos por
cima de ninguém, pois todos
que subiram na vida à custa
do suor alheio, já foram com-
pletamente esquecidos, pois
ninguém consegue enganar a
todos durante um longo perí-
odo.

O medo nos acompanha
sempre, mas tem que servir
somente como um termôme-
tro para avaliar a situação e
não para servir como um freio
de mão.

O mundo gira e nada que
faça parte dele pode ficar pa-
rado. Temos que estar sem-
pre motivados e prontos para

novas empreitadas, novos
projetos e desafios sempre
são bem-vindos.

A esperança tem que ser
renovada dia-a-dia, quando o
sol nasce temos que estar
sempre prontos a encarar
mais um dia, onde novas
chances podem surgir, temos
que acreditar sempre que tudo
pode melhorar. Estarmos vi-
vos e com saúde, isto é o que
interessa. No mais cabe a nós
sermos perseverantes e en-
cararmos tudo com muita sa-
bedoria e bom humor.

Tudo tem à hora e os mo-
mentos certos para acontece-
rem, as chances estão sem-
pre batendo à nossa porta,
basta sabermos visualizá-las
e aproveitá-las da melhor ma-
neira possível.

Erramos e acertamos nes-
ta vida e podemos dizer que
somos bem-sucedidos quan-
do colocamos as duas coisas
numa balança e visualizamos
que acertamos mais do que
erramos.

A força do seu pensamen-
to pode levá-lo ao sucesso ou
ao fracasso.

Nunca se esqueça de que
suas vitórias ou derrotas só
dependem de você!

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

OPINIÃO

Dia do Educacionista
CRISTOVAM BUARQUE

É comum o horror diante
da brutalidade de dirigentes
que queimam livros e pren-
dem intelectuais. Mas não
nos horrorizamos quando im-
pedimos que os livros sejam
escritos e que as pessoas
aprendam a ler. É isso que o
Brasil faz há quinhentos anos.
Em vez de livros, queimamos
cérebros. Quando os livros
são queimados, alguns se sal-
vam. Mas se eles não são
escritos, não há o que salvar.

Ao negar educação ao
povo, a história do Brasil é a
história de impedir que livros
sejam escritos, e que cientis-
tas e intelectuais floresçam.
Pior do que queimadores de
livros, somos incineradores
de cérebros que escreveriam
os livros, se tivessem a
chance de estudar. Sem uma
professora primária que lhes
tivesse ensinado as primeiras
letras e as quatro operações,
Borges não teria sido escri-
tor, Einstein não teria se tor-
nado cientista.

A maior prova da nossa
queima antecipada de livros
é o desprezo com que trata-
mos professores e professo-
ras da educação de base: pré-
escola, ensino fundamental e
ensino médio.

Durante anos, falou-se no
“decolar” da economia. Até
então, achava-se que, para
um país ter futuro, bastava
educar uma elite, uma mino-
ria, um pequeno conjunto de
profissionais superiores a ser-
viço da economia. Mas isso
não é mais possível.

Mas daqui em diante, ou
educamos todos, ou não te-
remos futuro. Ou o Brasil se
educa ou fracassa; ou edu-
camos todos, ou a desigual-
dade continua; ou desenvol-
vemos um potencial científi-
co-tecnológico, ou ficamos
para trás. Se a universidade
é a fábrica do futuro, o ensi-
no fundamental é a fábrica da
universidade. Não podemos
melhorar a educação superi-
or sem uma educação real-
mente universal e de qualida-
de para todos. A chave é o
professor da educação de
base.

No Dia dos Professores,
eles merecem mais do que
uma homenagem: nosso res-
peito, reconhecimento, apoio.
Hoje, ser professor no Brasil

é um ato de heroísmo. Por
causa da alta probabilidade de
não terem sucesso financei-
ro, dos altos riscos que cor-
rem nas escolas degradadas,
dos riscos à saúde, dos ris-
cos da violência. Eles são
nossos heróis, e merecem que
lhes ergamos monumentos,
como se fossem soldados re-
tornando do campo de bata-
lha.

Além do muro da desi-
gualdade, são os professores
que vão derrubar também o
muro do atraso, que nos se-
para dos países ricos e desen-
volvidos. A revolução de hoje
é a da distribuição do conhe-
cimento. E conhecimento só
se distribui com o acesso a
uma escola com a mesma
qualidade para os filhos dos
pobres e para os filhos dos
ricos. E escolas tão boas
quanto aquelas dos países que
já fizeram a revolução edu-
cacional, muitas décadas
atrás. Isso só será possível
melhorando o salário do pro-
fessor, suas condições de tra-
balho, sua dedicação ao tra-
balho, sua formação, seu
acesso a bons equipamentos.

Mas para isso, é preciso
mudar o olhar do Brasil para
a educação, e isso exige que
cada professor seja, além de
educador, um educacionista.
Educador é quem trabalha na
escola para ensinar; educa-
cionista é quem luta para dar
condições a todos os educa-
dores e fazer com que todas
as escolas sejam boas, para
mudar o País com uma revo-
lução pela educação.

O Brasil precisa de
educacionistas, como já pre-
cisou dos abolicionistas. Que
todos os educadores sejam
também educacionistas. Até
que os educacionistas se
unam pela revolução que pre-
cisamos fazer.

E um dia, ao nascer uma
criança, o pai e a mãe dirão:
“Este vai ser professor”.
Quando isso acontecer, os
educacionistas terão vencido,
e os educadores poderão co-
memorar plenamente.

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

Museu Manabu Mabe busca
recursos para conclusão de obras

MÚSICA

Coral de monges japoneses
confirma show no Brasil

No dia 11 de novembro, o
coral japonês Koyasan
Kongoryu promove o espetá-
culo “Mandala no Oto” [O som
de mandala] no Grande Audi-
tório da Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e de As-
sistência Social, o bunkyo, na
Liberdade, em São Paulo. A
entrada é gratuita, mas é ne-
cessário retirar o convite no
local do evento antecipada-
mente.

Por iniciativa própria, o gru-
po de monges budistas que
perpetua o canto de peregri-
nação, uma das músicas mais
tradicionais do Japão, vem ao
Brasil para prestar uma home-
nagem aos imigrantes e des-
cendentes, antecipando as co-
memorações dos 100 anos de
imigração. O objetivo de exi-
bir esse canto é transmitir a
vitalidade, a alegria e a sereni-
dade para o amanhã de todos.

“Não sei como é essa apre-
sentação, mas recebi muitos e-
mails com depoimentos de pes-
soas que assistiram. Elas dizem
que realmente sentiram esse
momento de paz espiritual, que
traz essa sensação”, conta
André Korosue, presidente da
Comissão de Música e Dança
Folclórica Japonesa, que traba-
lha no apoio do recital de mon-
ges budistas. “Acredito que será
um show que ninguém irá se
arrepender”, acrescenta.

E a expectativa positiva pa-
rece ser boa não só na beleza
do show, mas também na esti-
mativa de público. A organiza-
ção espera casa cheia, 1.200
pessoas, lotação máxima do
salão onde acontece o espetá-
culo. Por isso, a recomenda-
ção é chegar cedo para garan-
tir o seu lugar, uma vez que
2.000 ingressos estão disponi-
bilizados.

“Será necessário chegar
cedo, pois assim que lotar a
platéia, teremos que fechar as
portas”, recomenda Korosue.
“O espetáculo começará pon-
tualmente no horário marcado,
às 14h, respeitando o costume

japonês dos monges que irão
se apresentar.”

Coral Koyasan Kongoryu –
Fundado em 1983, o grupo é
formado por professores de
coral com até 50 anos de ida-
de. Jovens monges por meio
do gosto pelo canto divulgam
e transmitem a cultura milenar
da melodia de peregrinação o
Koyasan Kongoryu.

Com esse intuito, o conjun-
to se apresentou em diversos
lugares, tanto no Japão como
no exterior. Dentre elas, des-
taca-se a participação no
evento de Shingon shu no Cas-
telo de Osaka, e as apresenta-
ções, no Carnegie Hall, em
Nova York, na comemoração
dos 100 anos de budismo no
Havaí.

O espetáculo que o coral irá
exibir aqui no Brasil, “O Som
de Mandala”, é realizado des-
de 2003, em diversas localida-
des do Japão como Tóquio,
Gunma, Yokohama, Nagoya,
Osaka e Okayama.

“O SOM DE MANDALA”
QUANDO: 11 DE NOVEMBRO DE 2007
(DOMINGO)
HORÁRIO: 14H

LOCAL: SOCIEDADE BRASILEIRA DE

CULTURA JAPONESA E ASSISTÊNCIA

SOCIAL

ENDEREÇO: R: SÃO JOAQUIM, 381 –
LIBERDADE – SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: 3208-1755
ENTRADA FRANCA – RETIRAR OS

CONVITES NA SECRETARIA DO BUNKYO

Grupo de monges vem ao Brasil homenagear imigrantes

DIVULGAÇÃO

Correr contra o tempo. É
com essa filosofia em
mente que os respon-

sáveis pelo projeto do Museu
de Arte Moderna Nipo-Brasi-
leira Manabu Mabe, a ser ins-
talado na antiga escola Cam-
pos Salles, no bairro da Liber-
dade, estão trabalhando. Pro-
jetado para ser um verdadeiro
centro irradiador da arte – e
não só das obras de Mabe – o
local já tem praticamente de-
finido sua primeira etapa, a de
restauração e elaboração dos
projetos.

Se tudo correr conforme o
previsto, a inauguração do com-
plexo artístico acontecerá no
primeiro semestre do ano que
vem, possivelmente no mês de
junho, quando se comemoram
os 100 anos de imigração japo-
nesa no Brasil. O anuncio ofi-
cial aconteceu na última terça-
feira (23) e contou com a parti-
cipação de jornalistas e mem-
bros envolvidos no projeto.

Segundo o presidente do
Instituto Manabu Mabe e filho
do artista, Yugo Mabe, o pa-
norama atual mostra bem a
evolução dos trabalhos inicia-
dos há dois anos. Na parte de
limpeza e recuperação do pré-
dio, os resultados têm sido
satisfatórios. “A restauração é
um trabalho importante, justa-
mente para preservar um dos
patrimônios da cidade de São
Paulo. Por isso estamos tão
engajados em reconstruir e
transformá-lo em um pólo de
cultura”, diz ele.

Toda a concepção do pro-
jeto vem desde 2005, após o
governo estadual decidir que
era hora de recuperar o casa-
rão. Em 1992, um incêndio pra-
ticamente destruiu toda a par-
te interna do local, fato que
trouxe ainda mais dificuldades
dentro da ação restauradora.
“Além da restauração em si,
temos também o aspecto so-
cial. Dentro do plano de ação,
estão incluídas a instalação de
salas de aula dedicados à arte,
bem como um auditório, um
mezanino e uma área gastro-
nômica”, explica Antonio
Sarasá, um dos arquitetos res-
ponsáveis pelo projeto de re-
cuperação. Em um segundo
momento, está previsto tam-
bém um prédio anexo.

Orçado em cerca de R$ 10
milhões, o projeto principal ne-
cessita de, pelo menos, meta-
de para poder ser concluído a
primeira e segunda etapa, que

Orçamento total do projeto
“Museu Manabu Mabe”

1ª etapa (aprovada pela Lei Rouanet):
R$ 3.438.046,00 (restauração externa do edifício e
elaboração dos projetos)
2ª etapa (exercício em 2007):
R$ 5.070.000,00 (conclusão das obras civis e implan-
tação da estrutura museológica)
3ª Etapa (exercício em 2008)
R$ 1.500.000,00 (montagens expositivas, publicações
de livros e realização de evento de inauguração junto
com o Centenário da Imigração)

Características
do Museu

• Área total de 2,5 mil m²
• Acervo com obras de Manabu

Mabe
• Exposições fixas e itinerantes
• Acervo com obras de artistas nipo-

brasileiros
• Cursos de arte para a população
• Apresentações culturais
• Área gastronômica

inclui, além da restauração e
das obras, o planejamento e
implementação da estrutura
museológica. A idéia, segundo

Yugo, é usar parte das duas
coleções de seu pai, bem como
abrir espaço para artistas da
comunidade nipo-brasileira.

“A parte de captação é um
ponto crucial. Para o início das
obras, conseguimos levantar o
recurso e dar seguimento aos
planos. Agora, temos de ten-
tar trazer mais patrocinado-
res”, explica Yugo, adiantando
que conversas com empresas
japonesas também estão em
pauta. “Algumas já se mostra-
ram interessadas. Quero, re-
almente, que esse sonho anti-
go do meu pai seja concretiza-
do. Montar um centro
irradiador de cultura e arte e
retribuir tudo que ele ganhou
em vida dentro do Brasil.”

(Rodrigo Meikaru)

Perspectiva de como está e de como ficará o complexo montado em homenagem a Manabu Mabe

REPRODUÇÃO

Yugo e Sarasá prometem dedicação máxima nos trabalhos

Em tempos
onde o que mais se
busca é trazer idéi-
as para homenage-
ar os imigrantes ja-
poneses, a literatu-
ra começa a ga-
nhar espaço com
obras cada vez
mais completas so-
bre a saga dos pri-
meiros japoneses a
pisarem no Brasil.
Pensando justa-
mente nesse con-
texto, a escritora
Célia Sakurai e a
Editora Contexto
acabam de lançar
no mercado o livro
“Os japoneses”,
trazendo histórias
de vida e traçando
um paralelo com o próprio de-
senvolvimento do Japão ao lon-
go do século.

O objetivo deste lançamen-
to, dentro da coleção Povos e
Civilizações da editora, é o de
mostrar, efetivamente, quem
são “Os japoneses”, “a partir

de um olhar sobre a sua histó-
ria, assim como das práticas
culturais que desenvolveram
ao longo de séculos”, diz a au-
tora, doutora em ciências so-
ciais e uma grande especialis-
ta em imigração. O livro vai
dos mitos de origem, que ain-

LITERATURA

Escritora Célia Sakurai traz história dos imigrantes em ‘Os japoneses’

Obra detalha Japão antigo e moderno

DIVULGAÇÃO

da povoam o imaginário japo-
nês até o momento em que a
montadora Toyota superou as
rivais americanas. Entre as
aparentes contradições deste

povo, Célia conta como os ja-
poneses respeitam e cultuam
a natureza em seu país e como
podem ser predadores no ex-
terior.

“Os japoneses” relata a for-
mação do feudalismo naquele
país, com a criação das milíci-
as em que o samurai começa
a se tornar importante. O sur-
gimento do xogum, formal-
mente submisso ao imperador,
mas muitas vezes mais pode-
roso do que este. Uma passe-
ada histórica pela Restauração
Meiji, o período de ocidentali-
zação acelerada do país, quan-
do se liquida o último samurai
e se estabelecem as bases de
um país moderno, sem prejuí-
zo de sua cultura milenar e de
seus valores. “Educação pode
conviver com tradição”, dizi-
am e provaram os japoneses
no primeiro exercício de “an-
tropofagia” que se repetiria
depois no pós-guerra.

Nesse que foi um dos perí-
odos mais difíceis na história
recente do Japão, sobreviver
era necessário e para isso foi
preciso recorrer à proverbial
capacidade de organização do
povo. Embora seja impossível
adivinhar o que teria aconteci-
do caso os americanos não ti-

vessem esquecido rapidamen-
te todo o ódio que desenvolve-
ram pelos japoneses durante a
guerra, é inegável que os sa-
crifícios, o desprendimento
pessoal e a enorme capacida-
de de absorver a tecnologia e
adaptá-la às necessidades da
sociedade e do mercado foram
os fatores que propiciaram as
bases do “milagre japonês”.

A autora - Célia Sakurai é
mestre em Ciência Política
pela USP e doutora em Ciên-
cias Sociais pela Unicamp.
Especialista em história da
imigração japonesa no Brasil,
foi pesquisadora do Idesp e
em diversas instituições de
pesquisa em São Paulo. Au-
tora de diversos livros e arti-
gos sobre imigração japone-
sa, é colaboradora no Museu
Histórico da Imigração Japo-
nesa no Brasil.

LIVRO: OS JAPONESES

AUTOR: CÉLIA SAKURAI

FORMATO:  17 X   22,5 CM ; 368 PÁGINAS

PREÇO: R$ 49,90

“Os anos 1960 foram de-
cisivos para o desenvolvi-
mento tecnológico japonês. A
grande vitrine para o mundo
que mostrou o sucesso do
Japão foram os Jogos Olím-
picos de Tóquio, realizados
em 1964. Vinte anos depois
do fim da guerra, o país se
apresentou a todos como uma
fênix dos tempos modernos.
Muitas das bandeiras enfilei-
radas na cerimônia de aber-
tura dos Jogos haviam esta-
do, anos atrás, em lados opos-
tos nos campos de batalha.
Naquele momento de festa
do esporte, o Japão estava
enterrando simbolicamente
seu passado bélico para mos-
trar-se como “o Japão da tec-
nologia”. Pioneiro nas trans-
missões via satélite para ou-
tros continentes, levou ima-
gens ao vivo pela televisão.

Seu impressionante trem-bala
(Shinkansen) começava en-
tão a correr, ligando Tóquio a
Osaka, operando a “linha
Tokaido” para lembrar a es-
trada dos tempos medievais
imortalizada por artistas e
escritores.

O esforço conjunto do go-
verno e empresas privadas
rendeu produtos que dali em
diante espalhariam por todo
o mundo a etiqueta made in
Japan, que, a partir da déca-
da de 1960, passou a ser as-
sociada pelos consumidores a
produtos baratos, práticos e
inovadores. Passo a passo, o
Japão começou a ser visto
como competidor dos Esta-
dos Unidos e de países da
Europa adiantados no comér-
cio internacional de bens de
consumo”
Trecho do livro “Os Japoneses”
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GASTRONOMIA

Após 12 anos na Vila Madalena,
Kabuki ganha nova unidade na ZO

O próximo encontro promo-
vido pelo projeto Saberes dos
Sabores, da Fundação Japão,
terá como foco as “Perspecti-
vas da Culinária Japonesa no
Brasil”. Na ocasião, um grupo
de autoridades no assunto, jor-
nalistas e formadores de opi-
nião estarão reunidos para dis-
cutir, numa mesa redonda, os
rumos da gastronomia nipôni-
ca no País.

O evento acontece no dia
8 de novembro e terá entre os
participantes a presidente da
rede Blue Tree Hotels e dire-
tora executiva da Noah Gas-
tronomia, Chieko Aoki; o au-
tor do blog Comes & Bebes,
Marcelo Katsuki; a professo-
ra de culinária japonesa e fun-
dadora do Centro Culinário
Master Cooking, Shizuko
Yasumoto; o editor-executivo
do O Estado de S. Paulo e
responsável pelos suplementos
Paladar e Guia, Ilan Kow; o
economista Paulo Yokota, que
foi sócio do restaurante Shiki,
e o diretor presidente do Gru-
po Tozan no Brasil, Toru
Iwasaki, que realiza pesquisas
sobre culinária japonesa com
a utilização de ingredientes bra-
sileiros.

Diversas questões serão
discutidas, como os principais

problemas da culinária japone-
sa no País; a divulgação de
outros pratos típicos frente a
uma visão estereotipada da
cozinha, restrita ao sushi e ao
sashimi, além de questionar se
é preferível seguir uma linha
tradicional ou promover a cha-
mada cozinha de fusão.

Também serão abordados
o papel da mídia na difusão da
gastronomia, as releituras de
pratos tradicionais e quais as
principais diferenças entre a
culinária japonesa feita no Bra-
sil e no Japão.

O evento tem entrada fran-
ca e será realizado, a partir das
19h30, no Espaço Cultural Fun-
dação Japão. Os interessados
devem realizar a inscrição an-
tecipadamente.

SABERES DOS SABORES -
PERSPECTIVAS DA CULINÁRIA

JAPONESA NO BRASIL

QUANDO: 8 DE NOVEMBRO

(QUINTA-FEIRA), DAS 19H30 ÀS 21H30
ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO (AV. PAULISTA, 37 - 1º ANDAR)
ENTRADA GRATUITA

INSCRIÇÃO:
É NECESSÁRIO EFETUAR INSCRIÇÃO PRÉVIA.
ENVIAR NOME COMPLETO E E-MAIL PARA

INFO@FJSP.ORG.BR

INFORMAÇÕES:
11/3141-0110 / 3141-0843

SABERES DOS SABORES

Evento discute os rumos da
culinária japonesa no Brasil

DIVULGAÇÃO

Toru Iwasaki, do Grupo Tozan, e a professora Shizuko Yasumoto

Aberto há três anos em
Campinas, São Paulo, o Kindai
Restaurante passou por uma
reformulação ao ampliar as
opções do cardápio e oferecer,
além da culinária japonesa,
especialidades asiáticas.  Ago-
ra as atenções estão voltadas
para a carta de saquê, que ga-
nha destaque com sete tipos
diferentes da bebida, desde os
mais tradicionais aos mais so-
fisticados.

“Pesquisamos influências
no Brasil e no exterior e per-
cebemos que a tendência é
oferecer mais opções de sa-
quê no menu. Decidimos, en-
tão, fazer uma carta especial,
pensando na satisfação do cli-
ente”, justifica o gerente do
restaurante, Alexandre Vaz.

A casa conta com varieda-
des como o Azuma Kirin, na-
cional, e o importado Gekkei-
kan Silver Californiano. Há
também o Hakushika Dai-
Ginjo, com aroma adocicado
das frutas do Ginjo e o Junmai
Hakushika Gold, com flocos de
ouro, ambos japoneses.

O Josen Hakushika, com
rica essência e suave pala-
dar, tem agradado os clien-
tes, que também aprovaram
o Yamadanishiki, com arroz
selecionado e suave sabor re-

frescante, e o Soba Shoochu
Gen-an, fermentação especi-
al e seleção de grãos. “Mui-
tas clientes não conheciam
outros tipos de saquês e tem
elogiado a nossa iniciativa de
fazer a carta”, complementa
Vaz.

KINDAI
AV JOSÉ DE SOUZA CAMPOS (NORTE-
SUL), 425
CAMBUÍ – CAMPINAS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
ALMOÇO – SEGUNDA À SEXTA, DAS

11H30 ÀS 15H;  SÁBADO, DOMINGO E
FERIADO,  DAS 11H30 ÀS 16H. JANTAR

– DOMINGO À QUINTA, DAS 18H30 À
1H; SEXTA, SÁBADO E FERIADO, DAS

18H30 ÀS 2H

INFORMAÇÕES: 19/3755-8014
WWW.KINDAI.COM.BR

CAMPINAS

Após ampliar cardápio, Kindai
investe em carta de saquês

Quando Rubens de Olive
ira resolveu investir no ramo
gastronômico e abrir, no bair-
ro da Vila Madalena, um esta-
belecimento que unisse os con-
ceitos de restaurante e bar em
um local que valorizasse a arte,
a gastronomia japonesa ainda
era pouco explorada na capi-
tal paulista.

Na época, o empresário
fazia projetos de restaurantes
para clientes e antes de inau-
gurar seu próprio empreendi-
mento, em 1995, resolveu pes-
quisar como a culinária nipô-
nica era trabalhada na cidade.
“Havia uma carência de res-
taurantes japoneses. Ou os
estabelecimentos eram for-
mais demais, ou muito infor-
mais”, recorda.

A casa não só sobreviveu
por mais de 12 anos como tam-
bém ganhou uma filial. Recen-
temente, em Pinheiros, uma
nova unidade do Kabuki foi
inaugurada. A arquitetura é di-
ferenciada, mas ambas man-
têm as apresentações de mú-
sica ao vivo, que se tornaram
uma marca do restaurante.
“Começamos com apresenta-
ções somente às terças-feiras,
mas os clientes gostaram e hoje
não conseguimos nos desvincu-
lar da música”, conta o propri-
etário, que encontrou num tre-
cho da canção Você é Linda,
de Caetano Veloso, a inspira-
ção para a escolha do nome do
estabelecimento.

Além de ouvir jazz, blues e
MPB diariamente, os clientes
do Kabuki ainda podem apre-
ciar - e comprar - as peças
artísticas que ficam expostas
no local e que são trocadas
periodicamente, com vernissa-
ge sempre às segundas-feiras.

Rodízio vegetariano –
Outro sucesso da casa é a lula
recheada com shimeji, receita
que Oliveira garante que foi
criada por um antigo funcioná-

rio e copiada por outros res-
taurantes. O Kabuki também
apostou no rodízio e oferece o
serviço diariamente durante o
almoço (R$ 32,00 durante a
semana e aos sábados e R$
39,00 nos domingos e feriados)
e jantar (R$ 39,00).

Há também os combina-
dos, que variam de R$ 43,00 a
R$ 265,00 e outros pratos típi-
cos da culinária japonesa. Aos
que preferirem provar as cria-
ções do sushiman, uma opção

é o combinado Omakase (R$
110,00), que serve duas pes-
soas.

Uma das novidades é a in-
clusão no cardápio do rodízio
vegetariano, antes preparado
apenas para atender aos pedi-
dos especiais de alguns clien-
tes. Robata de brócolis, sushi
de berinjela com aspargos, te-
maki de shimeji, yakissoba sem
carne e makimono com mo-
rango são algumas das varie-
dades que integram a lista dos

preparos que poderão ser
apreciados pelos que não ti-
nham muita escolha em restau-
rantes nipônicos. O serviço sai
por R$ 29,00 no almoço (com
exceção de domingo, quando
é cobrado o mesmo valor do
jantar) e R$ 36,00 no jantar.

(Luciana Kulba)

KABUKI
RUA GIRASSOL, 384 – VILA MADALENA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
ALMOÇO – TERÇA A SEXTA, DAS 12H ÀS

15H; SÁBADO, DAS 12H ÀS 16H;
DOMINGO, DAS 12H ÀS 18H. JANTAR –
SEGUNDA A QUARTA, DAS 19H À 0H;
QUINTA À SÁBADO, DAS 19H À 1H30;
DOMINGO, DAS 19H ÀS 23H

INFORMAÇÕES: 11/3814-5131

RUA HENRIQUE MONTEIRO, 70 -
PINHEIROS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
ALMOÇO – SEGUNDA A SEXTA, DAS 12H

ÀS 15H; SÁBADO, DAS 12H ÀS 16H.
JANTAR – SEGUNDA A QUARTA, DAS 19H

À 0H; QUINTA À SÁBADO, DAS 19H À
1H30
INFORMAÇÕES: 11/3596-7200
WWW.KABUKI.COM.BR

Casa investiu na carta de vinhos e oferece opções como prossecco

Lula recheada com shimeji é uma das atrações do Kabuki, que passa a oferecer rodízio vegetariano

DIVULGAÇÃO

CAMBURI

6ª edição do Festival Gastronômico reúne pratos especiais
criados com alimentos da região litorânea de São Paulo

Começa no próximo dia 9
a 6ª edição do Festival Camburi
Gastronômico, realizado na
praia de Camburi, em São Se-
bastião (SP). O evento, que
prossegue até 20 de novembro,
contará com a participação dos
restaurantes Acqua, Antigas,
Cantinetta, Manacá, Ogan e
Tiê, que prepararam pratos
especiais para a ocasião.

Alguns dos destaques des-
sa edição são a anchova ao
molho de ostra em berço de
tapioca, mousse de abóbora e
espuma de carambola, elabo-
rado por Denise Mori, do res-
taurante Antigas; os camarões
flambados no cointreau com
ragu de cogumelos e palmito

DIVULGAÇÃO

pupunha em redução de laran-
ja e mel de trufas e a pescada
cambucu grelhada sobre cre-
me de banana ao curry, com
couve salteada no azeite,
crisps de bacon e banana da
terra, da chef Rosana Brito,
servidos respectivamente nos
restaurantes Acqua e Tié.

O chef Edinho Engel, do

restaurante Mana-
cá, preparou a pos-
ta de bacalhau con-
fitado em baixa tem-
peratura, com purê
de banana da terra,
cebolas carameliza-
das e coulis de pi-
mentão vermelho,
salsinha e azeitonas,

enquanto que Corrin Wilkinson,
do restaurante Cantinetta,
aposta nos tamales de pesca-
do com milho fresco na folha
de bananeira. Uma das opções
do restaurante Ogan são as
vieiras grelhadas sobre leque
de maçã verde, arroz de jas-
mim e páprica picante, do chef
Valmir Alexandrini.

Confira o endereço dos res-
taurantes participantes:
Restaurante Acqua
Estrada do Camburi, 2.000
 (12) 3865-1866
Restaurante Antigas
Rua Reginaldo Flávio Correa, 190
 (12) 3865-1355
Restaurante Cantinetta
Estrada do Camburi, 720 - loja 1
 (12) 3865-2612
Restaurante Manacá
Rua Manacá, 102
 (12) 3865-1566
Restaurante Ogan
Estrada do Camburi, 1650
 (12) 3865-2388
Restaurante Tié
Estrada do Camburi, 696
 (12) 3865-2204
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AUTOMÓVEIS

Montadoras japonesas mostram
‘máquinas’ no Salão de Tóquio

DUAS RODAS 1

Yamaha lança série limitada
da Fazer 250 com novo visual

A Yamaha YS Fazer 250 é
a terceira motocicleta mais
vendida da Yamaha e a res-
ponsável por inaugurar a famí-
lia de motocicletas “verdes” de
250 cm³, ou seja, modelos que
utilizam injeção eletrônica de
combustível, catalisador e Sis-
tema de Indução a Ar (Air
Induction System). Essas tec-
nologias integradas nos veícu-
los fabricados pela Yamaha,
diminui a degradação ao meio
ambiente.

Depois quase dois anos de
um verdadeiro sucesso de ven-
das, a Fazer 250 mereceu uma
edição especial e limitada em
5.000 unidades. Projetada ex-
clusivamente para um público
que preza detalhes exclusivos,
a Yamaha Fazer 250 Limited
Edition tem um visual perso-
nalizado. Quase toda negra,
com alguns detalhes em ver-
melho, a motocicleta transmi-
te uma sensação de estilo e
esportividade. O modelo deve
agradar a parte dos consumi-
dores que procuram por pro-
dutos diferenciados.

A Fazer 250 Limited
Edition na dianteira tem um

conjunto óptico com pisca de
lente branca e farol com aro
em preto fosco. Outros desta-
ques da são: o pára-lama, o
garfo e as aletas (entrada de
ar) na tonalidade negra. O re-
quinte da pilotagem ficou fa-
vorecido com o novo grafismo
do painel em fundo branco -
alaranjado a noite, e um sutil
contorno do aro em preto.

Todo o conjunto de infor-
mações é composto por dois
mostradores análogos (velocí-
metro e conta-giros com luzes
espias) e um cristal líquido
multifuncional que contém:
hodômetro total e dois parci-
ais (trip1 e trip2), hodômetro
do combustível (f-trip), marca-
dor do nível de combustível di-
gital e relógio.

O motor, monocilíndrico de
quatro tempos, de 249 cc, que
desenvolve 21 cv de potência
a 7.500 rpm e 2,10 kgf.m a
6.500 rpm recebeu a pintura
em preto. Assim como a ver-
são de linha, o pistão é forjado
e o cilindro conta com revesti-
mento de cerâmica dispersiva
de calor.

O assento da Fazer 250
comporta confortavelmente
duas pessoas, para a Limited
Edition ele ganhou textura na
costura, separando o espaço
entre o piloto e o garupa. As
suspensões dianteira (onde
fica acomodadas as barras) e
traseira (braço oscilante) tam-
bém receberam acabamento
em preto, conferindo um visu-
al arrojado e equilibrado. Ou-
tro item que seguiu a tendên-
cia do restante da motocicleta
foi o escapamento e o prote-
tor antiqueimadura.

Na rabeta, o logotipo
“Limited Edition” em verme-
lho combina com a lanterna
composta por lentes de cristal.
Outros detalhes gráficos são:
o bocal do tanque de combus-
tível com os dizeres “YS 250”
e as abas com o nome Fazer.

As rodas de liga leve na
edição limitada ganharam um
detalhe exclusivo. Uma faixa
em vermelha no aro, próxima
ao pneu.

Motocicleta tem motor monocilíndrico de 249 cc

DIVULGAÇÃO

A40ª edição do Salão In-
ternacional de Tóquio,
que prossegue até 11

de novembro, em Chiba (Ja-
pão), apresenta ao público as
últimas novidades do mercado
japonês. A estréia mundial de
dois conceitos, o CR-Z e o
Puyo, dá uma noção de como
será a participação da Honda.
Com o tema “Pela interminá-
vel alegria da mobilidade em
nossa terra”, o estande da
Honda reforça algumas de
suas principais políticas de atu-
ação: a aplicação de tecnolo-
gias ambientais que reduzam
o nível de emissão de poluen-
tes em conjunto com o prazer
de dirigir um automóvel de sua
linha.

No total, a Honda apresen-
ta no tradicional Salão de Tó-
quio 18 automóveis, entre
aqueles que já estão no mer-
cado, outros que serão lança-
dos no futuro próximo e os
carros-conceito.

Futurista e dinâmico. Assim
pode ser definido o conceito
CR-Z (Compact Renaissance
Zero), um modelo que tem
como proposta antecipar como
deverá ser as próximas gera-
ções de modelos esportivos
compactos da marca. O mo-
delo concentra, por exemplo,
uma ampla visão lateral e fron-
tal. Dispõe de teto solar pano-
râmico, iluminação por LEDs,
e rodas de aro 19”.

O CR-Z é equipado com o
sistema híbrido IMA (Inte-
grated Motor Assist – Motor
de Assistência Integrado).
Desenvolvido visando eficiên-
cia e economia, utiliza como

principal fonte de energia o
motor a gasolina de baixa
emissão de poluentes, auxilia-
do por outro elétrico.

Os visitantes do Salão tam-
bém poderão conferir o con-
ceito Puyo, um minicarro de-
senvolvido com a moderna tec-
nologia de célula de combustí-
vel. Entre os seus atrativos
estão a carroceria composta

por um gel, que a torna mais
macia e segura, e o teto trans-
parente. Além disso, o carro
brilha no escuro.

Nissan – A Nissan Motor Co.
também promete anunciar
duas grandes novidades que
estarão em seu estande, jun-
tamente com os produtos já
anunciados: o novo GTR e o

conceito Pivo 2. São elas: o
Round Box, um conceito con-
versível voltado para o públi-
co jovem, e o NV200 um co-
mercial leve que é, na verda-
de, uma ferramenta de traba-
lho para profissionais moder-
nos.

O conceito da apresenta-
ção da Nissan no Salão de
Tóquio está baseado em três
pilares que representam a di-
reção da companhia para o
futuro: “Inovação descompli-
cada”, “Direção apaixonante”
e “Design emocionante”. A
exibição da Nissan também
mostrará o que a área de Pes-
quisa e Desenvolvimento da
companhia enxerga para o
futuro, com foco especial em
meio ambiente e segurança
avançada. Serão demonstra-
das tecnologias tais como:
bateria de íons de lítio, motor
compacto 3D e o Pop-up
Engine Hood, entre outros sis-
temas avançados.

DIVULGAÇÃO

Honda trouxe aos visitantes carro-conceito inspirado em linhas futuristas e design dinâmico

NV 200 é uma ferramenta de trabalho para profissionais modernos

Para incrementar sua linha
de notebooks Vaio no Brasil, a
Sony lança este mês o modelo
VGN-SZ670AN – o mais high-
tech da Série SZ. Em todo o
mundo, VAIO é sinônimo de
portabilidade, conectividade,
qualidade, credibilidade, prestí-
gio e inovação. E isso não é di-
ferente com o novo SZ670.

Em relação ao primeiro mo-
delo da Série lançado no final
do ano passado, o SZ670 apre-
senta um gabinete do LCD
mais resistente, com menor
peso e diversas melhorias. Ago-
ra, seu gabinete do LCD é fei-
to de fibra de carbono – o mes-
mo material utilizado em car-
ros de Fórmula 1 e na indústria
aeronáutica – que confere re-
sistência e leveza ao equipa-

NOVIDADES

Sony apresenta segundo modelo SZ da linha Vaio de notebooks
mento. Seu peso
é de 1,75 kg
com bateria pa-
drão e mede
apenas 23,4 cm
de profundidade,
31,5 cm da lar-
gura e espessu-
ra de 2,28 a 3,37
cm .

“Para quem
busca um com-
putador com
altíssimo de-
sempenho e por-
tabilidade, esse
é o modelo ideal”, explica Fran-
cisco Simon, gerente da linha
Vaio da Sony Brasil.

Com tela LCD WXGA
XBrite de 13,3 polegadas , o
notebook conta com câmera e

microfone integrados possibi-
litando a realização de video-
conferência em qualquer lugar
do mundo e bateria com auto-
nomia de 2,5 a 4 horas (modo
speed). Oferece ainda o recur-

DIVULGAÇÃO

so Finger Print Sensor, um lei-
tor biométrico integrado, que
possibilita o acesso mediante
o uso de impressão digital, pro-
porcionando mais segurança e
facilidade ao usuário.

O novo Vaio SZ670 é equi-
pado com a tecnologia móvel
Centrino Duo e o processador
Intel Core 2 Duo T7300, que
trabalha com dois núcleos, fa-
cilitando o uso de diversos sis-
temas e softwares simultane-
amente sem que o PC perca
desempenho. Com preço su-
gerido de R$ 7.499,00, tem
capacidade de 2 GB de me-
mória RAM, HD com 160 GB
e ainda dispõe do recurso
Hydrid Graphics System, um
seletor para maximizar o po-
tencial dos gráficos, ideal para

Alto desempenho é característica de Vaio

arquitetos, designers, entre
outros profissionais.

Também possui o sistema
operacional Windows Vista
Business, Bluetooth, rede sem
fio integrada (Banda ABGN),
G-Sensor Shock Protection,
que diminui o risco de perda
de informações em caso de
queda do PC, teclado em por-
tuguês e gravador de CD e
DVD. Com um ano de garan-
tia nas autorizadas Sony, apre-
senta os seguintes softwares:
Sonicstage para compactação
de músicas digitais no formato
Atrac3plus; DVGate para edi-
ção de vídeo e imagens; Click
to DVD; Adobe Premiere
Elements 2.0; Roxio Easy
Media Creator; Microsoft
Works 8.5; entre outros.

DUAS RODAS 2

Salão Duas Rodas encerra nona edição com público recorde
Mais de 228 mil pessoas

estiveram na nona edição do
Salão Duas Rodas, que se con-
solida como o maior evento do
setor em toda a América Lati-
na e um dos maiores do mun-
do. O número representa um
crescimento de 10% sobre o
volume de público registrado
em 2005, quando o salão re-
cebeu 208.160 mil visitantes.
O recorde da história do even-
to aconteceu no últimodia 20,
quando 72.825 pessoas estive-
ram no Centro de Exposições
Imigrantes. Foi o maior índice
registrado em um único dia
desde o início do salão.

Este ano, 375 expositores,
representando 742 marcas de
23 países ocuparam uma área
total de 76 mil metros quadra-
dos. Durante os seis dias de
exposição (de 16 a 21 de outu-
bro), mais de 34 mil profissio-
nais do segmento, atento às
principais novidades e com foco
em oportunidades de negócios,

passaram pelo pavilhão.

Internacional – Associação
Brasileira dos Fabricantes de
Motocicletas, Ciclomotores,
Motonetas, Bicicletas e Simi-
lares –, apoiadora do Salão,
revelam que de janeiro a se-
tembro deste ano foram co-
mercializadas 1.196.650 motos,
acréscimo de 27,3% se com-

parado ao mesmo período de
2006. A previsão da entidade
é de que a produção de motos
chegue a 1.650.000 até o fim
de 2007, ante as 1.413.612 pro-
duzidas no ano passado.

A décima edição do Salão
Duas Rodas acontecerá entre
os dias 20 a 25 de outubro de
2009. Antes mesmo do térmi-
no da edição deste ano, a orga-

nização já havia recebido mais
de 90 solicitações para reser-
vas por parte de expositores.

O crescimento do merca-
do brasileiro e o sucesso alcan-
çado com o Salão Duas Ro-
das ao longo das nove edições
levaram a MG do Brasil a cri-
ar o Salão Internacional da
Motocicleta. O evento, cuja
primeira edição acontecerá

entre os dias 4 e 7 de setem-
bro de 2008, também no Cen-
tro de Exposições Imigrantes,
vai ao encontro das necessi-
dades de fabricantes e consu-
midores, pois vai preencher o
espaço existente entre o perí-
odo em que não há o Duas
Rodas. Para o salão internaci-
onal, cerca de 30% do espaço
de toda a área já está reserva-

da por expositores.
Entre as novidades a serem

apresentadas no Salão Inter-
nacional do Motocicleta está a
criação do Business Point, es-
paço exclusivo para a realiza-
ção de rodadas de negócios
entre as companhias partici-
pantes, que vai auxiliar no in-
cremento da geração de negó-
cios durante o evento. O even-
to oferecerá ainda a montado-
ras, importadoras, fabricantes,
distribuidores e demais repre-
sentantes do setor a possibili-
dade de apresentar seus pro-
dutos e serviços a um público
disposto a consumir.

Como é tradição no Salão
Duas Rodas, os shows, apresen-
tações e test-drives também se-
rão atrativos à parte no Salão
Internacional da Motocicleta.
Destaque para a final do Super
Arena Motos, competição que
reúne os melhores pilotos do país
e mescla em um mesmo percur-
so asfalto e terra.

DIVULGAÇÃO

Estande da Yamaha foi um dos mais visitados do evento Suzuki trouxe novidades em scooters que agradaram público
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SUMÔ

Bingo, rifa, macarronada... Vale
tudo para disputar o Mundial

AAssociação Kaiko de
Londrina, em parceria
com a Aliança Cultu-

ral Brasil-Japão do Paraná e
Liga Desportiva Cultural Pa-
ranaense, realizou no último dia
20, em sua sede, evento bati-
zado de “macarronada” com
o objetivo de angariar fundos
para levar três atletas
londrinenses ao Campeonato
Mundial de Sumô, que será re-
alizado na cidade de Chiang
Mai, na Tailândia, nos dias 17
e 18 de novembro.

Os atletas de Londrina que
irão participar do Campeona-
to Mundial são Jaqueline Silva
(atual bicampeã brasileira), que
vai competir na categoria pe-
sado; Cássio Gómez (atual
vice-campeão brasileiro), que
disputa a categoria médio; por
último, Caio Gómez (atual
campeão da seletiva para o
Mundial), que vai competir na
categoria juvenil (até 18 anos).
Os atletas foram selecionados
durante o último Campeonato
Brasileiro de Sumô, que ocor-
reu nos dias 21 e 22 de julho,
em Itaquaquecetuba (SP).

De acordo com Cassiano
Joaquim Gomes, fundador da
Associação Kaiko e presiden-
te da União Londrinense de
Sumô (ULS), durante a ma-
carronada, que reuniu 200 pes-
soas, foram consumidos 50Kg
de macarrão. “Além de comer,
as pessoas conheceram um
pouco da história do sumô e
assistiram emocionadas a
apresentações de sumô e de
arquearia tradicional japonesa,
feitas pelos atletas”, comentou
Cassiano, pai de Cássio e Caio.
Além disso, foi sorteada uma
televisão de 21 polegadas, com
tela plana. Segundo ele, foram
arrecadados cerca de R$ 2,5
mil, quantia ainda insuficiente
para levar os três atletas de

Londrina ao Mundial.
A macarronada foi apenas

um entre os vários eventos or-
ganizados pela Kaiko para al-
cançar seu objetivo. “Já orga-
nizamos bingos e vendemos ri-
fas. Pelos nossos cálculos va-
mos precisar desembolsar R$
12 mil e até agora consegui-
mos levantar cerca de R$ 8 mil,
ou seja, ainda nos faltam R$ 4
mil”, lamenta Cassiano, lem-
brando que o tempo é curto.

“Acabamos de receber um
fax da Confederação Brasilei-
ra de Sumô dizendo que o pra-
zo final para o depósito da
quantia é dia 31 de outubro
[quarta-feira]”, explica
Cassiano, afirmando que não
perde as esperanças.

Apelo – “Para nós é um fato
histórico. Pelo que apuramos,
Paraná não tem um represen-

tante em Mundiais há dez
anos. Por isso não vamos eco-
nomizar esforços para levar
todos os atletas. Estamos ten-
tando patrocínio junto à Pre-
feitura de Londrina, que alega
falta de caixa, a uma empresa
de telecomunicações de Lon-
drina e contamos com apoio da
Aliança Cultural Brasil-Japão
do Paraná e Liga Desportiva
Cultural Paranaense. Nesse
momento, toda ajuda é bem-
vinda”, diz Cassiano, que tam-
bém é o responsável pelo re-
cém criado Departamento de
Sumô da Aliança/Liga .

“Os atletas de Londrina que
irão ao Mundial estão treinan-
do entre três e quatro horas di-
árias e não vamos decepcioná-
los”, garante Cassiano, que não
cogita sair candidato à presi-
dência da Federação Parana-
ense de Sumô, que acontece

em dezembro. “Só pleiteamos
uma participação mais efetiva
para que o sumo do Paraná não
fique mais esquecido”, justifi-
ca Cassiano, que aproveita
para fazer um apelo para que
as pessoas que desejam cola-
borar com os atletas entrem
em contato com a Kaiko. “Em
contrapartida, a associação
pode retribuir oferecendo gi-
nástica laboral para as empre-
sas, aulas de Tai Chi Chuan,
ou ainda cursos de defesa pes-
soal para mulheres e empre-
sários; além da divulgação do
nome da empresa”, afirma.

Os interessados em se tor-
nar parceiros da Kaiko podem
procurar a sede da associação,
localizada na rua Natal, nº 53,
ou entrar em contato através
dos telefones: 43/3323-9097 ou
9944-9765 (Cássio).

(Aldo Shiguti)

A paranaense Jaqueline Silva (esq) posa com os irmãos Luiz Carlos e Janaína durante o Brasileiro

DIVULGAÇÃO

BEISEBOL

Definidos os finalistas do
Brasileiro Interclubes Adulto

A Fase Clas-
sificatória do 61º
C a m p e o n a t o
Brasileiro de Bei-
sebol Interclubes
Adulto encerra-
da no último dia
21, no campo do
Dragons, em Ita-
pecerica da Ser-
ra (SP), definiu
as equipes que
disputarão a
Fase Final da
competição, mar-
cada para os dias
2, 3 e 4 de no-
vembro, em Ibiú-
na (SP).

Os destaques ficaram para
as equipes do Nippon Blue
Jays (Arujá-SP) e Dourados
(MS), que terminaram a fase
invictas. Confira a campanha
dos times e os classificados
(em negrito):

GRUPO A
1º) Atibaia

(4 vitórias / 1 derrota)
2º) São Paulo

(3 vitórias / 2 derrotas)
3º) Guarulhos

(3 vitórias / 2 derrotas)
4º) Anhanguera

(3 vitórias / 2 derrotas)
5º) Gecebs

(2 vitórias / 3 derrotas)
6º) Indaiatuba

(0 vitória / 5 derrotas)

GRUPO B
1º) Nippon Blue Jays

(5 vitórias / 0 derrota)
2º) Dragons

(4 vitórias / 1 derrota)
3º) Mogi

(2 vitórias / 3 derrotas)
4º) Coopercotia

(2 vitórias / 3 derrotas)
5º) Gigante

(2 vitórias / 3 derrotas)
6º) Shida

(0 vitória / 5 derrotas)
GRUPO C

1º) Dourados
(3 vitórias / 0 derrota)

2º) Maringá
(2 vitórias / 1 derrota)

3º) Nikkei Curitiba
(1 vitória / 2 derrotas)

4º) Presidente Prudente
(0 vitória / 3 derrotas)

Competição acontece nos dias 2, 3 4 em Ibiúna

DIVULGAÇÃO

A Fundação Japão, o Con-
sulado do Japão e a Associa-
ção Kobra de Cultura e Espor-
te lançam no próximo dia 31
de outubro (quarta-feira), na
Casa do Morumbi (Zona Sul
de São Paulo), o livro A Saga
do Judô, obra de Tsuneo Tomita
publicada desde 1942. O even-
to deve contar com a presen-
ça de autoridades e personali-
dades do esporte, entre eles o
ex-judoca Aurélio Migue, me-
dalha de ouro nos Jogos Olím-
picos de Seul (88).

Sanshiro Sugata, o nome
original do livro, é a biografia
romanceada de Jigoro Kano,
o criador do judô. A “orelha”
do livro na edição brasileira é
assinada por Yasuhiro Yama-
shita, ícone do judô, tricam-
peão mundial da categoria pe-
sados e campeão olímpico em
Los Angeles (1984).

Trata-se de um best-seller
no Japão, com milhões de
exemplares impressos e que
pela primeira vez será publica-
do fora desse país. Transmitir
a filosofia que inspirou Jigoro
Kano na formatação do judô a
partir de artes marciais orien-
tais, contribuindo para a forma-
ção dos jovens é a principal
preocupação do autor. A mai-
oria dos adolescentes japone-
ses ganha essa “bíblia’ do com-

portamento oriental.
Os responsáveis pelo lan-

çamento da publicação no Bra-
sil pretendem comemorar os
100 anos da imigração japone-
sa no Brasil contribuindo para
o fortalecimento do espírito
original do esporte nos judocas
nacionais. Consideram que o
atleta brasileiro já incorpora de
maneira importante esse espí-
rito, mas querem trabalhar ain-
da mais nessa linha. Entendem
que o esporte pode e deve, mais
do que render medalhas e con-
quistas pessoais, servir para
formar cidadãos.

O livro A Saga do Judô foi
transformado em roteiro cine-
matográfico em 1943 por Akira
Kurosawa. Sanshiro Sugata foi
o primeiro filme de Kurosawa.

JUDÔ

‘A Saga do Judô’ será lançado
no dia 31/10 em São Paulo

Yamashita assinou o prefácio

DIVULGAÇÃO

JUDÔ 2

CBJ anuncia convocados
para competições em Pequim

O Brasil já tem definidos os
atletas que representarão o
país no Campeonato Mundial
por equipes, que acontecerá
em Pequim, em novembro. O
país também participará de um
evento teste para os Jogos
Olímpicos de 2008, em Beijing.
A seleção brasileira que esta-
rá na China terá no currículo
seis medalhas de mundial, sen-
do quatro de ouro, e duas olím-
picas.

No Mundial por equipes
competirão: Charles Chibana
(-60kg), João Derly e Leandro
Cunha (-66kg), Pedro Guedes
e Victor Penalber (-73kg),
Tiago Camilo e Flávio Canto
(-81kg), Hugo Pessanha (-
90kg), Luciano Correa e Leo-

nardo Leite (-100kg) e João
Gabriel Schilittler (+100kg).

Apenas dois países repre-
sentarão o continente america-
no. O Brasil no masculino e
Cuba no feminino.

Já no evento teste, haverá
a disputa de apenas nos pesos
meio-leve e meio-médio. Vão
competir João Derly, Érika
Miranda, Tiago Camilo e Da-
nielli Yuri.

Os atletas que disputarão
o evento teste embarcam no
dia 11 de novembro e a com-
petição acontece nos dias 15
e 16 de novembro. Os demais
viajam no dia 12 e lutam no
Mundial de Equipes nos dias
17 e 18.

O árbitro brasileiro Emanu-
el Mattar também foi convida-
do para a competição. Todos
os árbitros convocados para
as Olimpíadas de 2008 estão
convocados.

“O evento teste será no
mesmo ginásio onde acontece-
rão as disputas do judô nas
Olimpíadas e terá o objetivo de
realmente testar a estrutura
montada, inclusiva com o todo
o protocolo oficial”, explica o
presidente da CBJ, Paulo
Wanderley Teixeira.

Danielle Yuri vai competir no evento teste na China

DIVULGAÇÃO

A ADR Itaim Keiko reali-
zou de 12 a 14 de outubro, no
Ginásio “Pelezão” (Zona Oes-
te de São Paulo), o 20º Tor-
neio da Amizade Itaim Keiko.
O evento, uma espécie de pré-
via para 2008 (quando a Itaim
Keiko estará comemorando
seu 25º aniversário, os 100
anos da imigração japonesa no
Brasil e a vinda do presidente
da Butterfly Mundial, Shun-
saku Yamada), reuniu cerca de
800 mesa-tenistas. O Jornal
Nippak publica com exclusi-
vidade os campeões e vices da
Super Liga (não federados):

FEMININO
Pré-Mirim: 1) Tatiana Yamaji
(T3), 2) Stela Melo (Ken Zen/
Carrão)
Mirim: 1) Thayna de Almei-
da (Acrepa), 2) Juliana
Shingaki (Ken Zen/Carrão)
Infantil: 1) Patrícia Mitiko
Thaira (Casa Verde), 2)
Andreza Higuchi (Represa)
Geral: 1) Thamyres Mori (Re-
presa), 2) Rubia Sanfelice
(Kosmos)
Pré-Ladies: 1) Marli Tanaka
(Cooper), 2) Cristiane Kikuti
(Piratininga)
Ladies: 1) Mitsue Masuda
((Bunka SBC/Saúde), 2)
Taeko Ogaki (Acenbo)

MASCULINO
Pré-Pré-Mirim: 1) Nelson
Neto (Kosmos), 2) Fábio
Specht (Colégio Stagio)
Pré-Mirim: 1) Vitor Moya de
Araújo (Kosmos), 2) Luciana
Takamoto (Itaim Keiko)
Mirim “A”: 1) Vitor Ogas-
sawara (Kosmos), 2) Willian
Ninomya (Kosmos)
Mirim “B”: 1) Victor Yuji
Kodama (Represa), 2) Renan
de Araújo (Ken Zen/Carrão)
Infantil “A”: 1) Henrique
Narita (Casa Verde), 2) Murilo
Dias (Piratininga)

TÊNIS DE MESA

Confira os resultados da
Super Liga (não federados)

Infantil “B”: 1) Paulo Rogé-
rio (Casa Verde), 2) Shohgo
Horikawa (Cooper)
Juvenil “A”: 1) Igor Campos
(Casa Verde), 2) Rafael
Acencio (Bunka SBC/Saúde)
Juvenil “B”: 1) Ezequiel de
Oliveira (Acrepa), 2) Vinicius
Barros de Souza (Acrepa)
Juventude “A”: 1) Henrique
Narita (Casa Verde), 2)
Rodnei dos Santos (Kosmos)
Juventude “B”: 1) Tiago
Gomes (Itaim Keiko), 2)
Felipe T. de Oliveira (Eng.
Mackenzie)
Adulto “A”: 1) Rafael
Acencio (Bunka SBC/Saúde),
2) Ricardo Narusawa (Bunka)
Adulto “B”: 1) Leonardo
Orito (Bunka SBC/Saúde), 2)
Ciro Passos Nardi (Casa Ver-
de)
Pré-Sênior “A”: 1) Carlos
Makiuchi (Piratininga), 2)
Tacisio Bottanini (Acrepa)
Pré-Senior “B”: 1) Carlos
Alberto (Acrepa), 2) Ander-
son Lucas (Ken Zen/Carrão)
Sênior “A”: 1) Ricardo Ito, 2)
Roberto Yamamoto (Piratinin-
ga)
Sênior “B”: 1) Dario Naga-
no (Represa) 2) Valmir
Kachiwazaki (Casa Verde)
Veteranos: 1) Mauro Ikeda
(Acrepa), 2) Cláudio Marins
(Kosmos)
Super-Veteranos: 1) Luiz
Osiro (Acrepa), 2) Lazaro
Hamamura (Itaim Keiko)
Iniciantes Mirim: 1) Raul
Moreira (Acenbo) 2) Renan
Hoshi (Itaim Keiko)
Iniciantes Geral: 1) Helano
(Franco da Rocha), 2) Paulo
(Ken Zen/Carrão)

TROFÉU EFICIÊNCIA
1) Casa Verde (4620), 2)
Kosmos (3340), 3) Bunka
SBC/Saúde (2320)



12 JORNAL NIPPAK São Paulo, 27 de outubro de 2007

EXPOSIÇÃO

Yoko Ono virá ao País para
inaugurar retrospectiva

Uma das mais reconhe-
cidas personalidades
internacionais, Yoko

Ono, viúva do ex-beatle John
Lennon, virá ao País para
inaugurar sua retrospectiva, um
desdobramento da exposição
Horizontal Memories, que ocu-
pará todos os espaços do Cen-
tro Cultural Banco do Brasil,
em São Paulo. Com curadoria
do crítico islandês e diretor do
Astrup Fearnley Museum of
Modern Art, em Oslo, Gunnar
Kvaran, a mostra traz os ele-
mentos decisivos da extensa e
diversificada carreira da artis-
ta, abarcando trabalhos reali-
zados desde a década de 60.

Composto por cerca de 80
obras entre objetos, fotos, fil-
mes, música e instalações, o
projeto irá ainda extrapolar o
espaço expositivo, com Yoko
Ono apresentando uma perfor-
mance na cidade. “Com a pre-
sença da artista e a realização
de sua exposição, vamos re-
forçar a programação do
CCBB dedicada às comemo-
rações do Centenário da Imi-
gração Japonesa”, afirma
Marcos Mantoan, diretor do
CCBB-SP.

Nos últimos 50 anos, Yoko
Ono (Tóquio, Japão, 1933) têm
sido uma das poucas mulheres
de permanente destaque na
vanguarda artística internaci-
onal. Voltada à arte conceitual,
é uma artista que acredita nas
idéias como essência da obra
de arte, tendo sido uma das
integrantes do grupo Fluxus –
movimento sem fronteiras ge-
ográficas ou de linguagem que,
combinando happenings, per-
formances, fotografias, cola-
gens, objetos, concertos musi-

variedade de visões que assu-
mem diferentes formas e ex-
pressões estéticas.

Performance – A performan-
ce Uma noite com Yoko (60
minutos), que a artista criou
especialmente para sua vinda
a São Paulo, com música e
projeções, trata de seus mo-
mentos de vida. Acontece no
Theatro Municipal de São
Paulo (Praça Ramos de Aze-
vedo, s/nº), dia 8 de novembro,
às 21h. Ingressos de R$ 60,00
a R$ 200,00. Vendas na bilhe-
teria do teatro e via
Ticketmaster.

A performance inédita e a
exposição, que parte dela já
passou pela Noruega (Oslo) e
Suíça (Zuric), chegam ao Bra-
sil pela coordenação de Emilio
Kalil, diretor do Gabinete Cul-
tura.

EXPOSIÇÃO: YOKO ONO –
UMA RETROSPECTIVA
QUANDO: DE 11 DE NOVEMBRO A 3 DE

FEVEREIRO, DE TERÇA A DOMINGO, DAS 9
ÀS 20H. ABERTURA: 10 DE NOVEMBRO, ÀS

11H PARA CONVIDADOS

ENTRADA GRATUITA.
PROGRAMA EDUCATIVO. AGENDAMENTO

PRÉVIO DE SEGUNDA A SEXTA PELO TEL.:
(11) 3113.3649  (GRÁTIS)
ONDE: CENTRO CULTURAL BANCO DO

BRASIL (RUA ÁLVARES PENTEADO, 112
- CENTRO - SÃO PAULO)
WWW.BB.COM.BR/CULTURA

PERFORMANCE: UMA NOITE
COM YOKO
QUANDO: 8 DE NOVEMBRO, ÀS 21H

ONDE: THEATRO MUNICIPAL DE SÃO

PAULO (PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO, S/Nº)
INGRESSOS DE R$ 60,00 A R$ 200,00
– VENDAS NA BILHETERIA DO TEATRO E
VIA TICKETMASTER

cais e festivais multimidiáticos,
alastrou-se nos anos 60, inici-
almente na Alemanha. Porém,
acima de tudo, a atuação de
Yoko é independente e ela con-
tinua questionando de forma
decisiva o conceito de arte e
do objeto de arte, destruindo
esses limites. Foi uma das pio-
neiras a incluir o espectador no
processo criativo, convidando-
o a abandonar uma postura
contemplativa e assumir uma
postura ativa.

“A arte de Yoko Ono incor-
pora uma dualidade interessan-
te. De um lado, trata-se da arte

reduzida a uma idéia apresen-
tada ou comunicada por meio
de instruções aos espectado-
res. As instruções devem ter
uma compreensão conceitual
ou concreta. De outro, temos
as obras objetuais. Como um
todo, sua arte tem alto teor
narrativo, apresentando idéias
sobre a arte propriamente dita
e também reflexões sobre di-
ferentes questões existenciais,
sociais e políticas”, esclarece
Gunnar Kvaran. Segundo o
curador, ainda, a arte de Yoko
Ono não se utiliza de lingua-
gem unificada, mas de uma

Yoko Ono traz acervo de 80 obras para serem expostas no Brasil

DIVULGAÇÃO

VI KARAOKE TAIKAI BENEFICENTE YASSURAGUI HOME
Data: 21/10/07

Local: Assoc. Okinawa Kenjin do Brasil
Rua Thomas de Lima, 72

Jurados: Prof. Claudio Tsutiya (Pres),
Profa. Kiyomi Kanashiro, Profa. Solange Miyagui

Categoria Participantes Música
B-6-5 Tiyo Uechi Azami No Uta
A-6-5 Tetsuo Suzuki Sendo Kouta
Esp-6-5 Mitsue Matsuda Ai No Meiro
Shinjin-4-3 Mari Kimiko Kimura Dyudi Sei
Extra-5 Haru Takara Shinobu Ame
B-4 Kazuaki Maebara Nagasaki No Kanê
Doyo Marcia Kaori Narimatsu Haru Ga Kita
Tibiko Kevin Yudi Kuniyoshi Shimantyu No Takara
A-4 G/2 Yoko Yamada Tabi Makura
A-4 G/1 Noriatsu Kishimoto Otiba Shigure
Esp-4 G/2 Shigueko Shimabukuro Meoto Zenzai
Esp-4 G/1 Yoko Taba Mago
B-3 Mauro Mizoguti Ore No Otaru
A-3 Seigi Sakima Nagasaki Wa Kyo Mo Ame Datta
Extra-4 Paulo Aragushiku Awayuki No Hashi
Esp-3 Mitsuko Kokuba Otoko Bune
S.extra-4 Shinyu Kuniyoshi Sen No Kaze Ni  Nate
Extra-3 Kazuyo Akatsuka Inoti No Kaguiri
B-2-1 Cleide Kyoko Noda Gomen Ne
A-1 Shinyu Omine Nada Soso
Esp-2-1 Miwa Hamada Bokyo Yosare
Extra-2 Masaiti Shimada Tookude Kitekio Kikinagara
Extra-1 Sandra Sasaki Nem Nem Furusato
S.extra-3-2 Sergio Tanigawa Bokyo Shigure
Star-4-3 Mitsue Kina Ware To Wagamio Nemura

Sukomori Uta
Star-2-1 Alexandre Hayafuji Hito Suji No Shinoi Miti
Natsum-b Satiko Shinzato Osaka Shigure
Natsum-a Mario Futida Hoshikague No Waltz
Natsum-esp Mieko Tomita Osaka Shigure
Natsum-ext Toshie Kujima Ieraishan
Natsum-sex Sergio Tanigawa Kirino Mashuko

O Espaço Cultural Banco
Central do Brasil apresenta, de
29 de outubro a 13 de novem-
bro, a exposição “Cores e For-
mas da Natureza”, com obras
de Angélica Patah, Bibiana
Rys, Carmen Fidalgo, Cecília
Tomasi, Hiroe Sasaki, Klei
Sousa, Parecis Morato, Rogé-
rio Lupo e Toyomi Araki.

Tratam-se de ilustradores
botânicos cujo objetivo princi-
pal é o de representar a plan-
ta, num aspecto geral ou
desmembrada em partes, com
a maior fidelidade possível de
forma a revelar suas caracte-
rísticas naturais, como cor, for-
ma, tamanho, textura e parti-
cularidade, tradicionalmente,
em aquarela, grafite e
nanquim.

Para eles, “a fotografia ,
com todo o avanço tecnológi-
co, não consegue perceber
detalhes que o olho humano
capta e que o artista consegue
realçar e traduzir de modo a

EXPOSIÇÃO

Ilustradores botânicos expõem no Banco Central

permitir que pesquisadores e
estudantes possam interpretar
corretamente”.

Assim, a arte da ilustração
científica botânica, além de
documento científico, transmi-
te o olhar pessoal e artístico do
ilustrador, que capta nuanças,
luzes e sombras, com expres-
são, sensibilidade e emoção.

Entre os expositores estão
as nikkeis Hiroe Sasaki, que

nasceu no Japão e formou-se
na Faculdade de Educação de
Nara, com especialização em
Belas Artes. Em 1991, ganhou
bolsa de estudo da Fundação
Botânica Margaret Mee, no
Royal Botanic Gardens, Kew,
Inglaterra. Faz ilustração para
a Universidade de São Paulo
– USP, para a Secretaria do
Meio Ambiente do Estado de
São Paulo e para as editoras

Ática e Moderna entre outras.
Participou de várias exposi-
ções no Brasil e no exterior.

Outra ilustradora nikkei é
Toyomi Araki participou de
vários cursos de Desenho e de
Pintura na Escola Panameri-
cana de Arte, no Museu de
Arte Moderna – MAM e atu-
almente recebe orientação de
Carmen Fidalgo na técnica de
Ilustração Botânica em aqua-
rela. Participa de várias expo-
sições desde 1979.

“CORES E FORMAS DA
NATUREZA”
QUANDO: DE 30 DE OUTUBRO A 13 DE

NOVEMBRO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

(EXCETO FERIADO), DAS 10 ÀS 16H.
ABERTURA: 29 DE OUTUBRO, DAS 18 ÀS

22H

ONDE: ESPAÇO CULTURAL BANCO

CENTRAL DO BRASIL (AV. PAULISTA,
1.804 – TÉRREO)
TELEFONE: 11/3491-6916 / 3491-7847
ESPACOCULTURALSP.ADSPA@BCB.GOV.BR

WWW.BCB.GOV.BR

Obras retratam temas botânicos em diversos estilos de pintura

DIVULGAÇÃO

BELEZA

Soho Creator lança Coleção Verão 2008
No dia 29 de outubro, profissionais

do Soho Creator, veia artística do Soho
Hair International, responsável por ino-
var, inventar e criar cores e cortes que
refletem as tendências internacionais,
vão apresentar a Coleção Verão 2008
com tema Visionaire, em desfile ex-
clusivo no Auditório Senac Lapa Faus-
tolo, às 19h30.

As tendências serão apresentadas
em quatro conceitos – Romantismo,
Futurismo, Retro e Pop Rock, dentro
do tema Visionaire, que traduz iniciati-
va, inovação e ousadia. Cada conceito
trará uma leitura em corte e coloração
para o verão 2008.

Para esta estação, o Soho Creator

aposta em cortes desestruturados, fran-
jas de todas as formas e comprimen-
tos, cabelos com muito volume e cor-
tes geométricos. Em coloração, a ten-
dência serão tonalidades naturais com
nuances claras e escuras, dourados,
platinados, marrons e mechas
acobreadas e avelãs.

O desfile acontecerá em parceria
com o Senac Lapa Faustolo, respon-
sável pela criação e produção dos fi-
gurinos, com apoio da Trucco e Textil
Picasso, que doou o tecido para con-
fecção dos looks.

O Auditório do Senac Lapa Faus-
tolo fica localizado na Rua Faustolo
1347 – Lapa.

A convenção Anime Fan-
tasy chega a sua quarta edição
neste final de semana (27 e 28)
na Universidade Anhembi Mo-
rumbi criando muita expectati-
va entre os fãs de animê e man-
gá de São Paulo. O Anime Fan-
tasy, é o evento temático anual
organizado pela Yamato Comu-
nicações e Eventos, mesma
empresa que criou o Anime
Friends e o Anime Dreams,
maiores convenções do gêne-
ro do Brasil. Neste ano o Ani-
me Fantasy vai homenagear o
anime “Naruto”.

O desenho foi escolhido
como o tema do evento, pois
neste ano ele conquistou no-
vos fãs no Brasil. Os motivos
para isto são vários: seu man-
gá foi lançado pela editora
Panini, foi capa das mais im-
portantes revistas brasileiras de
anime, ficou em primeiro lugar
no Ibope quando exibido pelo
SBT e seus DVDs serão lan-
çados sem cortes pela
PlayArte.

Estão programadas atra-
ções como o Animekê (espaço
onde o público canta os temas
dos seus desenhos, games e
seriados preferidos e concorre
a prêmios); AnimEstúdio (pa-
lestra de dublagem, realizada
com os dubladores do desenho
“Naruto”, atualmente uma das
maiores audiências do SBT);
Cosplaycon (concurso de
cosplay / fantasias) e  Game-
con (campeonato de games).

Os organizadores esperam
receber mais de 8 mil pessoas

nos dois dias de programação
–  domingo é o dia mais movi-
mentado atingindo 55% do pú-
blico total. O público, na sua
grande maioria jovem, varia
entre 08 e 28 anos e com uma
crescente participação dos
pais e demais familiares.

Yamato Corporation – A
Yamato Corporation atua no
mercado há 15 anos, sendo
uma empresa forte e respeita-
da em seus diversos segmen-
tos. A divisão Yamato Comu-
nicações e Eventos é recente,
atua no mercado há três anos
e possui como foco principal a
realização de eventos voltados
para cultura e entretenimento
geral.

Atualmente, em seu histó-
rico constam eventos temáti-
cos à cultura japonesa, mais
precisamente o anime (dese-
nho animado japonês) e o man-
gá (revista em quadrinho japo-
nesa). Porém, no decorrer da
produção dos mesmos, foram-
se acoplando novas atividades
como o RPG (Role Playing
Game) e os videogames (jogos
eletrônicos).

ANIME FANTASY 2007
DIAS: 27 E 28 DE OUTUBRO, DAS 11 ÀS

20H

ONDE: UNIVERSIDADE ANHEMBI

MORUMBI – CAMPUS BRESSER: RUA

DR. ALMEIDA LIMA 1.134 (PRÓXIMO

AO METRÔ BRESSER-MOOCA)
PREÇO: R$ 10,00 (ANTECIPADO E
CARAVANAS) E R$ 13,00 (NA PORTA)
WWW.ANIMEFANTASY.COM.BR

ANIME

Anime Fantasy homenageia o
desenho ‘Naruto’

DIVULGAÇÃO

Naruto será homenageado pela grande receptividade no Brasil

Concurso de cosplay também está na programação


