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Estado de São Paulo tem 43 candidatos
nikkeis a prefeito nas eleições municipais
Nessas eleições municipais,
segundo levantamento do Jor-
nal Nippak, a comunidade
nikkei participará do pleito
eleitoral com 43 candidatos a
prefeitos e 37 a vice-prefei-
tos, somente no Estado de
São Paulo. Cidades como
Álvares Machado e Bastos –
tradicionais redutos da comu-
nidade nipo-brasileira (578 e
549 quilômetros de São Pau-
lo, respectivamente), terão re-
presentante nikkei no Execu-

tivo. Em Álvares Machado, o
candidato Luiz Takashi
Katsutani (PSDB) concorre
com Juliano Ribeiro Garcia
(DEM), que tem como vice
na chapa o contador Hugo
Yokoyama. Em Bastos, além
do candidato a prefeito Shi-
gueyuki Toyoshima, três dos
quatro candidatos a vice são
nikkeis: Sergio Kakimoto. Já
em Andradina e Pedro de
Toledo, dois nikkeis disputam
as Prefeituras.
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Corações Sujos, o best
seller de Fernando Morais,
foi um dos projetos contem-
plados pela verba de R$
12,45 milhões liberada quar-
ta-feira (dia 24), pelo Ban-
co Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social
(BNDES). O investimento
para o cinema brasileiro no
âmbito da Lei do Audiovi-
sual beneficiou projetos de
São Paulo, Rio de Janeiro e
Pernambuco.

Livro de Fernando
Morais vai ganhar
as telonas
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Em homenagem ao Cente-
nário da Imigração Japone-
sa no Brasil, os pianistas e
alunos, japoneses e brasilei-
ros, da classe especial do
professor e pianista Ciro
Gonçalves Dias Junior, que
mantém curso em São Paulo
há 25 anos, interpretam clás-
sicos da música erudita nes-
te fim de semana (27 e 28),
às 16h, na Pinacoteca
Benedicto Calixto de Santos,
no litoral paulista.

Santos tem Recital
em homenagem
ao Centenário

DIVULGAÇÃO

SIMPÓSIO – O Simpósio
Internacional Brasil-Japão:
Modernização Urbana e
Cultura Contemporânea é o
evento central do Projeto
de Intercâmbio Cultural:

Visões da Cultura Urbana
Contemporânea, projeto
multidisciplinar idealizado e
organizado por Regina
Meyer, professora titular da
FAU-USP, Manabu Fuji-

wara, professor assistente
da Universidade de Kyoto,
Andrea Urushima, pós-
doutoranda da Universida-
de de Kyoto, Raquel Abi-
Samara, pesquisadora/bol-
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sista da Fundação Japão
2007-2008 e Murilo
Jardelino, Relações Institu-
cionais. A palestra de aber-
tura será ministrada pelo
arquiteto Ruy Ohtake.

Separar o lixo doméstico, evi-
tar a sobra de alimentos e
controlar o ar condicionado
foram os principais conselhos
da princesa Takamado do
Japão para os brasileiros se-
guirem e ao mesmo tempo
protegerem a fauna, a flora e
a biodiversidade do Brasil.
Presidente honorária da
BirdLife International (aliança

Princesa Takamado ratifica
projetos socioambientais
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de organizações conservaci-
onistas de mais de 100 paí-
ses), a princesa visitou São
Paulo no último sábado (dia
20), quando deu impulso a
vários projetos da Socieda-
de para a Conservação das
Aves (Save) do Brasil, duran-
te encontro realizado na Fun-
dação Maria Luisa e Oscar
Americano, no Morumbi.

————––—–| pág. 11

A Federação Internacional de
Judô premiará em dinheiro os
países medalhistas no Cam-
peonato Mundial por Equi-
pes, que acontecerá no dia 5
de outubro, no Japão. A me-
dalha de ouro vale US$ 50
mil, a prata US$ 20 mil e o
bronze US$ 15 mil. Um dos
destaque da equipe é o jovem
Charles Chibana (-60 kg),
que faz parte dos planos de
renovação da Confederação
Brasileira de Judô.

Mundial de Judô do
Japão terá prêmio
em dinheiro

Música é destaque
no Pavilhão Japonês
e no Bunkyo

—––—–| págs. 07 e 12

O Pavilhão Japonês reali-
za hoje (27) a sexta apre-
sentação de shakuhachi
(flauta de bambu) com o
mestre Danilo “Baikyo”
Tomic. Os recitais ocorrem
desde abril, no último sá-
bado de cada mês, sempre
às 16h. E para essa apre-
sentação uma surpresa:
Danilo tocará com três
shakuhachis de tamanhos
diferentes, incluindo um
2.1, de tamanho bem maior
que o usual. A programa-
ção musical do Bunkyo
prossegue amanhã (28),
mas no prédio da entida-
de, com a realização do
Concerto aos Domingos
(11h) e apresentações do
grupo Tangue Setsuko
Taikô Dojo (13h) e do
Coral Feminino (16h).

DIVULGAÇÃO



2 JORNAL NIPPAK São Paulo, 27 de setembro de 2008

EDITORA JORNALÍSTICA
UNIÃO NIKKEI LTDA.

CNPJ 02.403.960/0001-28

Rua da Glória, 332 - Liberdade
CEP 01510-000 - São Paulo - SP

Tel. (11) 3208-3977

Fax (11) 3208-5521

E-mail:
jornalnikkei@nikkeyshimbun.com.br

Diretor-Presidente: Raul Takaki
Diretor Responsável: Daniel Takaki

Jornalista Responsável: Takao Miyagui (Mtb. 15.167)

Redator Chefe: Aldo Shiguti
Redação: Afonso José de Sousa
Colaborador: Giuliano Di Sevo

Publicidade:
Tel. (11) 3208-3977
Fax (11) 3341-6476

Periodicidade: semanal
Assinatura semestral: R$ 60,00

jornaldonikkey@yahoo.com.br
www.jornalnippak.com.br

FESTIVAL NO CEAGESP – Com a apresentação de grupos
de danças, karaokê, gastronomia japonesa e presença maciça
do público, o “Festival 100 anos de Imigração Japonesa” agitou
o bairro do Jaguaré no fim de semana passado (dias 20 e 21). O
evento foi promovido pelo Sindicato dos Permissionários em
Centrais de Abastecimento de Alimentos do Estado de São Paulo
(Sincaesp) e pela Companhia de entrepostos e Armazéns Ge-
rais de São Paulo (Ceagesp).

Apresentação do Grupo Kinen Odori

Akio Ogawa, presidente do Instituto Icaro e José Robson Coringa
Bezerra, diretor presidente do Sindicato dos Permissionários em
Centrais de Abastecimento de Alimentos do Estado de São Paulo
(SINCAESP).

Grupo Kassa Odori, da Saúde

Família Mitsuiki de Suzano, da Grande São Paulo

LIGA DE VÔLEI– Dentro
das Comemorações Oficiais do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil, a Liga Nipo-
Brasileira de Vôlei e a Pana-
sonic Panthers, equipe campeã
da Liga Japonesa de Vôlei
masculino profissional, promo-
veram um  jogo comemorati-
vo ao Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil no dia 14
de setembro, no Coopercotia
Atlético Clube. Na preliminar,
a seleção Sub-20 da Liga tam-
bém realizou um jogo amisto-
so contra a equipe do Esporte
Clube Pinheiros (leia mais na
pág 11)

SOFTBOL – Realizado de 11
a 14 de setembro no Taiyo
Thermas Hotel, em GO, o 13º
Torneio de Softbol contou com
a participação de 11 equipes e
foi marcado por um clima de
confraternização. Edson Saito,
Priscila Suzuki C henen e
Gláucia de Paula abrilhanta-
ram o jantar (leia mais na pág
11).

VISITA IMPERIAL – Em visita oficial a São Paulo a prince-
sa Takamado do Japão, presidente honorária da BirdLife Inter-
national, participou de uma palestra no último sábado (dia 20),
na Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, onde deu impul-
so aos vários projetos da Sociedade para a Conservação das
Aves (Save) do Brasil, com sede na capital paulista (leia mais
na pág 4).

Registro da platéia que acompanhou o pronunciamento da princesa Takamado Princesa Takamado

Helena K. Sugiyama (Kenren),
Miriam Naomi Osawa, princesa

Takamado e Mitie Osawa;

A família de Clarice, Luiz, Satoshi e Natsumi Sakoda, Jaqueline
Hara e Miyoko Sakoda, do Jardim Taboão prestigiaram o evento
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Nikkeis disputam Prefeituras em
41 cidades no Estado de SP

Álvares Machado: Luiz
TAKASHI Kitsutani (PSDB). Data
de nascimento: 01/01/55. Ocupa-
ção: Engenheiro

Andradina: JAMIL Akio ONO
(PT). Data de nascimento: 18/08/
60. Ocupação: Vereador X
Valdemar Tadashi ISHIDA (PHS).
Data de nascimento: 19/01/66.
Ocupação: Advogado

Bastos: Shigueyuki
TOYOSHIMA (PP). Data de nas-
cimento: 18/11/34. Ocupação:
Agricultor

Brejo Alegre: Rubens TADAO
Tsosura (PSB). Data de nascimen-
to: 03/01/61. Ocupação: Agricul-
tor

Cafelândia: Paulo Cesar
Nunes Anzai – PAULO JP –
(PDT). Data de nascimento: 26/01/
62. Ocupação: Cabeleireiro e bar-
beiro

Caieiras: Roberto Hamamoto
(DEM) – DR ROBERTO HAMA-
MOTO. Data de nascimento: 10/
01/58. Ocupação: Vereador

Cajati: LUIZ Henrique KOGA
(PSDB). Data de nascimento: 18/
01/67. Ocupação: Empresário

Campo Limpo Paulista: Ar-
mando Hashimoto – DR ARMAN-
DO HASHIMOTO – (PSDB).
Data de nascimento: 05/04/58.
Ocupação: Prefeito

Capão Bonito: ROBERTO
Kazushi TAMURA (PSDB). Data
de nascimento: 14/09/61. Ocupa-
ção: Advogado

Cosmópolis: Paulo Masatoshi
Kuroda – DR PAULO
ORTOPEDISTA – (PRP). Data de
nascimento: 27/04/60. Ocupação:
Médico

Cristais Paulista: HÉLIO
KONDO (PMDB). Data de nasci-
mento: 18/01/61. Ocupação: Ban-
cário e Economista

Diadema: Ricardo Yoshio –
DR. RICARDO YOSHIO –
(PMN). Data de nascimento: 07/
04/53. Ocupação: Médico

Fartura: Paulo Amamura – DR
PAULO AMAMURA – (PMDB).
Data de nascimento: 27/01/62.
Ocupação: Empresário

Gália: Nilton Shigenori Mas-
suda – NITO – (PSB). Data de
nascimento: 19/09/66. Ocupação:
Comerciante

Guaraçaí: Nelson Koizumi
Tanaka – NELSON TANAKA –
(PTB). Data de nascimento: 30/11/
47. Ocupação: Empresário

Guarantã: Iochinori Inoue –
SHINA – (PSB). Data de nasci-
mento: 09/11/48. Ocupação: Em-
presário

Iguape: Antonio Carlos de Al-
meida Misawa – DR MISAWA –
(PTN). Data de nascimento: 24/01/
67. Ocupação: Dentista

Irapuru: Silvio Ushijima – SIL-
VIO – (DEM). Data de nascimen-
to: 07/03/54. Ocupação: Advoga-
do

Ituverava: Mario Takayoshi
Matsubara – MATSUBARA –
(PSDB). Data de nascimento: 13/
01/47. Ocupação: Empresário

Jandira: Henri Hajime Sato –
DR SATO – (PMDB). Data de
nascimento: 19/06/61. Ocupação:
Médico

Mairiporã: Antonio Shigueyu-
ki Aiacyda – AYACIDA – (PSDB).
Data de nascimento: 4/10/49. Ocu-
pação: Prefeito

Mendonça: Cyozi Aizawa –
JAPONÊS – (PP). Data de nasci-
mento: 01/01/45. Ocupação: Co-
merciante

Mirandópolis: Takuo Sunada
– SUNADA – (PMDB). Data de
nascimento: 01/08/47. Ocupação:
Médico

Monte Castelo: Jose Sadao
Koshiyama – SADAO – (PSDB).
Data de nascimento: 22/12/53.
Ocupação: Pecuarista

Nova Independência:
Elizabeth Akemi Morimoto Oguri
– BETH MORIMOTO – (PV).
Data de nascimento: 01/12/53.
Ocupação: Biomédica

Ourinhos: Toshio Misato –
TOSHIO – (PSDB). Data de nas-
cimento: 02/01/57. Ocupação: Pre-
feito

Pacaembu: Chideto Toda –
PAULO TODA – (PTB). Data de
nascimento: 17/09/39. Ocupação:
Pecuarista

Palmeira D’Oeste: Dirço Teruo
Yamamoto – PROFESSOR
DIRÇO – (PMDB). Data de nas-
cimento: 16/03/48. Ocupação: Pro-
fessor

Pedra Bela: Jorge Hidori Orita
– DR JORGE – (DEM). Data de
nascimento: 27/09/57. Ocupação:
Médico

Pedro de Toledo: NELSON
Densho TANAHARA (PSDB).
Data de nascimento: 26/03/52.
Ocupação: Agricultor X Sergio
Yasushi Miyashiro – SERGINHO
– (PSB). Data de nascimento: 12/
02/57. Ocupação: Agricultor

Pereira Barreto: Arnaldo Shi-
gueyuki Enomoto – ARNALDO
ENOMOTO – (PSDB). Data de

nascimento: 01/08/56. Ocupação:
Empresário

Peruibe: Julieta Fujinami
Omuro – JULIETA OMURO –
(PMDB). Data de nascimento: 09/
03/55. Ocupação:Dentista

Pompéia: OSCAR Norio
YASUDA (PP). Data de nascimen-
to: 27/05/58. Ocupação: Servidor
Público

Rafard: MARCIO
MINAMIOKA (PPS) 30/01/74 Ad-
ministrador

Registro: Ines Sati Okuyama
Kawamoto – DRA INÊS – (PSDB).
Data de nascimento: 04/01/55.
Ocupação: Médica

Santa Isabel: Sandra Yoko
Igarasi Barbosa – SANDRA BAR-
BOSA – (PR). Data de nascimen-
to: 29/04/68. Ocupação: Arquite-
ta

São Miguel Arcanjo: Tsuoshi
José Kodawara – ZÉ
KODAWARA – (DEM). Data de
nascimento: 28/09/63. Ocupação:
Produtor Agropecuário

Sete Barras: Nilce Ayako
Miashita – DONA NILCE – (PR).
Data de nascimento: 26/04/50.
Ocupação: Professora

Suzano: Roberto Toyokatsu
Amiyama – TOYO – (PCB). Data
de nascimento: 19/07/52. Ocupa-
ção: Economista

Ubatuba: MAURICIO Hum-
berto Fornari MOROMIZATO
(PT). Data de nascimento: 22/09/
64. Ocupação: Dentista

Valparaíso: Marcos Yukio
Higuchi – MARQUINHO
HIGUCHI – (PSDB). Data de nas-
cimento: 14/01/67. Ocupação: Ve-
terinário

Confira a relação de candidatos nikkeis a prefeitos em SP
A criação da Secretaria de

Eventos para facilitar o trâmi-
te e aprovação de eventos na
cidade de São Paulo é uma das
propostas do candidato a ve-
reador por São Paulo, Rober-
to Mellão (PSC). Ele também
pretende colocar em prática
outros projetos como o caso do
professor que leciona em mais
de duas escolas será autoriza-
ção a trafegar com seu veícu-
lo particular nos dias de rodí-
zio; e a criação de ciclovias nas
avenidas que possuem cantei-
ros, estimulando o transporte
limpo.

Outros planos que o candi-
dato ambiciona são a possibili-
dade de profissionais da saú-
de poderem abater integral-
mente do ISS os materiais uti-
lizados para o bom andamento
de suas funções; bem como o
que todas as secretarias, sub-
prefeituras e autarquias terão
que contratar estagiários uni-
versitários para atuarem em
suas dependências.

De acordo com o candida-
to Roberto Mellão, elaborar
leis, aprová-las e fiscalizar o
prefeito são as principais fun-
ções do vereador, responsável
direto pela inspeção das con-
tas, obras e serviços da pre-
feitura. Entre as atribuições ele
aponta a de fiscalizar se o pos-
to de saúde está atendendo a
população corretamente, se o
medicamento está chegando
ao paciente, se o transporte

público está adequado às ne-
cessidades da população, e se
a canalização do córrego pre-
vista e aprovada pelos verea-
dores foi realmente realizada
de forma correta.

Formação – Comunicólogo
pela Universidade Paulista, pós
em política internacional pela
Escola de Sociologia da USP e
em administração pela FAAP,
o professor Roberto Mellão
iniciou sua vida profissional qua-
se que por acaso, quando em
1985 foi convidado a ser asses-
sor do secretário de coordena-
ção governamental do então
prefeito Jânio Quadros.

Por insistência do ex-pre-
sidente petebista (o visitando
todos os dias), e com uma dose
de talento, convenceu o secre-
tário, o qual nunca tinha conhe-
cido pessoalmente, que pode-
ria ser fundamental para a Pre-
feitura, tanto que o auxiliou na
elaboração da Reforma Admi-
nistrativa. Curiosamente na
época Roberto Mellão era
um entregador de listas tele-
fônicas.

Na vida acadêmica, assu-
miu diversas disciplinas, como
Planejamento Estratégico,
Marketing e Economia e em
2001, foi convidado a exercer
a função de professor na Uni-
versidade Anhembi Morumbi,
onde desde então elabora e
executa programas de treina-
mento para o SENAI, Facul-
dade Sumaré, PUC e ESPM.

ELEIÇÕES

Roberto Mellão pretende
trabalhar em todos os setores

Um número significativo
de eleitores nikkeis especial-
mente os dekasseguis têm co-
laborado para aumento da pro-
cura do requerimento de justi-
ficativa nas eleições de 2008.
Essa constatação está sendo
observada por Erina Koikida
Massuda, chefe da 280ª Zona
Eleitoral do bairro de Capela
do Socorro, zona Sul, que já
foi considerada uma das mai-
ores zonas eleitorais de São
Paulo até 1994.

Segundo ela os dekasse-
guis têm procurado o requeri-
mento no cartório da região
para regularizar a sua situação
eleitoral, fato que geralmente
acontece após o retorno de lon-
gos períodos no Japão. “Por
estarem no exterior essas pes-
soas justificam os votos por
que as eleições não coincidem
com o dia de folga deles. De-
pois que retornam ao Brasil
eles têm 30 dias para preen-
cher o requerimento e anexar
cópias do passaporte e da pas-
sagem de viagem”, explica.

De acordo com Erina Mas-
suda nas eleições deste ano só
o cartório de Capela do Socor-
ro contará com mais de 120
pessoas que vão atuar no plei-
to, incluindo servidores da jus-
tiça eleitoral, funcionários con-
tratados temporariamente, co-
laboradores voluntários e mo-
toristas para o transporte das
urnas e materiais. Além de ser-
vidores para montagem das
393 seções de voto e das 36
mesas de justificativa espalha-
das no bairro.

Além disso, dos cerca de
160 mil eleitores da região, um
fato interessante destacado
pela chefe da 280º Zona Elei-
toral, é que aproximadamente
1244 mesários (70% dos 1788
pessoas necessárias para tra-
balhar nas seções eleitorais),
entre eles nikkeis, são volun-
tários que se inscreveram para

Dekasseguis contribuem para o aumento
da procura por formulário de justificativa

trabalhar na votação. Quanti-
dade essa que ela acredita que
contribuirá para o bom anda-
mento dos trabalhos eleitorais.
“Uma boa parte de voluntári-
os são funcionários públicos
que quando trabalham como
mesários ganham dois dias de
folga, um benefício fácil para
eles tirarem”, esclarece.

Erina Massuda garante que
o projeto Cidade Limpa da
Prefeitura de São Paulo que
proíbe a fixação de banners e
cartazes irregulares, refletiu
no comportamento dos can-
didatos em não ‘sujar’ a ci-
dade e provocou uma redu-
ção drástica com apenas 22
ocorrências este ano, numa
comparação com a propagan-
da irregular de 2006 quando
foram autuados mais de 100
processos de propaganda ir-
regular dos candidatos naque-
la Zona Eleitoral. “No site do
TRE qualquer pessoa pode
fazer uma denúncia de pro-
paganda irregular, desde que
se identifique”, afirma.

A chefe lembra que o pa-
pel da justiça eleitoral é man-
ter a imparcialidade e zelar para
que as eleições ocorram com
tranqüilidade. Afora as ativida-
des rotineiras como alistamen-
to de eleitores em anos eleito-
rais, Erina Massuda ressalta
que cabe à chefia do cartório
administrar, planejar e coorde-
nar todos os preparativos da
montagem das seções eleito-
rais de votação e de justificati-
va, atividades relativas à elei-
ção e apuração dos resultados,
cuja transmissão ocorre ime-
diatamente após o encerra-
mento da votação.

Ela destaca a importante ta-
refa dos policiais militares que
zelam pela realização das elei-
ções, que asseguram desde a
véspera do pleito que as urnas
e materiais não sejam violadas.

(Afonso José de Sousa)

No próximo dia 5, cerca
de 130 milhões de bra-
sileiros aptos a votar

devem ir às urnas para eleger
5.363 prefeitos em todo o País.
De acordo com dados do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) e do
Tribunal Regional Eleitoral
(TRE), São Paulo é o Estado
que concentra o maior Colégio
Eleitoral, com 29.143.285 votan-
tes. Desses, 20. 945.003 são do
interior do Estado e outros 8.
195. 282 têm domicílio eleitoral
na Capital. Cada um desses vo-
tos serão disputados por 1.969
candidatos a prefeitos, 2.016 a
vice-prefeitos e 59.305 postulan-
tes às Câmaras Municipais.

Nessas eleições, segundo
levantamento do Jornal
Nippak, a comunidade nikkei
participará do pleito eleitoral
com 43 candidatos a prefeitos
e 37 a vice-prefeitos, somente
no Estado de São Paulo. Em
Andradina e Pedro de Toledo,
dois candidatos nikkeis estão
no páreo. Já em cidades como
Álvares Machado e Bastos –
tradicionais redutos da comu-
nidade nipo-brasileira (578 e
549 quilômetros de São Paulo,
respectivamente), terão repre-
sentante nikkei no Executivo.
Em Álvares Machado, o can-
didato Luiz Takashi Katsutani
(PSDB) concorre com Juliano
Ribeiro Garcia (DEM), que
tem como vice na chapa o con-
tador Hugo Yokoyama.

Na capital do ovo, três dos
quatro candidatos a vice são
nikkeis: Sergio Kakimoto (do
DEM, vice de Franco Molina),
Wager Mizohata (do PV, vice
de Sônia Maria Lopes) e Yu-
taka Kimura (do PSDB, vice
de Virginia Pereira da Silva
Fernandes). A disputa prome-
te ser acirrada contra o atual
vice e candidato a prefeito, Shi-
gueyuki Toyoshima, do PP.

A candidata Inês Kawamoto faz campanha em Registro ao lado do deputado Samuel Moreira

SUELI CORREA

Por sinal, Toyoshima é tam-
bém o mais velho candidato
nikkei a prefeito no Estado de
São Paulo. Nascido em Varpa
(distrito de Tupã), Toyoshima
completará 74 anos no dia 18
de novembro e pretende usar
a experiência a seu favor.

“Minha principal bandeira é
a manutenção do desenvolvi-
mento econômico de Bastos, que
tem na avicultura sua principal
fonte de renda. Vamos lutar para

que o setor continue crescendo
e gerando empregos”, conta
Toyoshima, que também cum-
priu três mandatos como verea-
dor no município.

Disputa acirrada – “Bastos
possui hoje 17 milhões de aves
e responde por 40% da produ-
ção de ovos do Estado de São
Paulo e 27% da produção naci-
onal”, disse Toyoshima em en-
trevista ao Jornal Nippak. Ape-
sar de afirmar que as comemo-
rações do Centenário da Imigra-
ção Japonesa não devem refle-
tir nos desempenhos dos candi-
datos nikkeis uma vez que os pro-
blemas municipais “são localiza-
dos”, Toyoshima conta que a
história de Bastos está ligada
diretamente à imigração japone-
sa. “Bastos foi colonizada por
imigrantes japoneses e até hoje
a comunidade é bastante atuan-
te. É uma história que precisa
ser preservada”, explica.

História que Registro osten-

ta no título de município “Marco
da Colonização Japonesa” no
Estado de São Paulo, decreto
assinado pelo ex-governador
Geraldo Alckmin. “A presença
japonesa em Registro sempre foi
muito forte, mas procuro não
vincular tanto minha imagem
com a comunidade até porque
meu trabalho também é voltado
para os mais carentes. O mais
importante é que aceitei esse de-
safio e nossa aliança está res-
paldada por nove partidos, além
de contar com apoio do deputa-
do Samuel Moreira e do gover-
nador José Serra. Trata-se de
um trabalho intenso e tenho con-
vicção que será difícil, mas reu-
nimos todas as condições de
vencer essa disputa, que está
bastante acirrada”, observa a
candidata do PSDB à Prefeitu-
ra de Registro, Inês Kawamo-
to, que aparece em segundo lu-
gar nas pesquisas, atrás da
petista Sandra Kennedy.

(Aldo Shiguti)

Toyoshima, de Bastos
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MEIO AMBIENTE

Princesa Takamado ratifica
projetos socioambientais

Separar o lixo doméstico,
evitar a sobra de alimen-
tos e controlar o ar con-

dicionado foram os principais
conselhos da princesa
Takamado do Japão para os
brasileiros seguirem e ao mes-
mo tempo protegerem a fauna,
a flora e a biodiversidade do
Brasil. Presidente honorária da
BirdLife International (aliança
de organizações conservacio-
nistas de mais de 100 países),
a princesa visitou São Paulo no
último sábado (dia 20), quan-
do deu impulso a vários proje-
tos da Sociedade para a Con-
servação das Aves (Save) do
Brasil, durante encontro reali-
zado na Fundação Maria Luisa
e Oscar Americano, no Mo-
rumbi.

De acordo com a presiden-
te da Save Brasil, Jaqueline
Goerk, sua alteza real e o pres-
tígio que tem, ratificou proje-
tos para mostrar para a socie-
dade brasileira que existe uma
organização que está traba-
lhando em defesa da nature-
za. Para a dirigente é impor-
tante a população brasileira
ajudar na conservação da
fauna e da flora “O papel de
cada um de nós é fazer o que
for possível, seja com recur-
sos ou com ações. Todos pre-
cisam se engajar, porque eu
acho que já perceberam os
efeitos de não conservar o
meio ambiente, o clima, e a
degradação ambiental no mun-
do”, esclarece.

Jaqueline Goerk adianta
que em termos de degradação
ambiental o Brasil é o primei-
ro colocado no mundo do trá-
fico ilegal de espécies de aves
ameaçadas de extinção, da
derrubada de florestas, e de
queimadas, com isso tem o pior
ranking entre todos os países.
“Existem alguns esforços que
estão sendo feitos, mas os de-
safios são enormes, uma enti-
dade como a nossa pode fazer
algumas coisas, mas precisa-
mos de muito mais pessoas pra

fazer a diferença”, ressalta.
A Save Brasil está desen-

volvendo dez projetos ao lon-
go da costa brasileira, desde o
Ceará até o Rio Grande do Sul,
como a Chapada do Araripe
(Ceará); a Serra do Urubu
(Pernambuco); o Murici
(Alagoas); a Serra das Lontras
e a Boa Nova, ambas na
Bahia; Pindobas (Espírito San-
to); Maçandaba (Rio de Janei-
ro); o Pampa (Rio Grande do
Sul); entre outros. “O objetivo
é conservar a flora e a fauna
com enfoque nas aves por que
elas permitem definir as estra-
tégias que a gente vai traçar,
mas a conservação do meio
ambiente é de suma importân-
cia e todos têm que colaborar
com o desenvolvimento das
comunidades de um entorno”,
explica a presidente.

Jaqueline Goerk revela que
grande parte dos apoiadores
dessa organização da socieda-
de civil sem fins lucrativos e
dirigida para a conservação
das aves brasileiras, é de fora
do Brasil. “Recentemente
aprovamos um projeto com o
Governo Federal e buscamos

apoio no Brasil para a realiza-
ção dos nossos planos”, ante-
cipa.

Autoridades – Algumas au-
toridades participaram do en-
contro como o cônsul geral
adjunto do Japão Jiro Maruha-
shi, o secretário municipal do
Verde e do Meio Ambiente,
Eduardo Jorge Martins Alves
Sobrinho e o vereador Aurélio
Nomura que destacou a con-
tribuição dos imigrantes no
Brasil e o projeto Una-Lontras
que dá um alento para ameni-
zar e dar uma luz para a pre-
servação da fauna e da flora
brasileira, bem como o uso ra-
cional da terra. “A presença
dela coroa os projetos no Bra-
sil, um país que estará presen-
te neste milênio como partici-
pante ativo na preservação
ambiental”, avalia.

O secretário Eduardo Jor-
ge que representou o prefeito
Gilberto Kassab, disse que a
presença da BirdLife para os
11 mil habitantes de São Paulo
tem um significado muito gran-
de na cidade, uma vez que a
presença das aves demonstra

a sagrada conservação ambi-
ental. Ao presentear a prince-
sa com um livro ilustrado com
135 aves que vivem no Par-
que Ibirapuera, ele arrancou
gargalhadas da platéia ao lem-
brar do protesto de um cida-
dão enviado ao seu gabinete
reclamando de um sabiá que
cantava muito cedo próximo da
sua casa. “Mandei um ofício
para o sabiá cantar no horário
de Verão”, completou sorrin-
do.

A Save com sede na capi-
tal paulista, representa a alian-
ça BirdLife International no
Brasil e compartilha suas pri-
oridades, políticas e programas
de conservação. No país a
entidade iniciou um programa
em 2000 após identificar a ne-
cessidade de ações em deter-
minadas áreas para evitar a
extinção de aves criticamente
ameaçadas. Com isso foi cri-
ado o programa do Brasil da
BirdLife, que em 2004 criou a
Save Brasil.

Fontes: Presidente da Save Bra-
sil, Jaqueline Goerk 3815-2862/
0343 www.savebrasil.org.br

A princesa Takamado, que esteve no Brasil, é presidente honorária da Birdlife International
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O nacionalista convicto
Taro Aso, de 68 anos, foi pro-
clamado quarta-feira (dia 24),
como o novo primeiro-ministro
do Japão pela maioria dos vo-
tos obtida na Câmara Baixa
japonesa, cujo resultado preva-
leceu sobre a votação contrá-
ria no Senado, informou a
agência local “Kyodo”. Presi-
dente do Partido Liberal-De-
mocrata (PLD), Taro Aso
substitui o então premier Yasuo
Fukuda, 72, que renunciou no
último dia 1º de setembro por
dificuldades para governar por
causa da oposição no Senado.

Dos 477 votos da Câmara
dos Deputados, 337 foram para
Taro Aso e 117 para Ichiro
Ozawa, de 66 anos e líder do
opositor Partido Democrático
(PD). Ozawa venceu no Se-
nado, mas um comitê parla-
mentar conjunto proclamou
Aso primeiro-ministro, pela
prevalência da Câmara Baixa
frente à Alta estipulada pela
Constituição.

A opinião pública japonesa

de um modo geral vê em Aso
a autoridade que Fukuda não
possuía. Taso ganhou reputa-
ção de ‘falcão’ na política ex-
terna quando foi chefe da di-
plomacia entre 2005 e 2007,
depois de ocupar várias pas-
tas. Ele defende a aliança com
os Estados Unidos, o reforço
do poderia militar nacional e
seguir firme ante à China, ape-
sar de reconhecer que Tóquio
e Pequim devem “prosperar
juntos”. Antiliberal na econo-
mia, defende a reativação me-
diante o gasto público.

PLD – Taro Aso foi eleito
para a presidência do PLD ao
receber os votos de 351 dos
527 dirigentes do partido con-
vocados para escolher seu
novo líder. O ex-ministro das
Relações Exteriores venceu
com facilidade os outros qua-
tro candidatos à presidência
do partido, que governa o Ja-
pão praticamente sem inter-
rupção há mais de 50 anos.
“Agora estamos na linha de
partida, frente a novas dificul-
dades. Meu dever é respon-
der às expectativas do povo”,
destacou Aso depois de sua
eleição ante os quadros parti-
dários.

Aso centrou sua campanha
no reforço do peso político e
militar do Japão, e na aposta
em um plano de reativação
adotado por seu predecessor
para sustentar a economia ja-
ponesa ameaçada por uma
recessão. Ele também prome-
teu revisar um plano de co-
bertura médica instaurado por
Fukuda, que provocou uma

POLÍTICA

Taro Aso é o novo primeiro-ministro do Japão
alta das contribuições das pes-
soas de terceira idade. Essa
medida, rejeitada por um elei-
torado japonês que está enve-
lhecendo, fez cair a populari-
dade de Fukuda que comple-
taria um ano no cargo na últi-
ma quinta-feira (dia 25).

Fã de manga e campeão
de tiro – Além de ser polêmi-
co e ter língua afiada, o novo
primeiro-ministro japonês,
Taro Aso, é campeão de tiro,
fã de quadrinhos japoneses e
não perde uma boa piada,
mesmo que lhe traga proble-
mas políticos. Aso foi mem-
bro da equipe japonesa de tiro
esportivo na Olimpíada do
Canadá, em 1976, já foi
flagrado por uma câmera len-
do “mangás” no aeroporto de
Tóquio e é tratado como ídolo
pelos fãs dos quadrinhos ja-
poneses. Em 2007, teve de se
desculpar por piadas sobre o
mal de Alzheimer feitas num
país envelhecido e tradicional-
mente reverente às antigas
gerações.

O primeiro-ministro Taro Aso

REPRODUÇÃO

A comunidade nipo-brasilei-
ra e a área médica de São
Paulo perderam um grande
profissional na última quarta-
feira (dia 24 de setembro).
Faleceu na capital paulista, o
doutor Kozo Nakano, Diretor
do Excimer Laser do Hospital
Santa Cruz. O médico deixa
esposa, filhos, genros e neto.

O corpo foi trasladado
quinta-feira (dia 25), do veló-
rio da Beneficência Portugue-
sa para o Crematório da Vila
Alpina, Zona Leste de São
Paulo. A missa de 7º dia será
realizada terça-feira (dia 30 de
setembro), às 19h30, na igreja
São Francisco de Assis, na Rua
Borges Lagoa, 1209 – Vila

Clementino – São Paulo –
Fone: 5575-8708. O oftalmo-
logista Kozo Nakano se for-
mou pela Escola Paulista de
Medicina, atual Universidade
Federal de São Paulo
(Unifesp), e também era Pre-
sidente da Cooeso-paulistana.

FALECIMENTO

Comunidade nikkei perde
Kozo Nakano

REPRODUÇÃO

Com o objetivo
de fornecer infor-
mações e orienta-
ções minuciosas
sobre as questões
t r a b a l h i s t a s ,
previdenciárias e
outras de suma im-
portância para a
comunidade nipo-
brasileira que pre-
tende trabalhar no
Japão, o Centro de
Informação e Apoio ao Traba-
lhador no Exterior (Ciate), re-
alizará no dia 12 de outubro no
Nikkey Palace Hotel um en-
contro com seus colaborado-
res regionais.

De acordo com o presiden-
te Masato Ninomiya o evento
será um curso de reciclagem
para os colaboradores que
contará com a participação
especial de vários especialis-
tas, entre eles Leila Navarro,
renomada especialista em auto
e comportamento humano que
já esteve no Japão três vezes
palestrando para dekasseguis.
“Estamos prevendo uma par-
ticipação de 200 e até 300 pes-
soas no evento”, avalia.

O encontro que conta com
uma série de palestras será
aberto às 10h com a palestra
do professor Kimihiro
Tsumura da Universidade Ha-
mamatsu Gakuin que com
base numa pesquisa falará so-
bre o Trabalho Ilegal de Me-
nores Brasileiros de 14 e 15
anos no Japão. Em seguida o
cônsul Hideo Kato do Consu-
lado Geral do Japão em São
Paulo e especialista em drogas
falará às 11h sobre drogas en-
volvendo estrangeiros no Ja-
pão, inclusive nikkeis.

Às 13h a acadêmica Flávia
Tyemi Yanase que desde os 6
anos de idade está no Japão
onde estudou o primário, giná-
sio e atualmente cursando fa-
culdade, abordará experiênci-
as de filha de dekasségui numa
universidade japonesa. “Ela é
uma nikkei mestiça e fala muito
bem japonês. Esse é um gran-
de exemplo de que uma crian-
ça nikkei pode galgar todos os
passos numa escola japonesa
e chegar a universidade”, ava-
lia Masato Ninomiya.

Outros profissionais darão
seqüência ao evento como
Tatsuo Murakami, represen-
tante do Ministério da Saúde,
Trabalho e Bem Estar Social
do Japão que discutirá às 14h
a estrutura de previdência e
seguro médico do Japão – pro-
cedimento de inscrição dos
estrangeiros residentes no Ja-
pão. Segundo o presidente do
Ciate uma semana antes o re-
presentante virá ao Brasil para
negociar com o governo um
acordo de previdência.

Roger Katsuji Kayasima, de
Mogi das Cruzes falará sobre
Dekasségui Empreendedor às
15h; às 15h40 com o relato de
experiências de trabalho no
Japão de Seiya Toji, um japo-
nês que morou muito tempo no
Brasil e aos 60 anos foi traba-

lhar no Japão onde durante cin-
co anos sofreu com o desem-
prego. Marisa Ishiyama que
mora no Japão há 14 anos tam-
bém contará sua experiência
no arquipélago onde há seis
anos perdeu um filho com 9
anos afogado numa piscina e
ninguém queria fazer nada por
ela. “Apresentamos um advo-
gado pra ela, uma ação foi
movida, não ganhou, mas fez
acordo e recebeu uma indeni-
zação, um caso raríssimo”, res-
salta.

Desde 1992 o Ciate tem
prestado assessoria para a co-
munidade nipo-brasileira e este
ano o presidente anunciou que
o órgão completa 16 anos de
atuação. “Fizemos um traba-
lho de conscientização. No iní-
cio muita gente foi enganada,
fato que diminuiu não por cau-
sa do Ciate, mas os brasileiros
estão mais inteligentes e é di-
fícil enganá-los”, destaca.

Colaboradores – O grupo de
colaborares é formado por 16
pessoas de várias cidade do
Interior de São Paulo, Minas
Gerais, Paraná e Rio de Janei-
ro. A lista é formada por
Alberto Shiguenobu Otaki,
Moema – São Paulo; Ana Re-
gina Kusano, Presidente Pru-
dente/SP; Carolina Matsumura
Kodato, São José dos Cam-
pos/SP; Cylene Yoshiko
Tutumida Yoshida, Maringá –
PR; Elizete Kayo Kozuma,
Londrina – PR; Lina Harumi
Shimizu, Registro/SP; Luiz
Righini, Ribeirão Preto/SP; e
Maria Helena Sato, Ourinhos/
SP.

Além de Roger Katsuji
Kayasima, Mogi das Cruzes/
SP; Paulo Masayoshi Abe, São
José do Rio Preto/SP; Regina
Mitiko Nakayama, Curitiba –
PR; Reinaldo Takashi
Katsumata, Suzano/SP; Rena-
ta Maria Hanada Yoshii, Cam-
pinas/SP; Sérgio Kenji
Kakimoto, Bastos/SP; Timóteo
Hiroki Kaji, Belo Horizonte/
MG; e Yoshiaki Ikuta, Papu-
caia – RJ.

Haverá tradução simultâ-
nea durante o evento.

ENCONTRO DOS
COLABORADORES
REGIONAIS DO CIATE – 2008
QUANDO: DIA 12 DE OUTUBRO DE 2008
(DOMINGO)
HORÁRIO: DAS 9H ÀS 19H
ONDE: NIKKEI PALACE HOTEL RUA

GALVÃO BUENO, 425 - LIBERDADE – SP
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÃO:
(11) 3207-9014 (VAGAS LIMITADAS)
ENTRADA GRATUITA

COMUNIDADE

Ciate reúne colaboradores
regionais em evento em SP

Ex-dekasseguis farão palestras

DIVULGAÇÃO
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CIDADES/SANTOS

Recital de Piano homenageia
100 Anos da Imigração Japonesa

CIDADES/EMBU

Festival de Flores e Plantas
prossegue neste fim de semana

Um portal em comemora-
ção ao Centenário da Imigra-
ção Japonesa recebe os visi-
tantes do Festival de Flores e
Plantas de Embu das Artes
(distante cerca de 27 km de
São Paulo), que prossegue nes-
te fim de semana (27 e 28), no
Parque do Lago Francisco
Rizzo. A simbologia da cons-
trução vazada remete e feste-
ja o acolhimento de braços
abertos pelos brasileiros na
época da chegada dos imigran-
tes ao país. Jardins com os
mapas do Brasil e do Japão
completam a receptividade.

Nas prateleiras, mais de 90
espécies de flores e plantas de
todas as cores enfeitam o
galpão de 400m² e enchem os
olhos do público, que tem opor-
tunidade de adquirir produtos a
preços acessíveis e receber di-
cas de cultivo das plantas. No
paisagismo, chamam atenção a
decoração dos ambientes com
ikebana, o orquidário com ar-
ranjos em tronco de árvore e a
coleção de mais de 20 bonsai,
especialmente cedida para o
evento. Destaque para um pi-
nheiro de 60 anos de idade.

A 6ª edição do Festival de
Flores e Plantas de Embu das
Artes, que este ano comemora
o Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil, tem como
principal objetivo alertar para a
consciência ecológica. Dentro
do tema “Uma Proposta de
Estilo de Vida Saudável e Sus-
tentável”, o Jardim Karesansui,
por exemplo, substitui a água
por pedras que expressam no
abstrato lago e cascata.

A cultura japonesa está bem
representada e viva no festi-
val pelas apresentações cultu-
rais de danças folclóricas, rock
japonês, tambores de taiko, te-
atro kabuki, oficinas de cultivo
e tratamento de orquídeas,
agricultura urbana com forta-
lecimento do solo, mangá, pa-
pagaio e pipamodelismo, entre
outras manifestações, além da
gastronomia oriental. O festi-
val é palco, ainda, da exposi-
ção Arte ao Vivo, com artistas
da Feira de Embu das Artes
criando suas obras no local.

Maria Fumaça – Ainda den-
tro das tradições japonesas, o
festival apresenta uma estátua
esculpida em pedra sabão pelo

artista Mário C. Ramos retra-
tando Ninomiya Sontoku (1787-
1856), um proeminente líder
agrário, filósofo, moralista e
economista do Japão do século
19. E para afastar a chuva e
trazer um dia ensolarado, o Teru
teru bozo, boneco feito de pano
ou papel, fica pendurado duran-
te todo o evento.

Uma réplica da Maria Fu-
maça faz o transporte gratuito
de turistas do Parque do Lago
Francisco Rizzo até a Fonte
dos Jesuítas, um local privile-
giado com remanescentes de
Mata Atlântica. Sua nascente
de água mineral é uma das
mais antigas do Brasil.

Além dos inúmeros atrati-
vos, o visitante ainda conta
com estacionamento, carri-
nhos, guarda-volumes e paga-
mento da compra de flores e
plantas com os cartões de cré-
dito Mastercard e Visanet. A
entrada é gratuita.

PROGRAMAÇÃO

Dia 27/09 (HOJE)
11h – Premiação Concur-

so “Se as flores falassem”
13h – Dança Folclórica Ja-

ponesa
14h – Folias de Picadeiro

do Palhaço Pirulitus
15h – Tamashii Tambores

de Taiko
16h – Teatro Kabuki
16h30 – Banda Animadess

(cultura japonesa)
Dia 28/09 (DOMINGO)
12h – Apresentação da

Banda Municipal de Embu
13h – Instituto Maruyama

e Takemussu de Aikido (arte
marcial)

13h30 – Apresentação
Musical “Son de Los Andes”

14h – Folias de Picadeiro
do Palhaço Pirulitus

15h – Dança do Ventre
16h – Grupo Himawari

(Taiko; Odori Nihon Buyo e
Karatê)

* As oficinas acontecerão
ao longo do dia.

6º FESTIVAL DE FLORES E
PLANTAS DE EMBU
QUANDO: DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO,
DAS 9 ÀS 18H

ONDE: PARQUE DO LAGO FRANCISCO

RIZZO (RUA ALBERTO GIOSA, 300 –
CENTRO – EMBU-SP)
ENTRADA FRANCA

Exposição reúne mais de 90 espécies de flores e plantas

DIVULGAÇÃO

De 10 a 13 de setembro,
aconteceu em Manaus (AM)
a 4º Feira Internacional da
Amazônia (FIAM), um dos
eventos de maior destaque no
país e que possibilitada a divul-
gação das potencialidades da
região para novos investimen-
tos, tanto nacionais quanto es-
trangeiros.

O evento teve participação
do presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva, da
ministra-chefe da Casa Civil,
Dilma Rousseff, e de vários
ministros. Além deles, partici-
param também empresários,
senadores, deputados, gover-
nadores e ainda representan-
tes de 31 países, incluindo toda
a América do Sul, Estados
Unidos, Alemanha, Reino Uni-
do, África do Sul, Índia, China
e Japão.

Criada em 1967, a Zona
Franca de Manaus (ZFM) foi
idealizada para estimular o pro-
cesso de industrialização na
região, já que se trata de uma

CIDADES/MANAUS

Feira Internacional da Amazônia atrai novos investidores

Em homenagem ao Cen-
tenário da Imigração
Japonesa no Brasil, os

pianistas e alunos, japoneses e
brasileiros, da classe especial
do professor e pianista Ciro
Gonçalves Dias Junior, que
mantém curso em São Paulo
há 25 anos, interpretam clás-
sicos da música erudita neste
fim de semana (27 e 28), às
16h, na Pinacoteca Benedicto
Calixto de Santos, no litoral
paulista. O objetivo é aproxi-
mar o público em geral da
música clássica.

Entre os pianistas, destaque
para as jovens Kasane Nishi-
zawa, Kanon Yonemura, Nara
Imoto e Mei Numazawa, que
deram um recital a convite do
Mube (Museu Brasileiro de
Escultura), em julho, mostran-
do seus talentos com grande
sucesso.

Hoje apresentam-se  Kasane
Nishizawa, Kanon Yonemura,
Nana Imoto, Mei Numazawa,
Chiemi Numazawa, Koyumi
Imoto, Michiko Koji, Hiroko
Yamaji, Masao Daigo e  Lucas
dos Santos Gonçalves.

Interpretando obras de J. S.
Bach, W. F. Bach, Purcell,
Mozart, Haydn, Villa-Lobos,
Mignone, Lorenzo Fernandez,
Souza Lima e uma série de obras
de Liszt: Valsa Esquecida, Um

Ciro Gonçalves Dias Junior. Já
se apresentou em São Paulo e
também em Santos nas audi-
ções de seu professor.

Nana Imoto nasceu em
Nagoya (Aichi) - Japão, em
1997. Aos cinco anos come-
çou a estudar piano. Veio para
o Brasil, onde estuda desde
2006 com Ciro Gonçalves Dias
Junior. Participa de audições
de seu professor.

Mei Numazawa nasceu em
1997 em Shizuoka, Japão. Aos
quatro anos, iniciou musicali-
zação na “Yamaha Music
School”. Em 2004 veio para o
Brasil e estuda com Ciro Gon-
çalves Dias Junior desde 2005.
Mei tocou durante as ilustra-
ções da conferência de seu
professor, “Um Passeio da
Criança pela Música Brasilei-
ra”, promovida pelo “Centro
de Música Brasileira” em Se-
tembro de 2005. Tem tocado
nas audições anuais de seu.

RECITAL DE PIANO
QUANDO: DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO

(SÁBADO E DOMINGO), ÀS 16H

ONDE: PINACOTECA BENEDICTO

CALIXTO (AV. BARTOLOMEU DE

GUSMÃO 15, SANTOS, SP)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 13/3288-2260
E-MAIL: BCALIXTO@UOL.COM.BR.
SITE: WWW.PINACOTECA.UNISANTA.BR

Kasane Nishizawa, Kanon Yonemura, Nara Imoto e Mei Numazawa

DIVULGAÇÃO

Suspiro, Dança dos Anões e Rap-
sódia Húngara n°15 (“Racoksy”),
“Prelúdios” de Rachmanionoff e
“Miroirs” de Ravel.

No domingo apresentam-se
Kana Ambiru, Nanami Okubo,
Minami Uchida, Nami Ambiru,
Riko Kawabata, Hiroko
Adachi, Neusa Maria Lopes
Martins, Rena Hirao, Ai Yasaki
Kusamura e Noriko Yoshida.

Interpretando obras de
César Franck, Leopold Mozart,
Albeniz, Granados, Pade-
rewski, Villa-Lobos, Artur
Napoleão, Carlos Gomes,
Lorenzo Fernadez, Fructuoso
Vianna e uma série de Chopin:
Improviso op. 29, Fantasia-
Improviso 0p.66-póst., Notur-

no op.9 n°2 e a Balada n°1, em
sol menor, opus 23.

Quem são elas – Kasane
Nishizawa nasceu em Ôtsu
(Shiga) - Japão, em 1999. Aos
cinco anos de idade começou
a aprender música. Veio para
o Brasil em 2005, e no ano se-
guinte, iniciou seus estudos de
piano com Ciro Gonçalves
Dias Junior. Tem se apresen-
tado nas audições do profes-
sor no “MuBE” e tocou em
Santos em recital na “Pinaco-
teca BenedictoCalixto”.

Kanon Yonemura nasceu
em Saitama - Japão, em 1997.
Veio ao Brasil e começou a
estudar piano em 2004 com

CIDADES/MIRACATU

Prefeitura inaugura UBS com ajuda do Japão
A Prefeitura de Miracatu

(distante cerca de 180 km da
Capital) realizou ontem (26)
cerimônia de inauguração de
sua nova Unidade Básica de
Saúde (UBS). Estiveram pre-
sentes na solenidade o Chefe
de Gabinete da Prefeitura,
Newton Takeshi Sioia, e o côn-

sul geral do Japão em São Pau-
lo, Masuo Nishibayashi, entre
outras autoridades.

A construção da nova UBS
foi possível graças à coopera-
ção econômica no valor apro-
ximado de R$ 139 mil doado
pelo governo japonês através
do Programa de Assistência a

Projetos Comunitários e de
Segurança Humana (APC).

A UBS, que oferecerá tam-
bém atendimento odontológico,
está localizada na zona rural do
distrito de Oliveira Barros, a 10
km do centro da cidade, cuja
população é formada por mo-
radores de baixa renda.

O Consulado Geral do Ja-
pão em Curitiba firmou o con-
trato de doação com a Prefei-
tura Municipal de São Sebas-
tião da Amoreira no Estado do
Paraná. O contrato disponibi-
lizará recursos no valor de US$
76.191,00 para a construção
da nova clínica municipal de
fisioterapia e a aquisição de
equipamentos modernos para
tratamento fisioterápico.

A clínica atual, além de es-
tar funcionando num prédio
antigo e inadequado como es-

tabelecimento de saúde públi-
ca, sofre da carência de equi-
pamentos modernos para tra-
tamento fisioterápico. Esta si-
tuação da clínica tem prolonga-
do o tempo de espera dos paci-
entes e dificultado em realizar
tratamentos eficazes, e, com
esse motivo, é imensa a neces-
sidade de construir uma nova
clínica de fisioterapia e adquirir
equipamentos modernos.

A construção da nova clí-
nica e a aquisição desses equi-
pamentos possibilitarão o avan-

CIDADES/SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

Prefeitura recebe doação do governo japonês
ço no nível de tratamento fisi-
oterápico no município e tam-
bém contribuirão na promoção
de saúde dos moradores. A
cerimônia de assinatura do
contrato ocorreu no dia 23, no
Consulado.

A doação foi viabilizada
através do Programa de Assis-
tência a Projetos Comunitários
do Governo Japonês (Progra-
ma APC), cujos recursos pro-
vêm dos impostos pagos pelo
povo japonês e que visa promo-
ver auxílio no campo sócio-eco-

nômico aos países em desen-
volvimento, por meio de ações
nas áreas de educação básica,
capacitação profissional, saúde
e bem-estar social.

Em vista da comemoração
ao “Ano do Intercâmbio Ja-
pão-Brasil”/Centenário da imi-
gração japonesa no Brasil em
2008, o Consulado Geral do
Japão em Curitiba tem se em-
penhado para estreitar ainda
mais a relação bilateral e esta
doação também é o resultado
deste empenho

ciais. “A Feira contribui enor-
memente para divulgar o po-
tencial econômico da Amazô-
nia brasileira”, disse ele.

Dilma Rouseff também de-
clarou otimismo com os resul-
tados econômicos e sociais
proporcionados pela ZFM e
declarou um futuro próspero
para o país com participação
efetiva do estado.  “A Amazô-
nia terá para o Brasil, nos pró-
ximos anos, papel estratégico.
O desenvolvimento da região
é um dos focos desse Gover-
no”, ressaltou a ministra.

A cidade de Manaus é uma
das maiores importadoras bra-
sileiras e junto com São Paulo
são responsáveis por mais de
10 % das compras feitas pelo
Brasil no Exterior. No primei-
ro semestre deste ano, a capi-
tal da Amazônia importou US$
4,53 bilhões em produtos es-
trangeiros segundo dados di-
vulgados pelo MDIC.
(Thâmara Kaoru, especial
para o Jornal Nippak)

área de livre comércio. Sendo
assim, para divulgar esta ca-
pacidade da Amazônia, o Mi-
nistério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior
(MDIC), por intermédio da
Superintendência da Zona
Franca de Manaus (Suframa),
idealizaram uma feira
expositiva para atrair investi-
dores, estimular a exportação,

promover oportunidades de
negócios, além de explorar o
turismo e as parcerias acadê-
mico-científicas.

Para o ministro do Desen-
volvimento Miguel Jorge, a
FIAM é uma vitrine que mos-
tra os processos que transfor-
maram a ZFM num modelo de
desenvolvimento para a dimi-
nuição das desigualdades so-

Presidente Lula e ministros do governo na cerimônia de abertura
da FIAM

DIVULGAÇÃO
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Profissionais nikkeis participam
de seminário em Luanda

Osuperintendente Milton
Ozaki e o engenheiro
Fumio Araki, ambos da

Sociedade Brasileira e Japone-
sa de Beneficência Santa
Cruz, foram os dois únicos pro-
fissionais nipo-brasileiros indi-
cados pela representação da
JICA no Brasil para participar
do Segundo Seminário de Atu-
alização em Administração
Hospitalar e da Gestão da Ma-
nutenção de Equipamentos, re-
alizados entre julho e agosto de
2008, em diversas unidades
hospitalares da cidade de Lu-
anda, em Angola (África).

Na ocasião Milton Ozaki e
Fumio Araki realizaram visitas
técnicas e avaliações de equi-
pamentos hospitalares (doados
pelo governo japonês), respec-
tivamente, no Hospital Josina
Machel, na Maternidade
Lucrecia Paim e em 13 cen-
tros de saúde da cidade. As
unidades também tiveram aju-
da na reforma de suas infra-
estruturas. Os eventos fizeram
parte do programa de coope-
ração e parceria entre os go-
vernos do Japão, Brasil e An-
gola, com o objetivo de capa-
citar os recursos humanos, na
área da administração hospi-
talar daquele país africano.

O convite, formalizado em
dezembro de 2007, para Mil-
ton Ozaki e Fumio Araki parti-
cipar dos dois acontecimentos,
foi influenciado pela primeira
visita que o superintendente
fez à Luanda em março do ano
passado, quando diagnosticou
o desenvolvimento do sistema
de saúde, sobretudo uma ava-
liação do investimento de US$
40 milhões do governo japonês
para a reforma e doação de
equipamentos ao Hospital
Josina Machel e da Materni-
dade Lucrecia Paim, referên-
cias do Ministério da Saúde do
governo angolano. As unida-
des precisavam de investimen-
tos em virtude do término da
guerra civil naquele país em
2002.

No retorno à Luanda, Mil-
ton Ozaki responsável pelo

rios novos sem uso por não
pertencerem às especialidades
de alguns centros de saúde;
equipamentos parados por
causa de fios soltos e baterias
vencidas; e até microscópios
Nikon e outras peças de labo-
ratórios danificados por mau
uso e falta de limpeza e con-
servação. Infiltrações e umi-
dades também foram encon-
tradas.

Para Fumio Araki antes de
fazer a doação, deveria ter
sido feito um levantamento das
necessidades e um treinamen-
to prévio dos profissionais, e
não esperar sete anos para
constatar a situação atual. “O
levantamento que eu fiz des-
pertou o que os participantes
não perceberam com o tem-
po, um dos médicos se levan-
tou e chamou a atenção dos
colegas ao falar que precisa-
va vir um engenheiro de fora
para mostrar uma coisa tão
simples e primária ?”, revelou.

Capacitação – Após o levan-
tamento das inúmeras irregu-
laridades constatadas, Milton
Ozaki e Fumio Araki sugeriram
uma série de medidas entre
elas a criação de uma central
de manutenção com técnicos
treinados e capacitados para
dar suporte técnico às institui-
ções; elaboração urgente de
inventários e cadastros de equi-
pamentos e instalações;
especificação dos equipamen-
tos e instalações de acordo
com o perfil e especialidades
de cada unidade hospitalar; e
as implantações da educação
continuada com treinamentos
periódicos e do sistema de qua-
lidade nas instituições basea-
do no “5S”.

O encaminhamento de pe-
ritos brasileiros indicados pela
JICA contou com o apoio do
Ministério das Relações Exte-
riores do Brasil, através da
Agência Brasileira de Coope-
ração (ABC), que forneceu o
passaporte oficial de serviço do
Governo brasileiro durante a
viagem.

seminário, capacitou cerca de
cem profissionais na área de
administração hospitalar. Ele
avaliou como imprescindível
um trabalho maior de consci-
entização na área de adminis-
tração de hospitais e gerência
comunitária de saúde. O trei-
namento que contou com um
programa de aulas e ativida-
des práticas estabelecido em
2007, teve como temas as ges-
tões da mudança organizacio-
nal; de recursos humanos e fi-
nanceiros; de materiais e me-
dicamentos; além de indicado-
res para manutenção de equi-
pamentos hospitalares.

Milton Ozaki não teve dú-
vidas de que o treinamento
ministrado atendeu as expec-
tativas dos participantes. “Eu
fiquei muito contente com o
resultado positivo por que os
participantes colocaram que a
aplicabilidade das atividades
será muito importante para
eles. Eles fizeram várias soli-
citações de novos seminários
para que possam ser capaci-
tados, treinados e melhorar a
administração hospitalar de
Angola”, explicou.

Para o superintendente o
maior ganho conquistado com
o seminário foi da conscienti-
zação dos gestores da impor-
tância dos conceitos de admi-
nistração hospitalar. Ao perce-
ber uma carência nesses con-
ceitos, ele acredita que conse-

guiu mostrar aos profissionais
que é necessário seguí-los,
para que o processo de gestão
das unidades hospitalares pos-
sa ser otimizado. “Por ser mui-
to específico, os gestores das
unidades precisam saber os
conceitos para oferecer aos
pacientes e usuários o melhor
resultado”, esclarece.

Inspeções – As visitas técni-
cas e avaliações de equipa-
mentos hospitalares foram re-
alizadas por Fumio Araki, que
concluiu como desanimador o
resultado do relatório técnico
enviado para o governo japo-
nês e para a JICA. O enge-
nheiro constatou muitas irregu-
laridades, como quantidade de
equipamentos inferiores aos da
lista original das doações efe-
tuadas. Segundo os administra-
dores dos estabelecimentos,
muitos aparelhos foram extra-
viados, sucateados e substituí-
dos, porém sem a baixa da
documentação.

Outros problemas verifica-
dos foram à falta de manuten-
ção básica de equipamentos
inoperantes; inexistências de
manuais técnicos, especifica-
ções e catálogos dos apare-
lhos; e de profissionais treina-
dos e capacitados para reali-
zar a manutenção dos equipa-
mentos, muitos deles mal utili-
zados e mal instalados. Além
de vários aparelhos e acessó-

Fumio Araki e Milton Ozaki, do Hospital Santa Cruz
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BOLSISTAS

Consulado e Abmon realizam
Tarde de Orientação

O Consulado Geral do Ja-
pão em São Paulo, através de
seu Departamento Cultural, e
a Abmon (Associação dos Bol-
sistas do Governo Japonês –
Monbukagakusho) realizaram
no último dia 19 a Tarde de
Orientação aos novos bolsistas
do Mext (Ministério da Educa-
ção, Cultura, Esportes, Ciência
e Tecnologia) 2008. Os seis
novos bolsistas, que embarcam
no início de outubro, foram con-
templados com as bolsas de
estudos para Pós-graduação (3
pesquisadores), Treinamento
para Professores do Ensino
Fundamental e/ou Médio (2
professores) e Língua e Cultu-
ra Japonesa (1 universitária).

O evento aconteceu no
Pequeno Salão do Consulado
Geral, contando com a orien-
tação de ex-bolsistas que re-
lataram suas experiências e
passaram importantes dicas

para a estadia e o aproveita-
mento acadêmico de um estu-
dante estrangeiro no Japão.
Os bolsistas foram recepcio-
nados pelo cônsul geral interi-
no Jiro Maruhashi.

Confira os bolsistas Mext
2008

Bolsista de Pesquisa (pós-
graduação): Luis Antonio Ro-
drigues Quadrante (Yokohama
National University), Danilo
Tsujita Yamadera (Yokohama
National University), Vanessa
Mikiko Kawasaki (The Uni-
versity of Tokyo)

Bolsista de Treinamento
para Professores do Ensino
Fundamental e/ou Médio: Ale-
xandre Trigo Veiga (Universi-
ty of Tsukuba), Daniela Eiko
Itani (University of Wakaya-
ma)

Bolsista de Língua e Cultu-
ra Japonesa: Bárbara Inagaki
(Osaka University)

O cônsul Jiro Maruhashi (centro) com os bolsistas Mext 2008

DIVULGAÇÃO

O Moto Check Up, promo-
vido pela Abraciclo (Associa-
ção Brasileira dos Fabricantes
de Motocicletas, Ciclomotores,
Motonetas, Bicicletas e Simi-
lares), chega à sua 5ª edição.
Durante a ação, que acontece
na Semana Nacional do Trân-
sito, com encerramento hoje
(27), das 8h30 às 16h, na Zona
Norte de São Paulo, será rea-
lizada avaliação das condições
mecânicas em 12 itens das
motocicletas e da situação dos
capacetes.

Além da revisão, que é gra-
tuita, os motociclistas também
tem a oportunidade de assistir
a um filme sobre pilotagem
segura. Aos motofretistas é
oferecida a possibilidade de se
inscreverem no curso de ca-
pacitação para obterem o
Condumoto, documento ne-
cessário para desenvolver esta
atividade profissional, emitido
pelo Departamento de Trans-
porte Público da Prefeitura do
município de São Paulo.

O evento, realizado em par-
ceira com a CET (Companhia
de Engenharia de Tráfego) e
o Ipem (Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de São
Paulo), tem o objetivo de ori-
entar os condutores para me-
lhores condições de seguran-
ça e educação no trânsito.

Nas últimas quatro edições
do Moto Check Up mais de

4.700 motociclistas participa-
ram dos eventos e a expecta-
tiva para esta quinta ação é
receber mais de 2.500 moto-
ciclistas. “Nessa oportunidade
serão cinco dias de evento, in-
clusive no sábado, pois quere-
mos atrair um maior número
de pessoas que utilizam as
motos para passear aos finais
de semana ou apenas como
transporte para o local de tra-
balho e que não tem tempo dis-
ponível para participar da ação
de segunda a sexta-feira”,
afirma Moacyr Alberto Paes.

Brindes – Os realizadores do
Moto Check Up lembram que
o evento não tem efeito
fiscalizador e serve unicamen-
te para orientar e instruir. Os
condutores que estiverem de
acordo com as condições de
pilotagem segura poderão ter
sua imagem divulgada na mídia
como bom exemplo de moto-
ciclista. Haverá ainda distribui-
ção de brindes como óleos lu-
brificantes para as motocicle-
tas, antenas, capacetes, capas
de chuva, baús, entre outros.

MOTO CHECK UP – 5ª EDIÇÃO
QUANDO: ATÉ HOJE (27), DAS 8H30 ÀS

16H

ONDE: CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA

SANTOS DUMONT (ENTRE AS AVENIDAS

ATALIBA LEONEL E BRÁS LEME, EM

SANTANA, ZONA NORTE DE SÃO PAULO)

SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO

Abraciclo realiza check up
gratuito de motocicletas

A Academia Paulista de
Letras (APL) realizou nesta
quinta-feira (25) evento em
homenagem ao jornalista e es-
critor Benedicto Ferri de Bar-
ros, falecido no dia 12 de se-
tembro.

O escritor, que ocupava a
cadeira número 12, lecionou
política e economia na USP e
mercado de capitais na Esco-
la de Administração de Em-
presas da Fundação Getúlio
Vargas. Manteve coluna se-
manal no O Estado de São
Paulo e no Jornal da Tarde.
Especializou-se em história e
cultura japonesa, e, em virtu-
de de publicações nessa área,
foi correspondente cultural
para o Brasil da “The Japan
Foundation”, em 1987, expo-
sitor no Simpósio sobre “Tra-
dução e Edição de Obras Ja-
ponesas no Brasil”, São Paulo
(1989), e integrante de outros
simpósios sobre cultura japo-
nesa. Recebeu o Prêmio de
Jornalismo de 1988 concedido
pela Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa (1989) e em
1988 visitou o Japão a convite

do governo daquele país.
Foi fundador da revista Es-

sência (poesia), com Geraldo
Vidigal, Betty Vidigal, Nogueira
Moutinho e Eros Roberto Grau
(1983).

Autor, entre outras, das se-
guintes obras: O mercado de
capitais dos Estados Unidos -
Organizações e seu funciona-
mento (trad.), Mercado de
Capitais e ABC de Investimen-
tos, Mudanças Econômicas
Mundiais e a Crise Brasileira,
Japão - A harmonia dos con-
trários, Viagem ao Japão, Rap-
sódia de Ouro Preto (poesia),
Porque sou um liberal (in A
façanha da liberdade), Que
Brasil é este? - Um depoimen-
to (Senac-SP 2001).

A homenagem ao acadêmi-
co Benedicto Ferri de Barros
aconteceu dois dias depois de
outra perda para a Academia
e para a sociedade: Esther de
Figueiredo Ferraz, primeira
mulher a assumir um Ministé-
rio, em 1982, quando foi titular
da pasta de Educação e Cul-
tura, faleceu no dia 23 de se-
tembro.

HOMENAGEM

APL presta homenagem a
Benedicto Ferri de Barros

A Mika Associação Cultu-
ral do bairro da Saúde realiza
amanhã (28), no Kagawa
Kendinkai, Praça da Árvore, a
exposição e yakissoba do Mika
Youtien. A mostra de trabalhos
feitos de sucata e caixas de
papelão e de leite contará his-
tórias da imigração japonesa no
Brasil desde a chegada do
Kasato Maru ao país, o traba-
lho na lavoura e as conquistas.

A exposição contará tam-
bém com gravuras e quadros
pintadas pelas crianças dos 3
aos 6 anos da escola da enti-
dade no local. Durante o even-
to várias atrações e brincadei-

ras serão realizadas como
Taikô, Kassaodori, Bonodori,
Yosakoi e Karaokê. Na oca-
sião serão oferecidos vários
pratos da culinária japonesa
como o tradicional yakissoba,
churrasco, pastel, sushi, doces
e bebidas.

EXPOSIÇÃO E YAKISSOBA DO
MIKA YOUTIEN
QUANDO: 28 DE SETEMBRO DE 2008
HORÁRIO: DAS 10H30 ÀS 15H
ONDE: KAGAWA KENDINKAI - RUA

ITAIPU, 422 – PRAÇA DA ÁRVORE –
SÃO PAULO

ENTRADA: FRANCA

INFORMAÇÕES: (11) 5585-9258

CULTURA

Mika Youtien realiza evento
com exposição e yakissoba

Foi realizada, no dia 22 de
setembro, a ação inaugural de
um projeto de medicina pre-
ventiva cujo foco é a preven-
ção e o tratamento da hepatite
B na comunidade oriental. O
evento aconteceu no Centro
Cultural Taipei, no bairro da
Liberdade, em São Paulo. A
ação, que teve a coordenação
do Dr. Evaldo de Araújo e da
ONG Grupo Esperança, con-
tou com o apoio e a participa-
ção do deputado federal
William Woo (PSDB-SP).

“Pretendemos, nesta pri-
meira etapa, envolver toda a
comunidade asiática e estran-
geira de São Paulo que, mui-
tas vezes, pela barreira da lín-
gua, não consegue acesso ade-
quado a tratamento médico e
medicina preventiva. Numa
etapa seguinte, queremos be-
neficiar a população de um
modo geral”, destaca o depu-
tado.

Na ocasião, Evaldo realizou
palestra de esclarecimento e
orientação e, posteriormente,

testes de detecção da doença.
“A hepatite é um mal silencio-
so. Muitas vezes as pessoas
portam o vírus por mais de 40
anos sem que nenhum sinto-
ma se manifeste. E quando
vêm os sintomas, a doença já
está em estágio avançado, di-
ficultando o tratamento”, ob-
serva o especialista.

Prova do sucesso do even-
to foram os mais de 100 testes
realizados. Os casos positivos
foram encaminhados ao De-
partamento de Doenças Infec-
ciosas do HC-FMUSP, onde
os pacientes receberão trata-
mento adequado.

A iniciativa contou também
com o apoio do laboratório
Bristol-Myers Squibb, que for-
neceu todo material necessá-
rio para a realização dos tes-
tes.

O evento foi marcado tam-
bém pela presença da
candidata a vereadora pelo
PPS, Heida Woo, além da pre-
sença e apoio das comunida-
des taiwanesa e chinesa.

HEPATITE

William Woo participa de
evento de prevenção

William Woo com os organizadores do evento realizado em SP

DIVULGAÇÃO



São Paulo, 27 de setembro de 2008 JORNAL NIPPAK 7

CINEMA

w w w . p r o d u t o s o r i e n t a i s . c o m . b r

“Corações Sujos”, o filme, recebe
verba de R$ 1 milhão do BNDES

A produção Corações
Sujos, baseada no best
seller de Fernando

Morais, que aborda a rendição
do Japão para os Estados Uni-
dos encerando a Segunda
Guerra Mundial, foi um dos
contemplados pela verba de R$
12,45 milhões liberada quarta-
feira (dia 24), pelo Banco Na-
cional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).
O investimento para o cinema
brasileiro no âmbito da Lei do
Audiovisual beneficiou projetos
de São Paulo, Rio de Janeiro e
Pernambuco, sendo que filmes
que atraiam maiores públicos de
bilheteria foi um dos critérios de
escolha utilizado pelo banco.

Dirigido por Vicente Amo-
rim da Produtora Radar Cine-
ma e Televisão, a ficção Co-
rações Sujos receberá uma
verba de R$ 1 milhão. Basea-
do no livro de Fernando Mo-
rais, a produção relata o ano
de 1945 quando após o térmi-
no da Segunda Guerra Mundi-
al, 80% da colônia japonesa no
Brasil acreditava que o Japão
havia vencido a batalha. No
filme a crença na vitória japo-
nesa dividiu não só a colônia,
mas também pai e filho que são
personagens do longa-metra-
gem. O filho torna-se matador
da Shindo-Renmei, organiza-
ção que planejava a morte eli-
minar os chamados “corações
sujos”, os derrotistas.

Seleção – O BNDES recebeu
um total de 164 projetos. Des-
ses, foram pré-selecionados 28
títulos para a defesa oral fren-
te à comissão julgadora que,
por fim, contemplou 18 filmes.
Conforme prevê o regulamen-
to, a seleção dos projetos é
realizada por uma comissão de
seleção formada por nove
membros: três do BNDES, um
do Ministério da Cultura e cin-
co representantes externos,
que são profissionais de reno-
me dos vários segmentos do
setor audiovisual (produtores,

diretores, distribuidores,
exibidores e curadores). Do
total de projetos inscritos, 77%
foram da categoria Ficção; 2%
da de Animação e 21% da de
Documentários.

O resultado final obedeceu
à seguinte proporção: 83% na
categoria Ficção; 11% em Ani-
mação e 6% em Documentá-
rio. Dos 18 filmes escolhidos,
14 têm contrato de distribuição
já firmado ou encontram-se em
fase adiantada de negociações
com distribuidoras, o que os
coloca em sintonia com o ob-
jetivo do BNDES de apoiar
projetos cinematográficos que
tenham efetivas condições de
serem concluídos e lançados
ao público.

Quanto à distribuição regi-

onal dos projetos selecionados
pela comissão, dez filmes são
do Rio de Janeiro (55%); sete
de São Paulo (38%) e um de
Pernambuco (5,5%). A propor-
ção reflete a distribuição regi-
onal das inscrições com 86%
dos projetos do eixo Rio/São
Paulo (45% do Rio de Janeiro
e 41% de São Paulo) e 14%
de outros estados, sendo 3,5%
do Nordeste.

Equiparação – Com o obje-
tivo de estimular o segmento
de ficção considerado de im-
portante potencial de cresci-
mento no País, o BNDES
equiparou o teto máximo de
apoio aos filmes de animação
(antes de R$ 1 milhão) aos de
ficção (cujo valor máximo é

de R$ 1,5 milhão), desde o
edital de 2007.

A categoria de Finalização
nos gêneros ficção e animação
foi outra que teve o valor do
apoio majorado. O aumento foi
de 50% do valor previsto para
a categoria de produção, pas-
sando de R$ 500 mil para R$
750 mil. A categoria finaliza-
ção do gênero documentário
que ganhou na versão 2007,
também houve alteração, com
apoio máximo de R$ 250 mil.

O BNDES apóia a ativida-
de audiovisual há 13 anos, já
tendo aportado mais de R$ 105
milhões na produção de obras
cinematográficas brasileiras de
longa-metragem. Esse apoio se
dá através do edital de seleção
pública anual, com dotação or-
çamentária de até R$ 12 mi-
lhões, em projetos de Produção
e Finalização de obras nos gê-
neros Ficção, Animação e Do-
cumentário, realizadas por em-
presas brasileiras independen-
tes de produção audiovisual.

De 1995 a 2007, o banco
apoiou a realização de 304 pro-
jetos cinematográficos, sendo
267 no formato longa-metra-
gem. Desse total, 73% já fo-
ram concluídos; 172 filmes fo-
ram lançados em circuito co-
mercial e outros cinco têm es-
tréia agendada até 31 de de-
zembro de 2008.

Além do edital, o BNDES
criou em 2006 um programa de
financiamento especialmente
desenhado para atender às ca-
racterísticas que contempla to-
dos os elos da cadeia: o Pro-
grama de Apoio à Cadeia Pro-
dutiva do Audiovisual
(Procult). Também apóia o
setor de cinema por meio dos
Fundos regulamentados pela
CVM – Funcines, destinados
ao investimento no setor audi-
ovisual (cinema e TV), envol-
vendo todos os elos da cadeia,
incluindo empresas de infra-
estrutura, fornecedores, distri-
buidores, exibidores e produ-
tores.

Projeto para a produção do longa Corações Sujos receberá R$ 1
milhão do BNDES

REPRODUÇÃO

LAZER

Criador das Princesas do Mar
é destaque no Guarujá

O Acqua Mundo, maior
aquário da América do Sul, no
Guarujá (litoral paulista), ofe-
rece para escolas e grupos
uma programação diferencia-
da na Semana das Crianças.
De 7 a 12 de outubro o aquá-
rio recebe Fabio Yabu, ideali-
zador das Princesas do Mar e
autor de livros infantis. Duran-
te toda a semana Yabu irá re-
alizar oficina de desenho, exi-
bir episódios do desenho infantil
e realizar um bate-papo com
escolas e grupos que
agendarem uma visitação.

Para Yabu, “o objetivo de
estar no aquário é mostrar às
crianças um pouco do universo
lúdico das Princesas do Mar no
mundo real”. Além disso, “tenho
uma relação de enorme carinho
com o aquário, pois durante o
processo de criação das Prin-
cesas do Mar, era lá que eu fa-
zia minhas pesquisas in loco”, diz.

Para participar as escolas
e grupos interessados devem
ligar para (13) 33518867 e
agendar a visita. O valor por
pessoa é de R$ 14,00. Só se-
rão aceitos grupos/escolas com
no mínimo 20 pessoas.

Convidado - Fábio Yabu, é
escritor e ilustrador de livros

infantis. Autor da série Prin-
cesas do Mar, que já conta com
três livros publicados. A obra
ganhou uma adaptação para a
televisão, que acabou atraindo
a atenção de canais abertos e
por assinatura do mundo todo
e foi adquirida por mais de 40
países, entre eles, Austrália,
Alemanha, Itália, França, Áus-
tria, Espanha, Portugal, Cinga-
pura e Israel.

Criou a série em quadrinhos
“Combo Rangers” e seu últi-
mo trabalho é o livro de poesia
infantil “Raimundo, Cidadão do
Mundo”, adotado pela rede
pública de São Paulo e Belo
Horizonte.

O Acqua Mundo fica na
Avenida Miguel Estéfno, 2001,
Praia da Enseada, Guarujá.
Telefones: 13/3351-8793 ou
3351-8867. Os ingressos cus-
tam R$ 20,00 para adultos, R$
10,00 para idosos acima de 60
anos, crianças de 2 a 12 anos,
aposentados e estudantes.
Horário de funcionamento em
outubro: Terça a quinta das 10h
às 18h. Sexta e domingo das
10h às 20h. Sábado das 10h às
22h.

Para mais informações
acesse o site
www.acquamundo.com.br

Desenho animado é exibido pelo Discovery Kids

REPRODUÇÃO

O Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social)  promo-
ve amanhã (28), às 13h, o show
do pioneiro grupo de taikô no
Brasil, Tangue Setsuko Taiko
Dojo. O evento faz parte das
comemorações do Centenário
da Imigração Japonesa e dos
30 anos do grupo. A entrada é
um quilo de alimento não-pe-
recível e a arrecadação será
doada para instituições de as-
sistência social.

O show contará com apre-
sentações de convidados espe-
ciais, como o mestre desse
estilo no Japão Yutaka Imaizu-
mi, o grupo de taikô de Marin-
gá, além de apresentações de
odori, shamisen, sapateado,
canto, entre outras atrações.

Formação – Fundado com o
objetivo de divulgar a arte de
tocar o taikô, o Tangue Setsuko
manteve em seus ideais a pre-
servação da cultura e ensina-

TAIKÔ

Grupo Tangue Setsuko Taiko Dojo faz apresentação no Bunkyo
Gaspar (Ikoi-no-sono).

SHOW COMEMORATIVO DO
GRUPO TANGUE SETSUKO
TAIKO DOJO
QUANDO: 28 DE SETEMBRO, ÀS 13H

ONDE: SOCIEDADE BRASILEIRA DE

CULTURA JAPONESA E DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL – BUNKYO (RUA SÃO

JOAQUIM, 381 - LIBERDADE – SP)
INFORMAÇÕES: (11) 9632-7138
ENTRADA: 1 KG DE ALIMENTO NÃO-
PERECÍVEL (OS CONVITES DEVEM SER

RETIRADOS GRATUITAMENTE COM

ANTECEDÊNCIA)
LOCAIS PARA RETIRADA DE CONVITES:
• SECRETARIA DO BUNKYO - RUA SÃO

JOAQUIM, 381 - LIBERDADE

• ALIANÇA CULTURAL BRASIL-JAPÃO -
RUA VERGUEIRO, 727, 5° ANDAR -
VERGUEIRO

• ALIANÇA CULTURAL BRASIL-JAPÃO -
RUA SÃO JOAQUIM, 381, 6° ANDAR -
LIBERDADE

• LOJA MINIKIMONO - RUA GALVÃO

BUENO, 22 - LIBERDADE

• LOJA HAIKAI DISC LASER - RUA

GALVÃO BUENO, 224 - LIBERDADE

mentos japoneses. O nome faz
referência a sua fundadora, Se-
tsuko Tangue (mais conhecida
como Tangue Sensei), uma ar-
tista admirada por profissionais
no meio artístico da comunida-
de e prestigiada no Japão.

O grupo conta com a con-
sultoria de Yutaka Imaizumi, um
dos artistas de renome da atu-

al prática do Taiko no Japão.
Além de fazer participações
em programas de televisão e
festivais, o Tangue Setsuko
Taiko Dojo realiza apresenta-
ções em eventos corporativos,
culturais, assistenciais e não-
governamentais, como a Casa
da Esperança (Kibô-no-Iê) e
a Assistência Social Dom José

Fundadora do grupo é admirada por profissionais do meio

DIVULGAÇÃO

A exposição “Kasato Maru
– Permanência do Olhar” per-
manece aberta ao público até
26 de outubro no Sesc Santa-
na. A mostra é gratuita e reú-
ne nove obras “site specific”
criadas por artistas e designers
de ascendência nipo-brasileira.
Inspirados na história da imi-
gração japonesa e na memó-
ria pessoal e de familiares do
grupo de artistas, os trabalhos
multilinguagem foram projeta-
dos especialmente para os es-
paços de passagem e áreas de
convivência do Sesc.

“Kasato Maru – Perma-
nência do Olhar” reúne artis-
tas de diversos segmentos den-
tro do panorama cultural bra-
sileiro contemporâneo de lin-
guagens de artes visuais, como

ARTES

Mostra “Kasato Maru”
prossegue até dia 26 no Sesc

grafite, desenho, artes gráficas
até design e moda. Participam
da mostra os artistas Titi Freak
(Hamilton Tokota), Tinho
(Walter Nomura), Catarina
Gushiken, WHIP (Rodrigo
Tokota), Ricardo Ushida, Cis-
ma (Denis Kamioka), Raquel
Uendi, HANA-BI (Thais
Ueda) e Paulo Ito. A obra é
organizada por Rachel
Brumana e projeto expográfi-
co, de William Zarella Jr.

SESC SANTANA (AVENIDA LUIZ DUMONT

VILARES, 579. SÃO PAULO – SP)
HORÁRIOS: DE TERÇA A SEXTA-FEIRA,
DAS 13H ÀS 21H. SÁBADOS, DOMINGOS

E FERIADOS: DAS 10H ÀS 18H

INFORMAÇÕES: (11) 2971-8700,
WWW.SESCSP.ORG.BR E-MAIL:
EMAIL@SANTANA.SESCSP.ORG.BR

Mostra é gratuita e reúne nove obras criadas por artistas nikkeis

DIVULGAÇÃO
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BRASIL-JAPÃO

Simpósio internacional discute
modernização urbana e cultura

OSimpósio Internacional
Brasil-Japão: Moderni-
zação Urbana e Cultu-

ra Contemporânea é o evento
central do Projeto de Intercâm-
bio Cultural: Visões da Cultura
Urbana Contemporânea, proje-
to multidisciplinar idealizado e
organizado por Regina Meyer,
professora titular da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo, Bra-
sil (FAU-USP), Manabu Fujiwa-
ra, professor assistente da Uni-
versidade de Kyoto, Andrea
Urushima, pós-doutoranda da
Universidade de Kyoto, Raquel
Abi-Samara, pesquisadora/bol-
sista da Fundação Japão 2007-
2008 e Murilo Jardelino, Rela-
ções Institucionais. Na abertu-
ra, o arquiteto Ruy Ohtake mi-
nistrará palestra.

O simpósio tem como ob-
jetivo discutir o processo de
modernização urbana e suas
relações com as representa-
ções estéticas no Brasil e no
Japão por ocasião das come-
morações do Centenário da
Imigração japonesa. Nessa
discussão, a idéia é romper
com a estrutura acadêmica tra-
dicional, com os limites que se-
param as diversas áreas do co-
nhecimento, entre outras, a
Literatura e a Arquitetura, tra-
çando um paralelo entre duas
realidades distintas e distantes.

PROGRAMA

DIA 10/10 (SEXTA-FEIRA)

Das 9h30 às 10h: Abertura
oficial do evento

Fernando Leça (diretor-presi-
dente da Fundação Memorial da
América Latina)

Adolpho José Melfi (diretor
do Centro Brasileiro de Estudos
da América Latina – CBEAL/Me-
morial)

Sílvio Sawaya (diretor da Fa-
culdade de Arquitetura e Urbanis-
mo da USP)

Jo Takahashi (diretor de Pro-
jetos em Arte e Cultura da Funda-
ção Japão/SP)

Junko Ota (diretora do Centro
de Estudos Japoneses da USP

Das 10 às 10h30: Palestra de
abertura - Ruy Ohtake

Das 10h30 às 12h: Sessão 1 –
Moderno, espelhos do Brasil e
Japão

Expositores: Paulo Franchetti
(O haicai na literatura brasileira),
Terunobu Fujimori (Kenzo Tange
e Oscar Niemeyer). Mediação:
Regina Meyer – O haicai na lite-
ratura brasileira

Das 13h30 às 15h30: Sessão
2 – Vida na metrópole

Expositores: Willi Bolle (As-
pectos da modernização em
Belém, metrópole da Amazônia),
Manabu Fujiwara (O “eu” no in-
terior do espaço urbano:

Junichiro Tanizaki e a “teoria es-
pacial do “segredo (1911)”), Re-
gina Meyer (Viver em São Paulo
na primeira década do século 21).
Mediação: Jo Takahashi

Das 15h45 às 17h45: Sessão
3 – Escritores dos espaços urba-
nos

Expositores: Maurício Pedro
da Silva (A Escrita da Cidade:
Transformações Modernizadoras
e Projeções Urbanas na Literatu-
ra Brasileira Pré-Modernista), Fer-
nando Bonassi (Fazer literatura
urbana no contexto latino-ameri-
cano), Shuhei Hosokawa (A lite-

ratura moderna dos imigrantes
Japoneses a partir das novelas em
jornais do período 1920 a 1930)

Mediação: Manuel da Costa
Pinto (TV Cultura)

Das 18h15 às 19h: Leitura
poética: Masayo Koike

Performance artística: Gozo
Yoshimasu

DIA 11/10 (SÁBADO)

Das 10 às 12h: Sessão 4 – A
criação de imagens urbanas

Expositores: Yoshiharu Tsuka-
moto (Comportamentologia

Arquitetural), Hugo Segawa (Ci-
dades Novas no Brasil: paisagens
em transe), Shoichi Inoue (Uma
narrativa da Kyoto moderna)

Mediação: Manabu Fujiwara
(Universidade de Kyoto)

Das 13 às 15h: Sessão 5 – Vi-
sões sobre o sentido da Beleza
Japonesa

Expositores: Yoshiharu Tsuka-
moto (O gênero literário do deva-
neio: “Hiyôri Geta [lit. Tamanco de
sola baixa, livro escrito em 1914-5]”
de Kafu Nagai e Tokyo), Shigemi
Ianaga (Entre o nacionalismo Asiá-
tico e o Internacionalismo Ociden-
tal: a participação de Tôson Shima-
zaki no Clube Internacional P.E.N.,
em Buenos Aires (1936), Celina
Kuniyoshi (Japonismo no Brasil).

Mediação: Minoru Naruto
(USP)

Das 15h15 às 17h15: Sessão
6 – Cidades de mixórdia cultural

Expositores: Andrea Urushima
(A celebração dos 100 anos da
Revolução Meiji (1968) e o início
da disseminação do desenho ur-
bano produzido no Japão em es-
cala global), Maria Cristina Leme
(São Paulo: o papel dos estran-
geiros na construção da metrópo-
le), Sadami Suzuki (Cultura urba-
na de massa no Japão)

Mediação: Jorge Hajime Oseki
(USP)

Das 17h15 às 17h30: Encer-
ramento do evento ao público

Das 18 às 19h: Debate entre
os palestrantes

PROGRAMAÇÃO COMPLETA E
INSCRIÇÕES GRATUITAS:
WWW.MEMORIAL.SP.GOV.BR

INFORMAÇÕES:
(55-11) 3823-4698 E 4780
EVENTOSCBEAL@MEMORIAL.SP.GOV.BR

INSCRIÇÕES GRATUITAS A PARTIR DE 29
DE SETEMBRO DE 2008, PELO SITE DO

MEMORIAL

Obra do arquiteto Ruy Ohtake, que ministrará palestra na abertura do Simpósio Internacional

DIVULGAÇÃO

Idéia é romper com estrutura acadêmica tradicional

JAPARAZZO

Emoções em Cingapura

*HERMES SUZUKI

Olá amigos do
Jornal Nippak ,
agradeço a oportuni-
dade de contar um
pouco das minhas
aventuras nesse es-
paço. Vou comparti-
lhar com vocês uma
emoção a mais nes-
se universo das notí-
cias. Então apertem
os cintos, que vamos
começar essa coluna
do outro lado do Bra-
sil, na velocidade de
um carro de Fórmu-
la 1.

Estamos num fi-
nal de semana histó-
rico no automobilismo mun-
dial. É a primeira vez que
ocorre uma prova de Formu-
la 1 em Cingapura, que signi-
fica Cidade do Leão, um país
que se tornou independente há
pouco tempo, em 1965, po-
rém com uma estrutura de
primeiro mundo.

Recentemente a convite
do Embaixador do Brasil em
Cingapura, Sr. Paulo Alberto
Soares, tive a oportunidade
de participar de um evento
promovido pelo presidente da
República de Cingapura,
Sellapan Nathan. Foi um mo-
mento histórico para mim,
pois não sabia o que eu es-
tava fazendo naquele luxuo-
so auditório que tem a for-
ma de um Dorian, fruto sím-
bolo do país. Quando o pre-
sidente chegou, escoltado
por seguranças e ao som de
um orquestra sinfônica, to-
dos ficaram de pé e o reve-
renciaram.

É um país de eleições di-
retas, porém não tem uma
oposição livre. Tudo é bem
controlado. O Governo cons-
trói apartamentos para todos,
claro que as pessoas têm que
pagar por eles. Nada é de gra-
ça, mas se você não tem em-
prego, eles arranjam um pra
você, assim poderá pagar o
teto onde mora. Enfim, é uma
“meritocracia”, onde você
merece o que tem. É um local
de quebra paradigmas.

E claro que o Japarazzo

quebrou um protocolo. Não
resisti e fui conversar com o
Presidente da República, e
acreditem, ele me recebeu
com muita atenção, e fez até
uma “sambadinha”, mostran-
do a sintonia com o Brasil, só
não entendeu como tenho olhos
puxados e sou brasileiro.

Realmente Cingapura é
um país de surpresas e está
a frente do tempo, e nesse
final de semana mais uma
prova disto, é um inédito
Grand Prix de F1 em Cinga-
pura, e que pela primeira será
disputada a noite, com uma
iluminação artificial de alta
tecnologia. Serão 61 voltas
em sentido anti-horário, num
total de 309 km. Um dos pon-
tos charmosos é o trecho mais
estreito do circuito de rua, a
“Anderson Bridge”, uma pon-
te de apenas 10m de largura,
que eu fiz questão de andar
nela e me arrepiei só de ima-
ginar na hora da corrida.

A largada será às 20h em
Cingapura e será transmitida
ao vivo e em cores para o
Brasil na manhã de domingo,
dia 28. Vamos torcer, com
certeza será uma corrida
muito “massa” !!!

Fui.....Japarazzo

*Hermes Suzuki nasceu em São
Paulo e viveu nos mais diversos
cantos do mundo. Viajou os 5
continentes em busca de curio-
sidades, culturas e aventuras.
E-mail: suzukinho@uol.com.br

Cingapura é um país cheio de surpresas e está a frente do tempo

ARQUIVO PESSOAL

Estrutura de primeiro mundo

Hermes Suzuki com o presidente de Cingapura, Sellapan Nathan
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CULTURA

Nikkeis participam do projeto
“Devotos de Corpo e Alma”

A Onodera, maior rede de
clínicas de estética do país, ini-
cia nesta segunda-feira (29) a
campanha Criança Feliz, em
São Paulo. Sete unidades da
capital paulista vão arrecadar
com suas clientes brinquedos
e livros (podem ser usados,
desde que estejam em boas
condições de uso) para serem

BENEFICENTE

Onodera promove campanha
“Criança Feliz”

doados a instituições que aten-
dem crianças carentes de 0 a
13 anos.

As doações podem ser fei-
tas até o dia 8 de outubro. Con-
fira as unidades que estão par-
ticipando da campanha: Acli-
mação, Chácara Santo Antô-
nio, Cursino, Lapa, Moema,
Santo André e Tatuapé.

TEATRO

“Histórias de lá, do lado de cá” despede-se do público
Para celebrar o Centená-

rio da Imigração japonesa no
Brasil, a Cia Os Tios de Tea-
tro apresenta a peça “Históri-
as de lá, do lado de cá”, um
espetáculo teatral dirigido às
crianças buscando trabalhar,
de maneira lúdica, essa afini-
dade, procurando ir além da
temática da imigração japone-
sa. “Histórias de lá” reconta
algumas dessas histórias, em
especial, as narrativas antigas
japonesas conhecidas como
Mukashi Banashi. A idéia é
buscar nas lendas indígenas
brasileiras as (des)semelhan-
ças com as lendas japonesas.
Desta forma. estórias sobre o
sol, a lua e as estrelas são
revisitadas para trazer às cri-
anças a riquíssima tradição
oral destas duas culturas.

Desde a estréia, o grupo,
formado por atores descen-
dentes de japoneses, de core-
anos e não descendentes, tive-
ram várias (boas) surpresas,
como a indicação para o Prê-
mio Femsa Coca-Cola 2008,
além de figurar entre as 5 me-

lhores peças em cartaz segun-
do Veja SP.

Para o ator e produtor Ri-
cardo Oshiro, trata-se de um
motivo de orgulho divulgar as
lendas japonesas em língua
portuguesa, “ainda mais por se
tratar de uma produção total-
mente independente”. “Para
estender a temporada precisa-
ríamos de apoio, mas ficamos
mais tempo do que imagináva-
mos”, comemora Oshiro, que
também está em cartaz  com
a peça “Um Outro Começo –
a História da Família Ota”, no
Teatro Santo Agostinho.

HISTÓRIAS DE LÁ,

DO LADO DE CÁ

QUANDO: SOMENTE HOJE (27) E

AMANHÃ (28), ÁS 16H

ONDE: TEATRO COMMUNE

(RUA DA CONSOLAÇÃO, 1218)

INFORMAÇÕES PELOS TELEFONES:

11/3476-0792 OU 3807-0792

INGRESSOS: R$ 20 E R$ 10

(MEIA PARA ESTUDANTES, 3ª IDADE,

CLASSE ARTÍSTICA E PROFESSORES)

Cia Os Tios de Teatro conta com atores nikkeis no elenco

DIVULGAÇÃO

Fé, cultura popular e arte
se misturam este mês no
especial de dança “De-

votos de Corpo e Alma”, que
o SESC Santana agendou com
diferentes grupos de dança do
interior de São Paulo, Pernam-
buco e Minas Gerais. O proje-
to teve início na quarta (28) e
prossegue até amanhã (28) e
mostram a dança como uma
das mais ricas expressões cul-
turais e civilizadas, que atual-
mente se incorporam aos cam-
pos investigativo e reflexivo.
São elas: Afoxé, Conceição,
Beneditas, Calunga, Dança de
São Gonçalo, Congada, Esquiz,
Andanças do Divino e Moçam-
bique.

Os preços dos ingressos
variam de R$ 2 a R$ 8 para os
espetáculos Conceição,
Calunga, Esquiz e Andanças
do Divino. Já o Afoxé,
Beneditas, Dança de São Gon-
çalo, Congada e Moçambique
têm entrada gratuita. As apre-
sentações acontecem na Área
de Convivência 2 e no Teatro,
e a classificação é variada.

Na quinta (25), foi apresen-
tado Beneditas, espetáculo
solo da bailarina Diane
Ichimauru inspirado na s cren-
ças que habitam o cotidiano e
o imaginário popular brasilei-
ro, onde a personagem percor-
re sacristias e adros de igre-
jas, serpenteia por procissões,

Diane Ichimauru em ação no espetáculo solo Beneditas, inspirado no imaginário popular

DIVULGAÇÃO

capelas e terreiros, pisando os
solos sagrados e encantados
dos nossos interiores.

Alberto Ikeda – Hoje (27),
após a apresentação de Mo-
çambique, às 16h30, na Área
de Convivência 2, haverá
bate-papo com o professor
Alberto Ikeda, assistente-dou-
tor de Etnomusicologia, Cul-
tura Popular e Seminários de
Pesquisa em Música, da Uni-
versidade Estadual Paulista
Júlio de Mesquita Filho. Ikeda
tem vasta experiência nas ar-

tes e atua, principalmente,
com temas da MPB e música
popular tradicional, como o
folclore e etnomúsica; além
do samba, carnaval, folguedos
e danças populares.

O projeto “Devotos de Cor-
po e Alma” nasceu a partir de
uma inspiração histórica e fi-
losófica, e pretende abordar o
conceito de Fé utilizado nas
coreografias contemporâne-
as, partindo das representa-
ções discursivas e simbólicas
que surgem nos meios popu-
lares de várias partes do mun-

do.

PROJETO DEVOTOS DE
CORPO E ALMA
QUANDO: HOJE E AMANHÃ.
SÁBADO (27), ÀS 16H30:
MOÇAMBIQUE (ÁREA DE CONVIVÊNCIA

2); ÀS 21H: ANDANÇAS DO DIVINO

(TEATRO).
DOMINGO (28), ÀS 17H: AFOXÉ (ÁREA

DE CONVIVÊNCIA 2); ÀS 19H30:
ANDANÇAS DO DIVINO (TEATRO)
ONDE: SESC SANTANA (AV. LUIZ

DUMONT VILARES, 579. SÃO PAULO)
INFORMAÇÕES: 11/2971-8700.
E-MAIL: EMAIL@SANTANA.SESCSP.ORG.BR.
SITE: WWW.SESCSP.ORG.BR

KARAOKÊ

“Show Itinerante” em Registro
atrai cerca de 400 pessoas

Yuka Osawa encantou a platéia no Show Itinerante da Abrac

A Abrac (Associação Bra-
sileira de Canção japonesa)
realizou no dia 14 setembro, em
Registro (SP), o seu Show Iti-
nerante. Promovido pela
Abrac, com realização do Re-
gistro Base Ball Club, o even-
to contou com apoio do Bun-
kyo de Registro e Comissão
Municipal do “Centenário”.

A apresentação contou
com a participação de 29 can-
tores, desde veteranas como
Kazuko Kawai, Setsuko
Osawa, Terumi Takano,
Mitsue Kina e Luci Hino, até
jovens cantores como Kunihiro
Tanahara, Mitsuo Akiyama,
Massuo Oshima e Yuka
Osawa, passando pela peque-
na Bruna Tiemi Sakuma, de
Tupã, de apenas 5 anos, encan-
tou o público ao interpretar a
música  “Kaze Makura”, de
Minami Kanako.

Segundo os organizadores,
o Show atraiu cerca de 400 fãs
da música japonesa de Regis-
tro, Juquiá, Miracatu, Itariri,

Sete Barras, Pariquera-Açu,
Cajati, Jacupiranga, Iguape e
Cananéia.

Além das canções japone-
sas, tiveram as apresentações
de Ribeira Ryofu Daiko do
Bunkyo de Registro; danças de
Minyo Yamato-kai; sapateado
do Grupo Kateretéc da Acade-
mia Developpe; declamação de
poesia da professora Vânia
Aparecida N.M. Godoy e Gran
Finale Orquestra, sob regência
do maestro Agenilson.

Estiveram presentes na ce-
rimônia de abertura, o coorde-
nador do evento, Kuniei Ka-
neko; o vice-presidente da
Abrac, Tetsuji Arie; o presiden-
te do RBBC, Satoru Sassaki;
o vice-presidente do Bunkyo
de Registro, Kunihiko Takaha-
shi; o presidente da Comissão
Municipal do Centenário,
Hideo Nasuno e o presidente
da Comissão Regional, Toshi-
aki Yamamura, entre outros. A
apresentação ficou por conta
de Lúcia Ikawa.

DIVULGAÇÃO
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NÁUTICA

11º São Paulo Boat Show espera
receber 50 mil visitantes

VEÍCULOS

Nissan ampliará produção no
País com a nova Frontier

Em sua 11ª edição, o São
Paulo Boat Show, maior
salão náutico indoor da

América Latina, apresenta ao
público os lançamentos e as
tendências do setor. Durante
os seis dias de evento, de 26
de setembro a 1º de outubro,
no Transamérica Expo Center,
além de conhecerem as novi-
dades em acessórios, lanchas
e velas, os apaixonados pelo
mundo náutico encontrarão di-
versas atrações. Dentre elas
estão o Espaço dos Desejos,
ambiente sofisticado que con-
tará com marcas e produtos
luxuosos; ciclo de palestras com
profissionais renomados do se-
tor; e cursos para tirar a habili-
tação de Arrais Amador e po-
der conduzir jet ski, lanchas e
veleiros.

Este ano, com o aqueci-
mento do mercado náutico,
aumenta a expectativa de pú-
blico e negócios no São Paulo
Boat Show. Em 2007, mais de
46 mil pessoas estiveram no
evento, que movi-
mentou em torno
de R$ 158 milhões.

Entre as atra-
ções, o Espaço dos
Desejos se consoli-
da como um ambi-
ente de alto requin-
te que reflete o es-
tilo de vida sofisti-
cado, com produtos
que são sonhos de
consumo e referên-
cias de luxo e
glamour. Em uma área de 4 mil
m² anexa ao evento, grandes
empresas mostram seus mais
cobiçados lançamentos. A edi-
ção deste ano será dividida em
cinco áreas, cada uma delas
estimulando um sentido dife-
rente: tato, olfato, audição, vi-
são e paladar.

Este ano, o salão contará
com mais de 120 expositores,
que estarão antecipando seus
lançamentos, entre eles a lan-
cha Intermarine 430 Full, um
modelo inédito de 43 pés e per-
formance proporcionada pelos
dois motores Volvo Penta IPS
600. Acomoda confortavel-

mente quatro pessoas para
pernoite em duas suítes e leva
até 12 em passeios diurnos.
Destaque também para a
Zonda 42, ideal para passeios
diurnos, e a Focker 280 da
Fibrafort, cuja cabine tem um
dos maiores pés-direitos da
categoria, com cerca de 1,80m.

Palestras – Os visitantes po-
dem ainda participar de um ci-
clo de palestras gratuito minis-
trado por profissionais reco-
nhecidos do setor, como o con-
sultor da revista Náutica,
Márcio Dottori, que dará ori-
entações para quem quer com-

prar uma lancha ou veleiro, e
o engenheiro naval Jorge
Nasseh, um dos maiores espe-
cialistas em laminação com
compósitos, que dará palestra
sobre novas tecnologias em fi-
bra de vidro.

Em parceria com a Porthos
Náutica e a Revista Náutica, o
São Paulo Boat Show 2008 ofe-
recerá a oportunidade para os
interessados aprenderem a na-
vegar e tirar a habilitação de
Arrais Amador. Com esta ha-
bilitação, a pessoa torna-se pre-
parada para conduzir embarca-
ções de esporte e recreio, como
jet ski, lanchas e veleiros.

As inscrições para os cur-
sos serão realizadas no dia 26
de setembro, das 14h às 18h.
Os interessados devem levar
dois quilos de feijão, que serão
doados a uma entidade bene-
ficente. Serão duas turmas
com 110 vagas cada e as au-
las serão ministradas pelo pro-
fessor Carlos Polacco, da
Porthos Náutica, no auditório
do São Paulo Boat Show. A
Marinha do Brasil aplicará o
exame, que tem taxa de R$

80,00 e deverá ser paga em
espécie no momento da inscri-
ção no curso.

Para participar do curso, os
interessados devem ser maior
de 18 anos e apresentar estar
com todos os documentos exi-
gidos pela Marinha.

SÃO PAULO BOAT SHOW 2008
QUANDO: DE 26 DE SETEMBRO A 1º DE

OUTUBRO. DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,
DAS 14 ÀS 22H. SÁBADO E DOMINGO, DAS

12 ÀS 22H.
ONDE: TRANSAMÉRICA EXPO CENTER

(RUA DR. MÁRIO VILLAS BOAS

RODRIGUES, 387,  SANTO AMARO,  SÃO

PAULO, SP)
INGRESSOS: ADULTOS E ESTUDANTES

PAGAM R$ 30,00, PESSOAS ACIMA DE 65
ANOS PAGAM R$ 15,00, PESSOAS

PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

PAGAM R$ 1,00 E PARA CRIANÇAS ATÉ UM

METRO A ENTRADA É GRATUITA. A VENDA

SERÁ FEITA SOMENTE NO LOCAL DO EVENTO.
INFORMAÇÕES DO EVENTO:
(11) 2186-1062 E
WWW.BOATSHOW.COM.BR

ESTACIONAMENTO: R$ 15,00 (MOTO-
CICLETAS); R$ 20,00 (AUTOMÓVEIS, VANS,
CAMINHÕES E UTILITÁRIOS); R$ 50,00
(ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS)

Salão contará este ano com mais de 120 expositores que estarão antecipando seus lançamentos

Luxo é uma das marcas do SP Boat Show

DIVULGAÇÃO!

O retorno da produção da
picape Frontier, em sua nova
versão, é apenas mais estraté-
gia de consolidação da Nissan
do Brasil no País. E a monta-
dora não pensa em parar por
aí. Para 2009, os monovolumes
Livina e Grand Livina também
serão fabricados na unidade de
Curitiba (PR).

É por conta dos novos pas-
sos da marca no Brasil que a
Fábrica de Veículos Utilitários
(CVU), inaugurada em de-
zembro de 2001, está passan-
do por importantes transforma-
ções. Responsável no passa-
do pela montagem dos mode-
los Nissan Xterra e Frontier, a
unidade se concentra atual-
mente na produção do utilitá-
rio Renault Master e da picape
Nissan Nova Frontier.

Operando em 1 turno e com
326 colaboradores, a CVU
abrirá o 2º turno de produção
a partir do mês de outubro por
conta do incremento da produ-
ção. Com isso, o número de
colaboradores da unidade pas-
sará a 580 funcionários. Atual-
mente com 33% de sua capa-
cidade de produção (de 50 mil
veículos/ano) utilizada, o que
equivale a 81 veículos/dia, a
CVU passará a operar com
70% de sua capacidade de pro-

Picape será produzida na unidade de Curitiba

DIVULGAÇÃO

DUAS RODAS

Honda Pop 100 modelo 2009
chega às concessionárias

Chega às concessionárias
de todo o país a Honda Pop
100 modelo 2009, equipada
com um novo sistema de ca-
talisadores. O dispositivo reduz
a emissão de gases poluentes
à atmosfera, fazendo com que
a motocicleta atenda, em níveis
bem abaixo, aos índices de
emissão (CO/HC/NOX) que
determina o Promot 3 (Progra-
ma de Controle da Poluição do
Ar por Motociclos e Veículos
Similares), previsto para entrar
em vigor no país em janeiro de
2009.

A identidade visual da
Honda Pop 100 também foi re-
novada. A nova cor cinza, em
lugar da amarela, transmite
imagem monocromática ao
modelo. Junto à roda traseira
foi incorporado um prático pára-
lama interno (conjunto ao pro-
tetor de corrente), que protege

os componentes mecânicos e
aumenta a sensação de robus-
tez. O pedal de câmbio também
foi redesenhado para facilitar a
troca de marchas e oferecer,
assim, ainda mais conforto e
praticidade ao piloto.

Lançada no Brasil em ja-
neiro de 2007 com a proposta
de ser uma opção ágil, versátil
e econômica de transporte, a
caçula da Honda já conquis-
tou uma significativa fatia do
mercado. Só em 2007, foram
mais de 83 mil unidades ven-
didas. Em 2008, entre os me-
ses de janeiro e julho, já ven-
deu mais de 42 mil veículos.

A nova Honda Pop 100
teve seu preço mantido: R$
3.990,00. O modelo 2009 está
disponível nas cores vermelha,
azul, preta e cinza. A garantia
é de um ano, sem limite de
quilometragem.

Modelo é equipada com novo sistema de catalisadores

DIVULGAÇÃO

CÂMERAS DIGITAIS

Sony amplia linha cyber-shot
com recurso smile shutter

A Sony Brasil traz ao con-
sumidor brasileiro mais sete lan-
çamentos de sua linha Cyber-
shot de câmeras digitais. Os
novos modelos da série W apre-
sentam o recurso smile shutter,
tecnologia criada pela Sony que
reconhece o sorriso das pesso-
as presentes na foto e, automa-
ticamente, faz até seis fotos
seguidas. Este recurso é indi-
cado para captar a espontanei-
dade dos sorrisos (como bebês,
que dificilmente sorriem no mo-
mento em que se espera para
a foto).

Todos os modelos vêm com
face detection, dispositivo que
reconhece as pessoas presen-
tes na foto e, dessa forma, faz
os ajustes necessários a cada
tipo de rosto. Também contam
com processador bionz, que
potencializa a imagem para
garantir a riqueza de detalhes
e colorido.

Outros recursos de desta-
que em todos esses modelos
são: lentes carl zeiss vario
tessar; ISO 3200, que repre-
senta a mais alta sensibilida-
de; picture bridge, para impres-
são de fotos direto em uma
impressora sem precisar de um
computador; e photo music full
HD, para montar apresenta-
ções de fotos com fundo mu-
sical em alta resolução de ima-
gem. O zoom dos equipamen-
tos também aumentou.

Preços – Os sete novos mo-
delos da série W, todos com
smile shutter são DSC-W110
(R$ 699,00), DSC-W120 (R$
699,00), DSC-W125 (R$
799,00), DSC-W130 (R$
799,00), DSC-W150 (R$
999,00), DSC-W170 (R$
1.199,00), DSC-W300 (R$
1.899,00).

Mais informações no site:
www.sonystyle.com.br

DIVULGAÇÃO

Cyber-shot traz novos recursos

dução até o final de 2008 por
conta da nova demanda. Ao
longo de seis anos, a fábrica,
detentora das certificações
ISO 9001 e ISO 14.001, pro-
duziu 49.881 unidades de
Frontier e 8.143 do utilitário-
esportivo Xterra. Para o pró-
ximo ano, a CVU deverá pas-
sar por mais uma fase de cres-
cimento por conta da produção
local de novos modelos.

Nova Frontier – Bem conhe-
cida pelos consumidores bra-
sileiros, a Frontier foi o primei-
ro modelo produzido pela
Nissan no país em 2002. Re-
modelada, a Nova Frontier
nacional se destaca por ofere-
cer na versão LE os maiores
níveis de potência e torque de
seu segmento: seu moderno
motor 2.5 16V turbodiesel com
intercooler gera 172 cavalos (a
4.000 rpm) e 41,1 kgf.m (a
2.000 rpm). Com a produção
local, a família está maior. Além
da versão LE, a gama passa a
contar com as versões XE,
opção menos equipada da li-
nha, e SE, intermediária em
relação ao nível de equipamen-
tos. A introdução dessas duas
versões mostra o interesse da
Nissan em atender diferentes
nichos do mercado.

As empresas
brasileiras associa-
das ao Projeto
Organics Brasil que
participaram da
BioFach Japão, fei-
ra de produtos or-
gânicos encerrada
nesta sexta-feira
(26),  despertaram
grande interesse
nos visitantes, a
maioria comprado-
res e distribuidores
asiáticos. A Cia Orgânica
(Café), Surya (Cosméticos),
MV Export (Trading de expor-
tação), Indiana (Açúcar
Mascavo), Florestas (Cosmé-
ticos da marca Ikove) e Natu-
ral Fashion (roupas de algodão
colorido naturalmente) apre-
sentaram seus produtos no es-
tande do Projeto Organics Bra-
sil que foi criado para fortale-
cer o setor brasileiro de orgâ-
nicos e viabilizar sua expansão
no mercado internacional, que
é uma ação conjunta da inicia-
tiva privada (Instituto de Pro-
moção do Desenvolvimento e
da Federação das Indústrias
do Estado do Paraná) e enti-
dade governamental (Apex-
Brasil - Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e
Investimentos).

Nos dois primeiros dias, o

BIOFACH JAPÃO

Empresas de orgânicos fazem
sucesso em feira no Japão

espaço reservado aos produ-
tores brasileiros com certifica-
ção para o mercado externo
recebeu diversas visitas e os
expositores fizeram novos con-
tatos de negócios. Segundo
Ming Liu, coordenador execu-
tivo do Organics Brasil, a par-
ticipação na Biofach Japão é
fundamental, uma vez que é
crescente a procura por pro-
dutos orgânicos no mercado
asiático. “No Japão, a busca
pela qualidade de vida, que é
um ensinamento tradicional e
milenarmente conhecido, refor-
ça ainda mais o valor agregado
dos orgânicos. Estamos tendo
uma nova oportunidade de in-
serir o segmento e de ampliar a
comercialização dos produtos
nacionais nesse mercado em
franca expansão. Esperamos
fechar US$ 1,2 mi”.

Brasileiros esperam fechar R$ 1,2mi

DIVULGAÇÃO
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JUDÔ

Equipe embarca para o Japão
em busca de título inédito

GOLFE 1

Honda conquista a Taça
Responsabilidade Social

Dentro das Comemorações
Oficiais do Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil, a
Liga Nipo-Brasileira de Vôlei
e a Panasonic Panthers, equi-
pe campeã da Liga Japonesa
de Vôlei masculino profissio-
nal, promoveram um  jogo co-
memorativo ao Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil
no dia 14 de setembro, no Co-
opercotia Atlético Clube. Vitó-
ria fácil dos japoneses por 3 a
0, o jogo serviu para vitrine
para os jogadores nikkeis. Na
preliminar, a seleção Sub-20 da
Liga também realizou um jogo
amistoso contra a equipe do
Esporte Clube Pinheiros e saiu
vitoriosa por 2 x 1 sets.

No mesmo dia, a equipe ja-
ponesa realizou uma clínica
para atletas iniciantes até 15
anos com distribuição de brin-
des, onde participaram atletas
dos dois naipes das equipes de
Copercotia Atlético Clube,
Nippon Country Club e Asso-
ciação Cultural e Esportiva de
Tucuruvi – as três únicas as-
sociações da comunidade que
ainda mantém escolinha em
suas entidades.

O presidente da Liga,
Yoshio Imaizumi, comemorou
o sucesso do evento. “Desco-
nheço um evento desse gêne-
ro ligado as comemorações do
Centenário. Pelo ineditismo,
nos sentimos honrados, mas o
mais importante foi a clínica

VÔLEI

Liga Nipo-Brasileira comemora “ineditismo” de partida
amistosa e espera firmar intercâmbio com a Panasonic

estagiar no Japão”, revelou
Imaizumi, acrescentando que
a Liga Nipo-Brasileira de Vô-
lei foi fundada há seis anos e
reúne atualmente cerca de
1800 atletas filiados, nas mais
diversas categorias – dos 12
aos 50 anos de idade. “De ime-
diato, a Panasonic pretende
fortalecer esse intercâmbio
com o Brasil. Tanto que estão
programando voltar em 2010”,
contou.

Intercâmbio – Além do amis-
toso no Coopercotia, a delega-
ção da Panasonic esteve tam-
bém em Saquarema (Rio), na
sede da Confederação Brasi-
leira de Vôlei, onde realizou
com jogo treino com a Sele-
ção Brasileira de Novos, e em
Itajaí (RS), na Universidade
Caxias do Sul. Como retribui-
ção à visita, a Unisul deve ir
ao Japão em 2009.

“A Liga Nipo-Brasileira de
Vôlei, Futsal, Tênis de Mesa e
Xadrez fazem parte de um es-
forço da comunidade em
alavancar as entidades nikkeis
através do esporte. Este even-
to encerra os calendários ofi-
ciais nacional e internacional
das Ligas, que ao longo do ano
participaram de diversas ativi-
dades, como a Confraterniza-
ção Pan-Americana Nikkei,
além deste amistoso internaci-
onal”, comentou Imaizumi.

(Aldo Shiguti)

que poderá render bons frutos
para a garotada”, explicou
Imaizumi, lembrando que a há
dois anos a Panasonic
Panthers vem recebendo a
seleção brasileira, na sua sede,
para intercâmbio. “Além de ad
mirarem o vôlei brasileiro, que
é uma potência mundial, no ano
passado a Panasonic reforçou
sua equipe ao contratar um
atleta brasileiro, conseguindo
então, uma inédita conquista,
da V-League 2007/2008, ou

seja, a Liga Nacional Japone-
sa 2007-2008, depois de 36
anos. E em maio do mesmo
ano conquistaram ainda a
Copa da Águia 2008(Kurowa-
shiki)”, comentou Imaizumi,
que aproveitou o “marco his-
tórico do Centenário da
Imigracão Japonesa para man-
ter este ótimo relacionamento
com a Panasonic”. “Eles fica-
ram de estudar uma proposta
que fizemos, de enviar atletas
com potencial para que possam

Visita dos japoneses pode render bons frutos para atletas nikkeis
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Chihiro Morimoto e Juan Delgado

DIVULGAÇÃO

Duas equipes da empre-
sa Honda conquistaram o
primeiro e terceiro lugares
no 6º Festival Primavera de
Golfe, realizado no último dia
20 no Clube de Golfe de
Campinas (SP). O segundo
lugar ficou com a empresa
Invista. A Taça Responsa-
bilidade Social foi entregue
por Juan Delgado, da BIC,
empresa campeã no ano
passado. Com o tema “Meio
ambiente, sustentabilidade e
energia reciclável”, o even-
to reuniu lideranças do mun-
do empresarial de Campinas e
região em prol da ONG (Orga-
nização Não-Governamental)
Grupo Primavera, que irá apli-
car os recursos em um prédio
anexo da sede da instituição, no
Jardim São Marcos, e na Ofici-
na de Bonecas, no Galleria
Shopping.

Cerca de 140 empresários,
executivos, representantes de
empresas e golfistas participa-
ram do torneio que uniu esporte,
integração e solidariedade.
Além dos torneios de golfe e
putting green, o evento teve
atividades como plantio de 90
mudas de árvores, oficinas de
ikebana e origami, teatro de

fantoches, shiatsu express, lian
gong, sorteios e também apre-
sentações de sapateado,
acompanhado de percussão, e
coral por grupos formados pe-
las meninas assistidas pelos
programas da instituição.

A equipe vencedora da
Honda, formada pelos jogado-
res Horácio Natsumeda, Te-
tsuya Nakajima, Seizo Yano e
Takeshi Kuraba venceu o tor-
neio com 13 tacadas abaixo do
par. A outra equipe da Honda
formada por K. Morimoto,
Makoto Yamana, Helio
Shumpei e H. Hashimoto, tam-
bém da Honda, chegou tam-
bém a 11 tacadas abaixo do par.

SOFTBOL

Barreiras “A” conquista título
do 13º  Torneio Taiyo

A décima terceira edição do
Torneio Taiyo de Softbol, reali-
zado de 11 a 14 de setembro,
no Estádio Municipal de Caldas
Novas (GO), consagrou como
campeã a equipe Barreiras
“A”. A competição conbtou
com a participação de 11 times
do Paraná, São Paulo, Distrito
Federal, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais e Goiás.

Também estiveram presen-
tes e atuando nos jogos, qua-

tro juízes que fazem parte do
quadro de árbitros da Confe-
deração Brasileira de Beisebol
e Softbol: Fernando Matsumo-
ri, Mario Yoshida, Jaime Bar-
bosa e Carlos Oba.

A premiação ocorreu na
noite de sábado (13/09) no hall
do Taiyo, com um jantar espe-
cial de confraternização, se-
guido de um show com Edson
Saito, Priscila Suzuki Chenen
e Gláucia de Paula. Torneio contou com a participação de 11 equipes

DIVULGAÇÃO

BEISEBOL/PRÉ-INFANTIL

Bastos conquista título do 11º
Festival Primavera de Beisebol

A categoria pré-infantil de
Bastos jogou com raça e apli-
cação para vencer por 5 x 1 o
São Paulo na decisão do 11º
Festival Primavera de Beise-
bol Interclubes da categoria,
competição encerrada no últi-
mo dia 21, no Nikkey Clube de
Marília (SP).

E uma das peças-chave do
técnico Arthur Asanome na
campanha vitoriosa de Bastos
foi o atleta Kevin Koji Nokai,
eleito o Melhor Jogador do
Campeonato. Já Diego Yudi
Uehara, do São Paulo, levou
para casa o troféu de Jogador
Mais Esforçado.

Equipe Pré-Infantil de Bastos conquistou o título em Marília

DIVULGAÇÃO!

GOLFE 2

Nikkei faz hole in one e ganha
carro no valor de R$ 145 mil

Um hole in one
marcou a etapa ca-
rioca da BMW
Golf Cup Internati-
onal 2008, disputa-
da no Itanhangá
Golf Club. Acertar
a bola no buraco
numa só tacada já
é motivo de muita
c o m e m o r a ç ã o ,
pois essa é a joga-
da mais comemo-
rada do golfe. No
caso do hole in one
feito no dia 13 no buraco 4 por
Massafumi Wakabayashi, em-
baixador da linha de golfe da
Puma no Brasil, a comemora-
ção foi maior ainda, pois o ace
foi realizado num buraco cujo
prêmio era uma BMW 120i de
valor sugerido de R$ 145 mil.
Como jogadores amadores de
golfe não podem receber prê-
mios de alto valor, o carro será
doado para uma instituição de
caridade a ser definida, volta-
da para o tratamento do cân-
cer infantil, numa decisão do
jogador e da montadora em
conjunto com a organização do
evento, o clube e os participan-
tes do torneio.

“Foi uma tacada muito boa.
O buraco estava a 187 jardas

(170 metros) de onde bati. A
bola passou por cima da ban-
ca de areia, caiu de vôo no
green e rolou para o buraco.
Tive muita sorte”, relata
Massafumi.

A competição, que durou
dois dias, reuniu 176 golfistas,
a maioria deles sócios do clu-
be. Desse torneio saíram mais
três finalistas brasileiros que
disputarão no Terravista Golf
Club, em Trancoso (BA), va-
gas para representar o país na
final mundial do circuito, que
acontece em dezembro na Ar-
gentina. O vencedor da cate-
goria 0 a 12 de handicap foi
Henrique Kitahara. Bruno
Guimarães venceu entre os
jogadores de handicap 13 a 28.

Wakabayashi e Henning Dornbusch, da BMW

DIVULGAÇÃO

AFederação Internacio-
nal de Judô premiará
em dinheiro os países

medalhistas no Campeonato
Mundial por Equipes, que
acontecerá no dia 5 de outu-
bro, no Japão. O Brasil será
representado no masculino
pelos judocas Denílson Lou-
renço/Charles Chibana (-
60kg), João Derly (-66kg),
Victor Penalber (-73kg), Flá-
vio Canto/Guilherme Luna (-
81kg), Eduardo Santos/Hugo
Pessanha (-90kg), Leonardo
Leite (-100kg), Walter Santos/
Daniel Hernandes (+100kg).
A medalha de ouro vale US$
50 mil, a prata US$ 20 mil e o
bronze US$ 15 mil.

A disputa será por um títu-
lo inédito para o judô brasilei-
ro. Em duas ocasiões o Brasil
foi vice-campeão (1998 e
2007). A equipe embarca para
o Japão nesta terça-feira (30).
Um dos destaques do Troféu
Brasil, competição realizada
entre os dias 12 e 14 de se-
tembro, em Porto Alegre (RS),
o nikkei Charles Chibana con-
fia em um bom resultado. “Será
o meu segundo Mundial por
Equipes e a expectativa é
grande por enfrentar os melho-
res atletas do mundo”, disse
Chibana, em entrevista ao Jor-
nal Nippak. Atleta do Espor-

disse Shinohara.
Profissionalização – O co-
ordenador técnico internacio-
nal da CBJ, Ney Wilson Pe-
reira também aprova a inicia-
tiva. “Com certeza este é o
caminho para a profissionali-
zação da modalidade. Outros
esportes já têm enraizada a
cultura da premiação em di-
nheiro e o judô começa a dar
os primeiros passos nesta di-
reção. Aprovo a iniciativa da
Federação Internacional”, ex-
plica o dirigente, acrescentan-
do que “não temos muita in-
formação sobre como serão
as escalações dos outros paí-
ses, mas a nossa equipe está
forte e muito motivada para a
disputa deste mundial”, com-
pleta.

Além do Brasil disputam a
competição no masculino a
Rússia, Geórgia, Irã, Coréia,
Argélia, Austrália e Japão.
Entre as mulheres, competem
a França, Alemanha, China,
Coréia, Argélia, Cuba, Aus-
trália e Japão.

Fazem parte da comissão
técnica no Mundial o coorde-
nador técnico internacional
Ney Wilson Silva, o técnico
Luiz Shinohara, o médico
Breno Schor e a árbitra
Marilaine Ferrantio.

(Aldo Shiguti)

te Clube Pinheiros, o atleta, de
apenas 19 anos, conta que a
premiação em dinheiro é um
“estímulo a mais”.

Para o técnico Luiz Shi-
nohara, apesar de não ter
nada contra, a premiação em
dinheiro é uma “tendência”
que sinaliza para a profissio-
nalização da modalidade.
“Qualquer premiação é bem
vinda, mas o atleta não luta
apenas pelo prêmio. O atleta
está acima disso”, observa
Shinohara.

Premiação à parte, o técni-
co antecipa que o objetivo é
reverter o desempenho do Bra-
sil nos últimos mundiais por
equipe, cujo desempenho “não

tem sido muito bom”. “Não
estamos indo como favoritos
porque a equipe está bastante
mesclada já que alguns atletas
estão se recuperando de con-
tusões. Assim mesmo, a equi-
pe é forte”, conta Shinohara,
que a pedido do Nippak co-
mentou a performance do
judoca Charles Chibana.

“Trata-se de um atleta que
está sendo bastante testado
em competições internacio-
nais. Ele ainda não é o substi-
tuto ideal do Denílson [Lou-
renço] mas reúne caracterís-
ticas e potencial para isso. O
Charles Chibana, assim como
outros atletas, fazem parte da
renovação do judô brasileiro”,

Charles Chibana disputará seu segundo Mundial por Equipes

DIVULGAÇÃO
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MÚSICA 1

Danilo Tomic promete “surpresa”
no 6º Concerto de Shakuhachi

O Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social) apre-
senta amanhã (28), às 11h, o
concerto da Orquestra de Câ-
mara da Sociedade Filarmôni-
ca de São Paulo, sob regência
do maestro Kenichi Yamaka-
wa. A entrada é franca, mas
pede-se a doação de um quilo
de alimento não-perecível.

No programa estão previs-
tas composições de K. Hattori
(concerto de piano com solo
de Junkyo Yamakawa), Keni-
chi Yamakawa (Fantasia nº 1,
violino e orquestra, e Fantasia
nº 2, contrabaixo e orquestra e
Saudade do Japão) e Masaaki
Hayakawa (Estação do Japão
- Primavera e Verão, com solo
de violino de Lucian Rogulski).

Natural do Japão, Kenichi
Yamakawa é regente da Or-
questra Filarmônica de São

MÚSICA 4

41º Concerto Bunkyo aos
Domingos acontece amanhã

Paulo e do Coral Ashibue. É
também presidente da Socie-
dade Duo Pianístico do Brasil
e vice-presidente da Comissão
de Festival de Coral da Alian-
ça Cultural Brasil-Japão. Re-
cebeu prêmio de Melhor Obra
de Câmara de 1995, segundo
a Associação Paulista de Crí-
ticos de Arte (APCA).

41º CONCERTO BUNKYO AOS
DOMINGOS - ORQUESTRA DE
CÂMARA DA SOCIEDADE
FILARMÔNICA DE SÃO PAULO
QUANDO: 28 DE SETEMBRO (DOMINGO),
ÀS 11 HORAS

ONDE: PEQUENO AUDITÓRIO DA

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA

JAPONESA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (RUA

SÃO JOAQUIM, 381 - 3º ANDAR DO PRÉDIO

ANEXO - LIBERDADE – SP)
ESTACIONAMENTO NA RUA GALVÃO

BUENO, 540
INFORMAÇÕES: (11) 3208-1755

Amanhã (28), quem for ao
Bunkyo (Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e de As-
sistência Social) assistir ao
Concerto aos Domingos (11h)
e ao show do grupo Tangue
Setsuko Taikô, às 13h, pode
aproveitar a tarde para confe-
rir a apresentação do Coral Fe-
minino do Bunkyo, que acon-
tece no mesmo dia, às 16h, no
Salão Nobre da entidade.

O “Concerto Primaveril do
Centenário” terá regência do
maestro Teruo Yoshida e
acompanhamento da pianista
Lissa Kawashima. O coral in-
terpretará canções que emba-
laram os sonhos dos imigran-
tes japoneses e que ameniza-
ram a saudade da terra natal
distante.

Soprano: Alice Shiramata,
Chizuru Tomishigue Toma,
Felícia Ayako Harada, Fumiko
Ogata, Helena Missako A.
Nakahara, Hisako Tomishige,
Kazue Hayashida, Koko No-
mura, Kumiko Matsunaga,
Luiza Isobata, Marie Naga-
sawa Miki, Reiko Sato Tone,
Toyoko Nakano, Toyoko T.
Najima, Yoshiko Yamane

Contralto: Aiko Tatsuta,
Akiko Maeda, Eiko Shimoka-
wa, Elena Iwasaki, Elza
Matsuyo Harazawa, Eunice
Yoko Taniguti, Fussae K.
Nagayasu, Júlia T. H. Tsuna-
shima, Lituka Nagao, Mary
Mieko Missaka, Massumi Sa-
kamoto, Olinda M. Y. Tanni,
Takako H. Kimachi, Toshie M.
Ueno

Mezzo: Alice Arai, Asako
Hosoi, Elisa Kuniyoshi, Elisa-
beth M. S. S. Okada, Kioka
Kita, Marina Hayashida, Mi-
yoshi I. Fujioka, Shizue Abe,
Yasuko Murata, Yoko Kami-
shige, Yukiko Adachi, Yumi
Takahashi

Regente: Teruo Yoshida
Pianista: Lissa Kawashima

PROGRAMA

Canções japonesas
Pot-pourri “Canções de Nagayo
Motoori e Shinpei Nakayama, ba-
seadas nas poesias de Ujoo
Noguchi”
1. Kotoba Açobi no Uta (Brinca-
deira das Palavras)
2. Kogane-mushi (Besouro Dou-
rado)
3. Akai-Kutsu (Menina de
Sapatinho Vermelho)
4. Aoi-me no Ningyoo (Minha
Bonequinha de Olhos Azuis)
5. Shyabon-dama (Bolinha de Sa-
bão)
6. Habu no Minato (Porto de
Habu)
7. Nanatsu no Ko (Sete
Filhotinhos de Corvo)
8. Finale

Canções brasileiras
Nesta Rua – Cantiga de Roda
Rosa Amarela – Cantiga de Roda
Saudade – Osvaldo Lacerda
Lua Depois da Chuva – Osvaldo
Lacerda
Fui no Itororó – Cantiga de Roda
Casinha Pequenina – Melodia
Popular

Do nosso repertório
Romance – Espanhola
Oh, Vamos Cantar! – Americana
Rosa do Campo – Heinrich
Werner
Que o Tempo Seja Bom, Amanhã!
– Japonesa
Estou Aqui no Bosque – Alemã

CONCERTO PRIMAVERIL
DO CENTENÁRIO
QUANDO: 28 DE SETEMBRO, ÀS

16H

ONDE: SALÃO NOBRE DA SOCIE-
DADE BRASILEIRA DE CULTURA

JAPONESA E DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL – BUNKYO (RUA SÃO JOA-
QUIM, 381 / 2º ANDAR - LIBERDA-
DE - SÃO PAULO)
INFORMAÇÕES: (11) 3208-1755
ENTRADA GRATUITA

MÚSICA 2

Coral Feminino se apresenta
amanhã no Bunkyo

Coral Feminino é uma das atrações musicais no Bunkyo

DIVULGAÇÃO

A pianista japonesa Ai
Yazaki radicada no Brasil des-
de 1996 e seu grupo se apre-
senta sexta-feira (dia 3 de ou-
tubro), no Centro Cultural São
Paulo, na série de ‘Show ao
meio dia’. Liderado pela pianis-
ta o quarteto contará com a
participação de convidados es-
peciais, como o percussionista
Caito Marcondes e o
vibrafonista André Juarez, con-
siderados dois dos músicos mais
importantes no cenário da mú-
sica instrumental paulistana.

No repertório músicas que
estarão no novo disco da tam-
bém compositora e
arranjadora, e uma composi-
ção de Hachidai Nakamura,
que é um dos compositores ja-
poneses mais importantes do
século 20, com arranjo do
quarteto. A banda formada por
Ai Yazaki (piano), Yoshiya
Kusamura (sax), Edu Malta
(baixo) e Rodrigo Braz (bate-
ria), se apresentará na Sala
Adoniran Barbosa.

Biografia – Ai Yazaki ini-
ciou seus estudos de piano aos
5 anos de idade em seu país
onde estudou piano, coral, re-
gência e composição. Já no
Brasil formou-se no Centro de

com o0saxofonista Yoshiya
Kusamura e se apresentou em
14 locais nas cidades como
Tóquio, Yokohama, Nagoya,
Niigata e Mie. Em Julho de
2008, se apresentou no gran-
de auditório do Anhembi na
programação oficial de come-
moração do Centenário da
Imigração Japonesa com a
cantora e compositora japone-
sa Toshiko Ezaki. Neste show
foi apresentada uma música
comemorativa ao Centenário
‘Asu-e’, composta por Ai
Yazaki com a letra da cantora
Toshiko Ezaki.

Acompanhou cantores in-
ternacionais como Machiko
Watanabe, Mariko Nakahira,
Joe Hirata, Toshie Mori, Ke-
nichi Yoshikawa, Shinobu Ha-
segawa e Ana Saeki, em mais
de 25 cidades do Brasil e do
Japão. Atualmente apresenta-
se também com os músicos
André Juarez, Caito
Marcondes e o saxofonista
Martin Willy. Desde Março de
2007 é professora de piano
popular do Conservatório Sou-
za Lima.

CENTRO CULTURAL SÃO
PAULO - SALA ADONIRAN
BARBOSA
QUANDO: DIA 12 DE OUTUBRO

HORÁRIO: 12H30
ONDE: RUA VERGUEIRO, 1.000 -
LIBERDADE – SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: 3383-3402 // 9164-
4620 OU HTTP://AIYAZAKI.EXBLOG.JP/,
AIBRASIL@HOTMAIL.COM

Estudos Musicais da Univer-
sidade Livre de Música “Tom
Jobim” (CEM), antiga ULM,
em São Paulo.

Desde 2003, é aluna do pi-
anista Ciro Gonçalves Dias Jr.,

que é professor-convidado da
Juilliard School de Nova
Iorque. A partir de 1999 come-
çou a se apresentar com fre-
qüência em casas de espetá-
culo, bares, restaurantes e clu-
bes. Em 2003 iniciaram-se as
apresentações com o quarteto
instrumental “Ai Yazaki Quar-
teto” do qual é líder, onde atua
como pianista, compositora e
arranjadora, mesclando ele-
mentos musicais do oriente
com sonoridade do Jazz ame-
ricano, e da música popular e
erudita brasileira.

Desde 2005 atua como pi-
anista erudita em vários locais
como o auditório da Socieda-
de Brasileira de Cultura Japo-
nesa e Museu Brasileiro da
Escultura (São Paulo), Teatro
Yuba (Mirandópolis), Anfitea-
tro do Centro Cultural de Re-
gistro (Registro), entre outros.

Em outubro e novembro de
2006, realizou uma turnê no
Japão com formação de duo

Quarteto contará com a participação de convidados especiais

DIVULGAÇÃO

A pianista Ai Yazaki

MÚSICA 3

Pianista Ai Yazaki se apresenta no Centro Cultural Vergueiro

OPavilhão Japonês rea-
liza hoje (27) a sexta
apresentação de sha-

kuhachi (flauta de bambu) com
o mestre Danilo “Baikyo”
Tomic. Os recitais ocorrem
desde abril, no último sábado
de cada mês, sempre às 16h.

Pela primeira vez São Pau-
lo recebe a integral de “Hon-
kyoku”, uma coleção de 36
peças clássicas para o shaku-
hachi solo. E Danilo Tomic pro-
mete uma surpresa para quem
comparecer ao Pavilhão Japo-
nês: tocar com três shakuha-
chis de tamanhos diferentes,
incluindo um 2.1, de tamanho
bem maior que o usual. O con-
certo é gratuito, sendo cobra-
da apenas a entrada do Pavi-
lhão Japonês (R$ 3).

O shakuhachi é uma flauta
de bambu que originalmente
era tocada somente por mon-
ges nos templos da seita zen-
budista fuke. Depois de sécu-
los dessa prática exclusiva, o
instrumento passou a ser toca-
do também fora dos templos,
com outros instrumentos, tor-
nando-se, juntamente com o
kotô e o shamisen, um dos prin-
cipais instrumentos da música
clássica japonesa.

Por volta de quinhentos anos
atrás, um monge percorreu o
Japão coletando as diversas
melodias que eram ensinadas
para os praticantes de shakuha-
chi nos templos, dando origem
ao honkyoku, uma coleção de
36 peças para shakuhachi solo,

Danilo Tomic tocará três shakuhachis de tamanhos diferentes, inluindo um bem maior que o usual

DIVULGAÇÃO

de caráter fortemente meditati-
vo e de estética bastante peculi-
ar. Sua composição remonta, em
alguns casos, ao século 8.

Danilo Tomic estudou mu-
sicologia, composição e regên-
cia em São Paulo (USP) e em
Berlim, na Alemanha. Estuda
o shakuhachi desde 1989, com
o Sensei Baikyoku Iwami. Re-
cebeu deste a graduação de
mestre em shakuhachi no ano
de 1998, quando foi denomina-
do Baikyo.

Tem se apresentado regu-
larmente há vários anos no Bra-
sil e no exterior, tocando em

importantes eventos de música
clássica japonesa e de música
contemporânea. Sua última par-
ticipação internacional ocorreu
no World Shakuhachi Festival,
em Sidney, Austrália.

Danilo compôs diversas
obras para shakuhachi em com-
binação com outros instrumen-
tos ocidentais e com outras lin-
guagens, como dança, teatro e
cinema. Sendo brasileiro e ten-
do aprendido a arte do shaku-
hachi inteiramente no Brasil, o
músico acredita ser um verda-
deiro representante da integra-
ção das duas culturas.

CONCERTO DE SHAKUHACHI

NO PAVILHÃO JAPONÊS

QUANDO: DIA 27 DE SETEMBRO

(SÁBADO), ÀS 16H

ONDE: PARQUE DO IBIRAPUERA

(AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL, S/

Nº, ENTRADA PELO PORTÃO 10)

INFORMAÇÕES: 3208-1755 (RAMAL 124)

OU 5081-7296 (COM ADRIANA)

ENTRADA NO PAVILHÃO JAPONÊS

(O RECITAL É GRATUITO)

INGRESSOS: R$ 3,00

ESTUDANTES COM CARTEIRINHA: R$ 2,00

ISENTOS: CRIANÇAS ATÉ 4 ANOS E ADULTOS

ACIMA DE 66 ANOS


